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ZASADY PROWADZENIA KONTROLI
ZDALNYCH PRZEZ ORGANY

PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI PRACY
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Pandemia zmieniła oblicze gospodarki, są obszary, które już nie wrócą do stanu z przed
pandemii, postępująca cyfryzacja gospodarki wprowadza nową jakość w komunikacji
biznesowej. Organy kontrolne zmuszone zostały do zmiany działań kontrolnych. Państwowa
Inspekcja Pracy dostosowując zwoje obowiązki kontrolne wprowadziła zasady prowadzenia
zdalnej kontroli przedsiębiorstw. Dane dostępne są na stronie internetowej PIP
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/dzialalnosc-kontrolna
Poniżej publikujemy treść tego komunikatu.

1. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy Państwo-

W przypadku niewyrażenia przez podmiot kontrolowany

wej Inspekcji Pracy może być przeprowadzone w sposób zdalny

zgody na wykonanie czynności kontrolnych w sposób zdalny

jedynie za zgodą przedsiębiorcy, jako:

inspektor pracy przeprowadza kontrolę w siedzibie podmiotu

a)

b)

kontrole zdalne – tj. kontrole realizowane w całości

kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego

za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków

zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadro-

komunikacji elektronicznej,

wych, a poszczególne czynności kontrolne może wykonywać

kontrole tzw. hybrydowe – tj. w których niektóre czyn-

w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

ności kontrolne prowadzone będą zdalnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji

2. Inspektor pracy na każdym etapie postępowania kontrolnego

elektronicznej, a pozostała część czynności kontrolnych

może za zgodą podmiotu kontrolowanego przeprowadzić po-

wykonywana będzie w sposób bezpośredni, czyli w sie-

szczególne czynności kontrolne w sposób zdalny.

dzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miej-
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scach wykonywania jego zadań lub przechowywania

3. W stosunku do podmiotów niepodlegających ustawie z dnia

dokumentów finansowych i kadrowych kontrolowanego

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.

lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej

1292, z późn. zm.) dopuszcza się wykonywanie poszczególnych

Inspekcji Pracy.

czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Pań-
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stwowej Inspekcji Pracy, w oparciu o ma-

8. Kopie dokumentów powinny być po-

teriały przesłane przez kontrolowanego

twierdzone za zgodność z oryginałem,

za pośrednictwem operatora pocztowego

w szczególności jeżeli będą stanowiły

lub środków komunikacji elektronicznej.

załączniki do protokołu z kontroli.

4. Zdalna kontrola lub poszczególne czyn-

9. Niezależnie od prowadzenia kontroli

inspektor pracy zawiadamia podmiot kon-

ności kontrolne przeprowadzone w spo-

lub czynności kontrolnych w sposób zdal-

trolowany za pośrednictwem operatora

sób zdalny mogą dotyczyć wyłącznie tych

ny inspektor pracy na podstawie art. 23

pocztowego, platformy usług komuni-

kontroli, gdzie dla dokonania pełnych

ust. 1 pkt 8 ustawy o PIP ma prawo żąda-

kacji publicznej ePUAP lub osobiście,

ustaleń w zakresie stanu faktycznego

nia od podmiotu kontrolowanego wyko-

doręczając:

nie jest wymagana obecność inspektora

nywania niezbędnych dla celów kontroli

w siedzibie podmiotu kontrolowanego

odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak

oraz w innych miejscach wykonywania

również zestawień i obliczeń sporządza-

jego zadań lub przechowywania doku-

nych na podstawie dokumentów.

PRZEBIEG KONTROLI
PROWADZONEJ W SPOSÓB
ZDALNY
I. O zamiarze wszczęcia kontroli zdalnej

mentów finansowych i kadrowych kontrolowanego.
5. W sposób zdalny będą wykonywane
czynności polegające przede wszystkim
na oględzinach dokumentów, pozyskiwania pisemnych i ustnych informacji
oraz oświadczeń, których prawo żądania
okazania wynika z w art. 23 ust. 1 pkt
3-6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1251).
6. Inspektor pracy ustala z podmiotem
kontrolowanym, w jaki sposób zostanie
inspektorowi przedstawiony materiał dowodowy, oraz w przypadku przesyłanych
drogą e-mailową dokumentów i innych
informacji zawierających dane wrażliwe
– sposób ich zabezpieczania.
7. Przedstawione w toku kontroli dokumenty mogą przyjąć postać dokumentu
elektronicznego opatrzonego podpisem
kwalifikowanym, kopii tego dokumentu albo elektronicznej kopii dokumentu
papierowego (tzw. skanu) potwierdzonej
za zgodność kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Pozostałe materiały niebędące dokumentem mogą być okazywane w postaci nagrań wideo albo za
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pomocą zdjęć.
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prowadzenie kontroli w sposób
zdalny.
II. Inspektor pracy przeprowadza kontrolę
zdalną po okazaniu legitymacji służbowej,

Kontrole prowadzone przez organy

które może nastąpić podczas wideokonfe-

Państwowej Inspekcji Pracy mogą być

rencji lub wideo rozmowy. W przypadku
wątpliwości co do tożsamości kontro-

przeprowadzone w sposób zdalny jedynie za

lującego podmiot kontrolowany może

zgodą przedsiębiorcy. Mogą mieć one formę

zweryfikować osobę prowadzącą kontrolę

całkowicie zdalną lub hybrydową.

poprzez kontakt z właściwym okręgowym
inspektoratem pracy (np. telefoniczny).
III. Inspektor pracy w porozumieniu
z kontrolowanym podmiotem ustala zasady prowadzenia czynności kontrolnych

słuchań, jak również innych czynności

4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

zdalnych za pośrednictwem operatora

kontrolnych, których przeprowadzenie

o Państwowej Inspekcji Pracy).

pocztowego lub środków komunikacji

w sposób zdalny ze względu na ich cha-

elektronicznej, uwzględniając możliwości

rakter byłoby utrudnione.

zastrzeżeń opatrzony podpisami inspektora pracy jeden egzemplarz protokołu

techniczne podmiotu kontrolowanego.
VII. Protokół z kontroli zdalnej

(bez zmian, zmieniony lub uzupełniony)

IV. Kontrola zdalna lub poszczególne

Celem umożliwienia zgłoszenia umotywo-

inspektor przesyła podmiotowi kontrolo-

czynności kontroli tzw. hybrydowej mogą

wanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych

wanemu wraz z informacją za pośrednic-

być prowadzone z wykorzystaniem:

w protokole przed jego podpisaniem in-

twem operatora pocztowego. Natomiast

platformy usług administracji pu-

spektor pracy dokonuje przedstawienia

podmiot kontrolowany:

blicznej ePUAP,

podmiotowi kontrolowanemu kopii pro-

2.

służbowej poczty elektronicznej,

tokołu kontroli wraz z informacją uzu-

adnotacji o odmowie jego podpi-

3.

rozmowy telefonicznej ze służbo-

pełniającą:

sania i przesyła dokument za po-

1.

wego telefonu,
4.
5.

1.

6.

1.

podpisuje protokół albo dokonuje

za pośrednictwem elektronicznej

średnictwem operatora pocztowe-

wideorozmowy telefonicznej

platformy usług administracji pu-

go zwrotnie na adres właściwego

ze służbowego smartfona,

blicznej ePUAP lub

okręgowego inspektoratu pracy

za pośrednictwem operatora

zewskazaniem imienia i nazwiska

wideokonferencji poprzez ko-

2.

munikator internetowy, np. Sky-

pocztowego w rozumieniu usta-

pe (inspektor pracy przesyła link

wy z dnia 23 listopada 2012 r. –

do spotkania służbową pocztą

Prawo pocztowe.

elektroniczną),

inspektora pracy,
2.

nie dokonuje w terminie zwrotnego
odesłania egzemplarza protokołu kontroli, co jest równoznacz-

innych narzędzi lub systemów teleinformatycznych.

5

Po upływie ww. terminu do wniesienia

Po przekazaniu kopii protokołu kon-

ne z odmową podpisania protokołu.

troli następuje jego omówienie, które
można zrealizować także za pośrednic-

VIII. Notatka urzędowa

V. Wszelkie dokumenty przekazywane

twem środków porozumiewania się na

W przypadku zakończenia kontroli no-

przez inspektorów za pośrednictwem

odległość. Podmiotowi kontrolowanemu

tatką urzędową jej kopię przesyła się

poczty elektronicznej są odpowiednio

przysługuje prawo zgłoszenia, przed pod-

podmiotowi kontrolowanemu za pośred-

zabezpieczone przed możliwością odczy-

pisaniem protokołu kontroli, umotywo-

nictwem elektronicznej platformy usług

tania przez osoby nieuprawnione.

wanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych

administracji publicznej ePUAP lub za

w protokole. Zastrzeżenia należy zgło-

pośrednictwem operatora pocztowego

VI. Przez komunikator internetowy albo

sić na piśmie w terminie 7 dni od dnia

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

przez telefon nie przeprowadza się prze-

przedstawienia protokołu (art. 31 ust.

2012 r. – Prawo pocztowe.
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POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i kampanii informacyjnych dotyczących BHP
przewiduje porozumienie o współpracy zawarte 10 czerwca 2021r. w Warszawie między Państwową
Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowych Instytutem Badawczym.

Podpisy pod dokumentem złożyli Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy i dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, p.o. dyrektor CIOP – PIB
w obecności współpracowników.
W ocenie szefowej PIP błyskawiczne tempo postępu technologicznego
i trwająca „Rewolucja przemysłowa 4.0”
wymagają od Państwowej Inspekcji
Pracy ciągłego aktualizowania wiedzy
o nowych materiałach, zmieniających
się technologiach. Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest doskonałym źródłem wiedzy
o technologiach i zawodach przyszłości.
Dzięki współpracy z nim inspektorzy

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy i dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, p.o. dyrektor CIOP – PIB, fot. PIP

pracy będą mogli skuteczniej egzekwo-
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wać obowiązek zapewnienia pracow-

Zgodnie z przyjętym dokumentem,

i higieną pracy oraz ergonomią pracow-

nikom bezpiecznych warunków pracy

współpraca Państwowej Inspekcji Pracy

ników w środowisku pracy. Prowadzona

i ograniczać zagrożenia, na jakie, wraz

i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

będzie wymiana doświadczeń wynikają-

z postępem nauki, narażone są osoby

– Państwowego Instytutu Badawcze-

cych z działalności stron porozumienia

świadczące pracę.

go obejmować ma upowszechnianie

i informacji o realizowanych przez nie

„Podpisywane dziś porozumienie jest

i wdrażanie wyników prac naukowo-ba-

pracach badawczych i wynikach tych prac

niezwykłą szansą na realizację w prakty-

dawczych, w szczególności programu

oraz przedsięwzięciach upowszechnia-

ce nadrzędnego celu, jakim jest dla obu

wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa

jących bezpieczeństwo i higienę pracy.

naszych instytucji ochrona człowieka

i warunków pracy”, a także zgłaszanie pro-

Realizowana ma być również współpraca

w środowisku pracy” – powiedziała pod-

pozycji, przygotowywanie i prowadzenie

przy realizacji informacyjnych kampanii

czas uroczystości w siedzibie Instytutu

projektów badawczych i rozwojowych

społecznych, seminariów, warsztatów

Katarzyna Łażewska-Hrycko.

w zakresie związanym z bezpieczeństwem

i konferencji.
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DZIAŁANIA PIP

NA RZECZ ROZWOJU
ODPOWIEDZIALNYCH POLITYK
PRACOWNICZYCH
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
W dniu 28 maja 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała „Przewodnik CSR po
bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą
podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach
jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także
bezpieczeństwo i higiena pracy.

Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową

Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny ze-

perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostano-

spół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami

wi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie

świadczącymi pracę, działającej przy ww. Zespole. W skład grupy

ważne w postpandemicznej rzeczywistości. Podzielając te

roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicz-

wartości, Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w działania

nej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających,

promujące upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracow-

jak i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata

niczych na polskim rynku.

nauki. Koordynatorem prac było Ogólnopolskie Porozumienie

Opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównowa-
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Związków Zawodowych.

żonym środowisku pracy”, w którego opracowaniu uczestniczył

Opracowanie pomoże firmom doskonalić swoje procesy

przedstawiciel inspekcji pracy, powstał w ramach prac Zespołu

w takich obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności

ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności

przedsiębiorstw (CSR) jak: ład organizacyjny, prawa człowieka,

Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów,

zatrudnienie, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny,

Funduszy i Polityki Regionalnej.

bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwój i szkolenia w miejscu

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Działania PIP na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

bezpieczny magazyn

bezpieczny mix

pracy. Przewodnik zawiera wiele użytecznych wskazówek, bazę
dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny. Publikacja wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe
relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy
oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc

Przewodnik zawiera wiele

jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie

użytecznych wskazówek, bazę

firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają

dobrych praktyk oraz narzędzie

koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie

do samooceny. Publikacja

dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku
pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracowników.
Przewodnik jest polecany przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze
pracowniczym, jako przydatne narzędzie z uniwersalną bazą

została przygotowana przez
interdyscyplinarny zespół
ekspertów i praktyków.

dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji oraz narzędzie do samooceny
procesów z listą pytań kontrolnych.
Przyklady odpowiedzialnych praktyk

DO POBRANIA:

przedsiebiorstw z zakresu pracy

Przewodnik CSR po bezpiecznym

Lista kontrolna Spoleczna

i zrownowazonym srodowisku pracy

odpowiedzialnosc przedsiebiorstw
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fot. PIP

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Standard UIC EUR

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

fot. ZPE UIC

STANDARD UIC EUR
PIOTR ZADROŻNY, ZPE UIC
Dziś już bez wątpienia skróty UIC i EUR kojarzą się nam z pełnoprawnymi europaletami.
Niektórzy jednak takiej pewności nie mają, ponieważ mimo że UIC stworzyło przed 60 laty
europaletę przez większość tego czasu pozostawało w cieniu. A UIC to Międzynarodowy
Związek Kolei – Union Internationale des Chemins de fer – organizacja zrzeszająca
przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie
międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922, zaś jej siedziba znajduje się w Paryżu.
9

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Standard UIC EUR

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Tworząc europalety i normy je opisujące UIC postawiło w pierwszym rzędzie na tożsamość pojedynczych narodowych jednostek
kolejowych – ich logo znalazło się na lewym wsporniku europalety. W ten sposób jednoznacznie i szybko ocenić można było
pochodzenie pojedynczych palet. Otwarty pool europalet stał

Mówiąc o „standardzie UIC”

się przez to swoistą mozaiką, dzięki której można było obserwo-

mamy zawsze na myśli Ko-

wać ruch palet na rynkach i znaczenie poszczególnych krajów
w globalnej produkcji drewnianych wymiennych europalet. Czas

deksy UIC – są to zestawy

pokazał, że dla zwiększenia efektywności całego systemu „biz-

różnych norm opisujących

nes” paletowy warto było oderwać od ogólnej działalności UIC
i skoncentrować w jednej jednostce. Stworzono wówczas orga-

wszelkie możliwe dziedzi-

nizację-córkę, której wąską specjalizacją miało być skupienie się

ny związane z transportem

na kontynuacji rozwoju europalety. Nowo powstały Epal przejął
honorowe miejsce na europalecie – lewy wspornik, zastępując

i to nie tylko kolejowym. Dla

tym samym narodowe oznaczenia kolei. Nastąpiła globalizacja

naszych czytelników pierwszo-

i powolne przejęcie nazwy – „EURopaleta” nazywana była już
coraz częściej „paletą Epal”. Niezaprzeczalnie takie posunięcie

rzędne znaczenie ma Kodeks

było korzystne dla rozwoju i popularyzacji europalet, ale za-

UIC 435 zajmujący się tema-

początkowało znaczną komercjalizację, która doprowadziła do

tyką europalet.

wzrostu kosztów uzyskania i utrzymania licencji. Po nieco ponad
20 latach stosunki pomiędzy UIC a organizacją-córką pogorszyły się i ostatecznie ich drogi się rozeszły. Dziś już wiemy, że

Piotr Zadrożny, Członek Zarządu Związku
Producentów Europalet UIC

europaleta przetrwała te perturbacje, ale czy zamieszanie było
potrzebne? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam czytelnikom.
Skupmy się jednak na samym standardzie UIC, aby przypomnieć
co tak naprawdę jest najważniejsze.
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Mówiąc o „standardzie UIC” mamy zawsze na myśli Kodek-

i ładowności, poprzez sposoby montażu, gatunku, przygotowa-

sy UIC – są to zestawy różnych norm opisujących wszelkie

nia i jakości drewna, znakowanie europalet – do udzielania i wy-

możliwe dziedziny związane z transportem i to nie tylko ko-

cofywania pozwoleń oraz kontroli i nadzoru produkcji i napraw.

lejowym. Dla naszych czytelników pierwszorzędne znaczenie

Same kodeksy na przestrzeni tych 60 lat ulegały niewielkim

ma Kodeks UIC 435 zajmujący się tematyką europalet. I już

modyfikacjom. Poprawki są dostosowaniem do zmieniających

w tym miejscu trzeba podkreślić, że „europalet” we wszystkich

się realiów. Najlepszym przykładem jest zmiana oznakowania od

standardowych rozmiarach EUR. Chociaż najpopularniejszy

2010 roku – w związku z dostosowaniem do międzynarodowych

i w pierwszym rzędzie kojarzony z europaletą standard to paleta

przepisów fitosanitarnych.

drewniana czterowejściowa o wymiarach 800 × 1200 × 144 mm

Opisując standard UIC posłużymy się najpopularniejszą

oznaczona symbolem EUR 1, to mamy jeszcze trzy drewnia-

europaletą – paletą EUR 1 UIC EUR. Zacząć wypada od wy-

ne europalety: EUR 2 – 1200 × 1000 × 162 mm, EUR 3 –

miaru. Gabaryt europalety EUR 1 mieścić się musi w wymiarze

1000 × 1200 × 144 mm i EUR 6 – 800 × 600 × 144 mm. Nie

800 +3 – 0 × 1200 +3 – 0 × 144 +9 – 0 mm. Podstawowa

można też zapomnieć o stalowych wymiennych koszach –

nośność (na regałach, czy widłach podnośników) to 1500 kg

EUR „Y” Boxpaletach 800 × 1200 mm. Osobnym niezależnym

dla ładunku rozłożonego równomiernie na powierzchni palety

jest też Kodeks UIC 435-4 opisujący zagadnienia standardu

oraz dodatkowo 4000 kg podczas spiętrzania, jeżeli europaleta

napraw wszystkich europalet.

oparta jest na płaskim, poziomym oraz twardym podłożu.

Wyprzedzając pytanie – cóż takiego opisują te Kodeksy.

Jedyną dopuszczalną metodą montażu jest ten przy użyciu

Jaki to standard i czy chodzi wyłącznie o wymiary palet? Otóż

elementów złącznych – metalowych gwoździ. Kodeks w miarę

nie, nie chodzi wyłącznie o wymiary. Kodeksy możliwie prosto

szczegółowo opisuje ilość i rozmieszczenie gwoździ dla po-

i bez pozostawiania miejsca na interpretację opisują wszystkie

szczególnych połączeń, pozostawia jednak pewien zakres

zagadnienia związane z europaletami. Począwszy od wymiarów

dostosowania do różnych rozwiązań. Daje to otwartą drogę do

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Standard UIC EUR

bezpieczny magazyn

bezpieczny mix

konstruowania innowacyjnych maszyn lub linii montażowych.

Kodeks UIC 435 precyzyjnie określa sposoby i treść ozna-

Każdorazowo nowe rozwiązania są testowane, co również Ko-

kowania europalet. Chociaż na przestrzeni tych 60 lat treść

deks UIC 435 opisuje. Testowane są palety z nowo wprowadza-

zmieniała się, to sposób opisany był na samym początku. Uni-

nych linii montażowych u nowych licencjobiorców – nie ma więc

wersalność kodeksu sprzed 60 lat ocenić możemy dzisiaj, gdyż

żadnej dowolności i każda produkowana europaleta spełniać

dopuszczana metoda nanoszenia znaków przy użyciu „pieczęci”

musi jednakowe wymogi. W ramach montażu opisane są też

farbą wnikającą na głębokość min. 0,3mm w kolorze czarnym,

szczegółowo niezbędne obróbki europalet – ścięcia narożników

wodoodpornym i odpornym na działanie światła oraz nietok-

i fazowanie górnych krawędzi desek spodnich.

syczną pozwala na używanie coraz popularniejszych przemy-

Drewno stanowiące konstrukcję europalety to deski i wspor-

słowych drukarek atramentowych. Dzięki tak uniwersalnym

niki. Określone są nie tylko wymiary z tolerancjami, ale też jakość

zapisom specjalne dopuszczenia w tym przypadku nie są dziś

obróbki i dopuszczalne, naturalnie występujące wady drewna.

wymagane. Podkreślić jednak należy, że wielkość, format i treść

Przytoczyć warto, że drewno musi być wolne od wszelkich zanie-

oznakowania nie są absolutnie dowolne. Wzór poszczególnych

czyszczeń (nie wyłączając pyłu drzewnego, czy trocin) oraz orga-

znaków jest zastrzeżony i każde odstępstwo lub dowolność po-

nizmów – grzybów i owadów, a deski składać się muszą z jednego

traktowane może być jako fałszerstwo. Każdy podmiot otrzymu-

kawałka drewna. Powierzchnie desek musza pozostać nieobrobio-

jący licencję zaopatrzyć się musi w komplet tablic do wypalania

ne – nie mogą być strugane ani szlifowane – ich powierzchnia nie

znaków lub wzory znaków do drukowania w dopuszczonych

może pozwalać na ześlizgiwanie się ładunku. Istotną ciekawostką

nadzorowanych jednostkach. Europaleta UIC EUR posiada na

jest dopuszczenie do stosowania wsporników wyprodukowanych

lewym wsporniku stylizowane logo UIC, a na prawym wsporniku

z rozdrobnionego i sprasowanego drewna – jest to bardzo ciekawa

– niezmiennie od 60 lat – zastrzeżony znak EUR w owalu. Na

i coraz popularniejsza alternatywa. Pozwala ona na zaoszczędze-

środkowym wsporniku znajdują się informacje o obróbce fitosa-

nie świeżego drewna, a co najciekawsze do ich produkcji dopusz-

nitarnej w standardzie ISPM 15 oraz kod europalety zawierający

cza powtórne wykorzystanie drewna z recyklingu.

informacje o numerze licencji i dacie produkcji.
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fot. ZPE UIC

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Standard UIC EUR

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Udzielanie i wycofywanie pozwoleń, czyli nadawanie i cofanie licencji – to niezbędne atrybuty zamkniętego i szczelnego
systemu produkcji i napraw standaryzowanych produktów. Ta
szczelność jest gwarancją bezpieczeństwa. Znak EUR na prawym
wsporniku – w wielkim uproszczeniu – oznacza konkretną ściśle

Standardy UIC respektowane

określoną nośność i konkretny wymiar. Dzięki temu każdy jej

są przy projektowaniu

operator ma pewność co można na niej załadować i gdzie można
tę paletę umieścić. Nie ma tu miejsca na pomyłki, a w nowo-

opakowań, środków

czesnych magazynach wysokiego składowania odstępstwa od

transportu, maszyn i linii

normy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Zatem
licencjonowanie w połączeniu z nadzorem i kontrolą jest nie-

pakujących oraz magazynów

zbędne, a Kodeks UIC 435 zawiera wszelkie niezbędne zapisy

i ich wyposażenia, nie

regulujące te kwestie.

wyłączając maszyn lub całych

Kodeks UIC 435 nie pozostawia też dowolności w zakresie

linii w nich pracujących.

kontroli i nadzoru licencjonowanych produkcji i napraw europalet. Od samego początku podstawowy wymóg, to korzystanie
z zewnętrznych niezależnych jednostek kontrolnych. Jest to wymóg nie pozostawiający żadnych złudzeń. Jasność i przejrzystość
kontroli oraz brak jakichkolwiek zależności jednostek kontrolnych dają pewność, że standardy są zachowywane, a europalety
bezpieczne i niezmienne bez względu na ich pochodzenie.

i RCA-QBB, uzyskało ich wsparcie i na partnerskich zasadach

Jeśli komuś wydaje się, że Kodeksy stosuje się wyłącznie w za-

reprezentuje tych światowych liderów w Polsce. Dzisiaj wspiera

kładach produkcyjnych i naprawczych spieszę z wyprowadza-

rynek i europaletę szkoleniami z zakresu identyfikacji europalet

niem z błędu. Te normy, a właściwie standard UIC respektowane

i działalnością reklamowo-informacyjną, a w ścisłej współpracy

są przy projektowaniu opakowań, środków transportu, maszyn

z RCA i SGS swoimi audytami wspomaga proces udzielania

i linii pakujących oraz magazynów i ich wyposażenia, nie wyłą-

licencji. Staraniem ZPEUIC zafunkcjonował na naszym rynku

czając maszyn lub całych linii w nich pracujących. W magazynach

pozytywnie przyjęty nowy wzór licencji UIC, który otrzymuje

spotykamy coraz częściej całe linie, i to nie tylko pakujące, ale

każda nowa firma po przejściu procedur dopuszczających oraz

i sprawdzające oraz testujące same europalety. Tutaj standard

wstąpieniu w szeregi stowarzyszenia. Podobnie rzecz się ma

UIC jest podstawą, do której projektanci muszą się odnosić.

z polskojęzyczną stroną internetową – wciąż rozwijająca się

Znaczenie zatem standardu UIC jest nie do przecenienia.

strona www.uic-eur.pl gwarantuje każdemu dostęp do wiedzy

Nieodzownie ze standardem UIC wiążą się też tradycje
w produkcji i naprawach europalet w naszym kraju. Od wielu

i informacji o samych europaletach, stowarzyszeniu i aktualnych
licencjach udzielonych na terenie naszego kraju.

lat jesteśmy w światowej i europejskiej czołówce producentów.
Uczestnictwo UIC w ostatnich kilku latach na polskim rynku
było nieco zachwiane. Z pomocą przyszła oddolna inicjatywa
licencjobiorców UIC posiadających licencje udzielone przez
niekwestionowanego lidera – austriackie koleje Rail Cargo
Austria (QBB) – będące jednocześnie prawnym właścicielem
chronionego znaku EUR w owalu. Grupa żywo zainteresowanych
powrotem palet EUR na polski rynek producentów i naprawiaczy
w 2017 roku założyła stowarzyszenie – Związek Producentów
Europalet UIC. Statut tego stowarzyszenia zakłada w pierwszym
rzędzie walkę o jakość i renomę europalety UIC EUR oraz obronę
przed nieuczciwą konkurencją. Działanie w grupie pomóc ma
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w dalszym rozwoju i wzmocnieniu pozycji produktów ze znakiem UIC i EUR na rynku. ZPEUIC nawiązało dobre relacje z UIC
fot. ZPE UIC

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Przeróbki wózków widłowych zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/EU

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

PRZERÓBKI WÓZKÓW
WIDŁOWYCH ZGODNE
Z DYREKTYWĄ

ATEX 2014/34/EU
PYROBAN
W marcu 2021 r. firma Pyroban, zajmująca się bezpieczeństwem, zastosowała swój pierwszy
znak UKCA dla przeciwwybuchowego wózka widłowego, obok znaku CE. Po BREXIT, Pyroban,
z siedzibą w West Sussex, Anglia, stosuje teraz znak UKCA do wszystkich przesyłek przeznaczonych do pracy w strefie 2 lub 22 zagrożenia, potwierdzając, że spełniły one wymagane standardy.

takie same jak przed BREXIT” – mówi
Neil. „Pracujemy również ciężko w tle,
aby wprowadzić oznakowanie UKCA do
wszystkich naszych rozwiązań Strefy
1 i 21, których spodziewamy się później
latem, na długo przed terminem 1 stycznia 2022 roku”.
Oznaczenie UKCA (UK Conformity
Assessed) jest nowym brytyjskim oznaczeniem produktu, które jest używane
dla towarów wprowadzanych na rynek
w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkofot. Pyroban

cja). Obejmuje ono większość towarów,
które wcześniej wymagały oznako-
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wania CE.

Neil Elliot, Compliance and Certification

Pyroban jest silnie obecny w Europie,

Engineer dla Pyroban wyjaśnia: „Po-

dlatego też znak CE pozostaje na miejscu,

Pyroban przekształca wózki widłowe

dwójne oznakowanie pokazuje, że na-

aby zapewnić, że produkty są stworzone do

(i inny sprzęt mobilny) tak, że nie mogą

sze konwersje ATEX 3G i 3D mają pełne

pracy w krajach UE. Tak więc, bez względu

być źródłem zapłonu w potencjalnie wy-

dopuszczenie do użytku w Wielkiej Bry-

na to czy zaopatrujemy firmę zajmującą się

buchowych atmosferach. W przeciwnym

tanii i Europie zgodnie z dyrektywą ATEX

gospodarką odpadami w północnej Anglii

razie niezabezpieczone pojazdy mogłyby

2014/34/EU, Equipment and Protective

czy firmę chemiczną we Francji, rozwiąza-

być przyczyną eksplozji w przemyśle che-

Systems Intended for use in Potentially

nie Pyroban będzie identyczne.

micznym, farmaceutycznym, kosmetycz-

Explosive Atmospheres Regulations 2016

i poziom bezpieczeństwa są dokładnie

i normą EN1755:2015”.

B E Z P I E C Z N Y

„Nasz projekt systemu, jakość budowy

M I X

nym, spożywczym, naftowym, gazowym
lub logistycznym.

CZYTASZ: Rozwój UDT w nowej rzeczywistości

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

fot Adobe Stock

ROZWÓJ UDT

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
PAWEŁ SMOLIŃSKI, UDT
Bardzo trudno jest wyrokować, jak będzie wyglądał świat w najbliższych latach i co przyniesie
nam wszystkim stan new normal, gdy uporamy się wreszcie z pandemią i wynikającymi
z niej zmianami. Dynamiczne otoczenie biznesowe, które jeszcze w 2019 r. określane było
pojęciem VUCA (od angielskich słów: zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny), przez
epidemię COVID-19 należałoby uzupełnić o kolejne kilka warstw pełnych znaków zapytania,
a jednocześnie ciągle ewoluujących. Ubolewanie nad trudami czasów, w których przyszło nam
funkcjonować, nie zmienia jednak faktu, iż nie mamy wyboru i musimy się z nimi mierzyć.
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B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Rozwój UDT w nowej rzeczywistości

bezpieczny magazyn

bezpieczny mix

Jak na ironię, pocieszenia możemy szukać w tych samych czynnikach, które sprawiły, że 2020 r. był niepodobny do żadnego
innego z naszej pamięci, i które powodują, że wspominając
2019 r., mamy wrażenie patrzenia w inną epokę. Tak rewolucyjne zmiany zasad funkcjonowania są zarazem zagrożeniem,
jak i szansą, a to, czy wyjdziemy z kryzysu silniejsi czy osłabieni,
zależy w ogromnej mierze od tego, jak traktujemy rozwój i jak
szybko jesteśmy w stanie reagować na zmiany.
Teoria konkurencyjności w świecie VUCA zakłada radzenie
sobie z czterema zdefiniowanymi w niej wyzwaniami poprzez:
wizję, zrozumienie, przejrzystość i elastyczność. Tyle mówi
teoria. Praktyka jak zawsze jest dużo bardziej skomplikowana
i wymagająca. Tym bardziej, że sektor publiczny zmaga się
z szeregiem dodatkowych trudności, charakterystycznych dla
administracji na całym świecie. Biurokracja, niedofinansowanie,
niski „apetyt na ryzyko” i problemy w pozyskaniu wysokiej klasy
specjalistów na pewno nie pomagają, ale okopanie się w status
quo i czysto reaktywne nastawienie nie mają prawa sprawdzić
się w dzisiejszym świecie.
W Urzędzie Dozoru Technicznego stawiamy na rozwój i innowacyjne rozwiązania i pomimo wielkiego wysiłku, jaki niesie
to ze sobą, jesteśmy przekonani, że w gruncie rzeczy nie jest to
wybór, a konieczność.
Twierdzenia o nowoczesności, proaktywności czy przekonanie
o wadze cyfryzacji byłyby jednak pustymi deklaracjami, gdyby
nie poprzeć ich konkretnymi przykładami. Na szczęście od co
najmniej kilku lat UDT zmienia się bardzo dynamicznie, a dowodów na poparcie tej tezy nie trzeba szukać, gdyż są one widocz-

Paweł Smoliński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w UDT, fot. UDT

ne praktycznie w każdym obszarze naszego funkcjonowania.
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Wyliczanie poszczególnych innowacji byłoby jednak pójściem

i poprzedzona dogłębnymi analizami strategia. W Urzędzie,

na skróty, ponieważ – przynajmniej w mojej ocenie – w szerszej

tworząc ten podstawowy dokument, wykorzystujemy wiele

perspektywie to nie one decydują o prawdziwej prorozwojowo-

narzędzi pozwalających nam na świadome ustrukturyzowanie

ści całej organizacji. Zacznijmy więc od spraw bardziej ogólnych

planowanych działań, a także właściwą ocenę ryzyka związane-

i w moim przekonaniu kluczowych.

go zwłaszcza z ciągle zmieniającym się otoczeniem biznesowym.

Strategia, misja i wizja to pojęcia znakomicie znane i rozpo-

Wykonywane analizy SWOT czy PEST pozwalają nam między

wszechnione w zarządzaniu, jednak bardzo rzadko mające realne

innymi na wczesną identyfikację megatrendów i szans, które

przełożenie na codzienną pracę instytucji czy firm. W Urzędzie

mogą one ze sobą nieść. Nie podchodzimy jednak do zmian

dbamy jednak o to, aby te stanowiły faktyczny fundament

zewnętrznych w sposób bezkrytyczny. Nie wszystko, co dzieje

wszystkich realizowanych przez nas działań, i to na każdym

się w naszym otoczeniu, musi realnie przyczynić się do ewolucji

poziomie organizacyjnym.

naszej działalności, a decyzje o kierunkach rozwoju muszą być

Sama misja UDT, wynikająca z hasła: „Wspieramy rozwój,

poparte zgromadzeniem odpowiedniego zasobu wiedzy. Ziden-

dbamy o bezpieczeństwo”, wskazuje już, jak wysoki priorytet

tyfikowane w obecnej strategii kluczowe obszary takie jak cyfry-

ma rozwój w naszej działalności, i jednocześnie definiuje nasze

zacja czy zarządzanie wiedzą nie są ogólnikami podpatrzonymi

podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie bezpiecznej pracy

u konkurencji czy też narzuconymi z zewnątrz. Są one wynikiem

urządzeń technicznych i bezpieczeństwa publicznego.

ciągłych analiz, własnych doświadczeń i obserwowanych zmian

Trudno jednak pracować w oparciu o samą misję czy wizję

w bezpośrednim i dalszym otoczeniu biznesowym, zderzonych

i tu niesłychanie wartościowa jest starannie przygotowana

z możliwościami, zasobami i aspiracjami UDT. Co więcej, już
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na poziomie strategii są one rozpisane

implementacji we właściwe procesy po-

czy zakupów przez internet nie trzeba już

na poszczególne kierunki działania, klu-

zwoliły skierować całą organizację w bar-

nikogo przekonywać, jednak kontakt z ad-

czowe projekty strategiczne, a także są

dziej nowoczesnym kierunku.

ministracją publiczną w wielu przypad-

odpowiednio monitorowane. Strategia

W tym miejscu wypada mi już przejść

kach wymaga jeszcze tradycyjnej formy

jest bowiem traktowana jako wierzchołek

do konkretów uzasadniających twierdze-

papierowej. Nie jest to jednak wymagane

piramidy, który następnie rozchodzi się

nie, że UDT faktycznie jest organizacją in-

w przypadku zadań realizowanych przez

na poszczególne departamenty i wydzia-

nowacyjną. Zacznijmy więc od niezmien-

UDT.

ły. Jednak nawet najlepiej zarysowana

nie popularnej dziedziny – cyfryzacji. Do

Elektroniczny portal obsługi klienta,

strategia nie zrealizuje się sama. Istotne

korzystania z bankowości internetowej

eUDT, wciąż zyskuje na popularności

jest zaangażowanie się w jej realizację jak
największej części organizacji.
Realną zmianę wprowadzają ludzie,
a nie regulaminy czy procedury, i to właśnie poszczególne osoby tworzą bank
pomysłów i rozwiązań, z których „inteligentne” przedsiębiorstwa umieją korzystać. W Urzędzie Dozoru Technicznego
do stymulowania tego zaangażowania
wykorzystujemy projekty.
Zwracam uwagę, iż zarządzanie projektowe nie jest naturalnym środowiskiem
dla sektora publicznego. Z uwagi na powtarzalność wielu codziennych zadań,
a także ich ścisłe powiązanie z wymaganiami prawnymi to właśnie struktura
procesowa jest najczęściej wybierana
przez podmioty publiczne. Pozwala ona
ustandaryzować i ujednolicić działania
zwłaszcza dużych jednostek, pozostawiając jednak mało miejsca na działania
innowacyjne. W Urzędzie przyjęliśmy
model hybrydowy: w działalności operacyjnej funkcjonują procesy, procedury i instrukcje, jednak są one uzupełnione przez
projekty, które koncentrują się właśnie na
zadaniach rozwojowych, wymagających
współpracy pomiędzy ekspertami z różnych części organizacji i dysponujących
różnymi rodzajami kompetencji. Część
projektów wynika bezpośrednio ze strategii, ale większość z nich uruchamiana
jest na bazie indywidualnych inicjatyw
poszczególnych pracowników, pozwalając
każdej osobie na realny wpływ na kierunek ewolucji UDT. To właśnie w ramach
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realizowanych projektów narodziło się
wiele przedsięwzięć, które po pomyślnej
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i jest rozbudowywany o kolejne funkcjonalności, dzięki czemu
pozwala realizować znakomitą większość komunikacji bez
konieczności wizyty w jednej z naszych lokalizacji.
Rejestracja urządzeń, umawianie się na badania techniczne,
odbiór wszelkiego rodzaju korespondencji, w tym e-decyzji

Rejestracja urządzeń, umawia-

i e-protokołów, płatności, zarządzanie terminami, przypomnie-

nie się na badania techniczne,

nia o badaniach to jedynie część możliwości, jakie daje portal.
Większość dużych klientów (eksploatujących wiele urządzeń)

odbiór wszelkiego rodzaju

przekonała się już do tej formy współpracy i potwierdza korzyści

korespondencji, w tym e-de-

wynikające z możliwości zarządzania całością kontaktów z dozorem technicznym w jednym miejscu. Portal jest jednak budowa-

cyzji i e-protokołów, płatności,

ny dla wszystkich i pozwala usprawnić relacje także w przypadku

zarządzanie terminami, przy-

pojedynczych urządzeń czy też spraw indywidualnych, jak na
przykład umówienia się na egzamin czy złożenia wniosku o wy-

pomnienia o badaniach to

danie certyfikatu. Ponieważ przez eUDT obsługiwana jest blisko

jedynie część możliwości, jakie

połowa wszystkich urządzeń technicznych znajdujących się pod

daje portal eUDT.

dozorem UDT, doświadczenie w prowadzeniu portalu pozwala
nam na optymalizowanie jego funkcji i aktualizowanie zgodnie

Paweł Smoliński, Dyrektor Departamentu Innowacji
i Rozwoju w UDT, fot. UDT

z potrzebami użytkowników.
Cyfryzacja jednak nie ogranicza się do cyfrowej platformy
obsługi klienta. Rok 2020 pokazał, jak niesłychanie istotna może
być tak błaha z pozoru kwestia, jak miejsce, w którym pracujemy.
Możliwość pracy zdalnej to przecież nie tyko wprowadzenie
procedury dopuszczającej taką formę świadczenia pracy. Ko-

i ograniczenia kontaktów bezpośrednich, przy jednoczesnym

nieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, dostępu do

utrzymaniu wydajności w realizowanych zadaniach.

niezbędnych zasobów informatycznych, komunikatorów czy

Pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 nikt się nie spodziewał,

wreszcie możliwość zdalnego autoryzowania dokumentów

ale właściwa budowa systemów informatycznych i cyfryzacja

(podpisy elektroniczne). Proaktywne podejście do tych kwe-

większości formalności pozwoliły nam wejść w pierwszy okres

stii sprawiło, że jeszcze przed wybuchem pandemii Urząd był

„kwarantanny narodowej” bez konieczności zawieszania dzia-

w pełni gotowy do rozproszenia się, przejścia na pracę zdalną

łalności.
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Miało to tym większe znaczenie, iż UDT działa w celu zapew-

Jednakże nie wszystko, co rozwojowe, musi zawsze być wy-

nienia bezpieczeństwa publicznego w obszarze techniki i zabu-

rażone w kodzie binarnym. Dozór techniczny to wszak przede

rzenie płynności funkcjonowania wiązałoby się z podniesieniem

wszystkim twarda technika, wymagająca wiedzy i umiejętności,

ryzyka wypadków i awarii nadzorowanych urządzeń.

a także odpowiednich narzędzi i technik diagnostycznych. Na

Cyfryzacja w UDT objęła także różnego rodzaju formalności
wewnętrzne, związane z takimi obszarami jak zatrudnienie,

tym polu w ostatnich latach w UDT dokonała się prawdziwa
rewolucja.

szkolenia, delegacje, urlopy, zarządzanie czasem pracy i wiele

Z pojedynczego Centralnego Laboratorium Dozoru Tech-

innych. Pozwala to w dużym stopniu niwelować biurokrację, po-

nicznego w Poznaniu przeszliśmy w sieć laboratoriów w kilku

zostawiając więcej czasu na realizację działań merytorycznych.

miejscach w kraju, a także utworzyliśmy flotę laboratoriów

Co więcej, obszar zarządzania sprawami kadrowymi w ostatnim

mobilnych mogących dojechać wszędzie tam, gdzie badania

czasie sam w sobie bardzo dynamicznie ewoluuje w kierunku

wygodniej i szybciej wykonuje się na miejscu, u klienta.

sprawniejszego, opartego o rzetelne dane zarządzania kompetencjami. Identyfikacja kluczowych ekspertów w priorytetowych
dziedzinach działalności, a także odpowiednie sterowanie
procesem rozwoju zawodowego, budowania wiedzy i stymulowania rozwoju indywidualnego to dla instytucji bazującej na
kompetencjach ludzi kwestie kluczowe. Wdrożenie chatbota rekrutacyjnego oraz w pełni zdalna forma rozmów rekrutacyjnych
pozwoliły nam zdynamizować proces pozyskiwania specjalistów
i uodpornić go na wyzwania związane z epidemią.
Szybko udało nam się także przekierować inicjatywy szkoleniowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, na formę on-line, co umożliwia budowanie kompetencji bez wprowadzania
dodatkowego ryzyka dla zdrowia.
Kolejne działania w obszarze wiedzy i umiejętności idą

fot Adobe Stock

jeszcze dalej. Realizowany obecnie projekt uzupełniania
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specjalistycznych szkoleń wewnętrznych o ćwiczenia w śro-

Najnowocześniejsze metody badawcze takie jak emisja

dowisku wirtualnym, bazujące na okularach VR (wirtualna

akustyczna czy impulsowe prądy wirowe stały się istotnym ele-

rzeczywistość) i nagraniach oraz zdjęciach sferycznych

mentem naszej oferty, pozwalając szybciej, dokładniej i taniej

(technologia obrazu 360°), pozwoli podnieść jakość przeka-

weryfikować stan techniczny urządzeń. Co więcej, badania te

zywania wiedzy i lepiej przygotować kandydatów na inspek-

są wspierane także przez roboty poruszające się po pionowych

torów do działań w terenie. Wdrożenie do systemu szkolenia

ścianach zbiorników, umożliwiające mapowanie powierzchni

symulatorów urządzeń transportu bliskiego różnego rodzaju

w poszukiwaniu zagrożeń. Jeżeli dodamy do tego już pokaźną

pozwoli natomiast budować świadomość i umiejętno-

i wciąż rozwijaną flotę dronów, zarówno klasycznych, jak i tych

ści w radzeniu sobie w sytuacjach, których nie możemy bez-

specjalnych, przeznaczonych do pracy w ciasnych przestrze-

piecznie pozorować w trakcie fizycznego obcowania z tymi

niach zamkniętych, to porównanie możliwości diagnostycznych

urządzeniami. Praca żurawia wieżowego przy silnym wietrze

z tymi sprzed kilku lat wyraźnie pokazuje progres, jaki udało

czy operowanie wózkiem widłowym w ciasnych przestrze-

się nam osiągnąć. Drony, roboty czy poszczególne metody

niach magazynowych lub pełnych zagrożeń placach budowy

badań nieniszczących nie są oczywiście panaceum na każde

niosą ze sobą wiele zagrożeń, których skutki w środowisku

wyzwanie techniczne, jednak rozbudowana oferta i dostęp do

wirtualnym nie występują. W naszej ocenie wdrożenie

wielu technologii pozwalają dobierać optymalne rozwiązania,

takiego rozwiązania pozwoli popularyzować bezpieczną

które w danych warunkach pozwalają uzyskać najlepsze efekty

eksploatację urządzeń i szkolić operatorów w zakresie

i najbardziej wiarygodne dane o stanie urządzenia lub materiału.

identyfikowania i poprawnego interpretowania zagrożeń

Wielkim wyzwaniem naszych czasów są także „dane” same

występujących w realnym środowisku pracy.

w sobie. Badania techniczne, ekspertyzy laboratoryjne czy nawet różnego rodzaju procesy wewnętrzne generują niezliczone
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ilości informacji, których optymalne wy-

i intuicyjny dostęp do nawet bardzo spe-

malne dla wszystkich zastosowań, ale

korzystanie może stanowić problem. Nie

cjalistycznych materiałów i analiz, tago-

w naszej ocenie tam, gdzie koszty zwią-

samo posiadanie danych, ale właściwe

wanie raportów z udziału przedstawicieli

zane z przestojem instalacji są znaczące

ich sformatowanie i analiza są wartością

UDT w różnego rodzaju wydarzeniach

lub gdzie potencjalne uszkodzenie może

dodaną w postaci informacji możliwych

czy mapowanie kompetencji kluczowych

nieść ze sobą katastrofalne skutki, ma

do praktycznego wykorzystania. W do-

pozwalają nam na sprawniejsze dopaso-

ono bardzo praktyczne zalety. Pilotażowe

bie fake newsów i natłoku przekazów

wywanie specjalistów do poszczególnych

wdrożenia w tym zakresie mamy już za

atakujących nas na każdym kroku, wycią-

zadań. To jednak jedynie zakres działań

sobą, a doświadczenia z nimi związane bę-

gnięte wnioski są niestety mocno zależne

stricte wewnętrznych, nakierowanych na

dziemy włączać do kolejnych projektów.

od źródeł wiedzy, z których korzystamy,

zarządzanie wiedzą.

W krótkim artykule nie sposób opisać

i potrafią być niemal zupełnie sprzeczne

Kolejnym wielkim wyzwaniem jest od-

wszystkich innowacji i usprawnień wdro-

względem tych wyciąganych przez inne

powiednie wykorzystanie danych doty-

żonych chociażby w zeszłym roku, ale

osoby. W działalności zawodowej trudno

czących urządzeń technicznych. Na tym

mam nadzieję, że te kilka przykładów po-

jednak taki stan rzeczy zaakceptować.

polu fundamentalne zmiany już wpro-

zwoliło zarysować ogólny trend. Rozwój

W Urzędzie mierzymy się z tych zagad-

wadziliśmy. Dokumentowanie badań

w UDT to nie tylko istniejący w strukturze

nieniem na wiele sposobów.

technicznych w formie elektronicznej

organizacyjnej departament innowacji

Powołane centra kompetencyjne po-

jest rzeczywistością od wielu lat: po-

i rozwoju. Wykraczanie poza strefę kom-

zwalają w kluczowych dziedzinach tech-

zwala agregować dane i zarządzać nimi

fortu tradycyjnego działania stało się

niki ogniskować kluczową wiedzę eks-

w ustrukturyzowany sposób. Kolejne kro-

nowym standardem pracy wszystkich

percką i analizować zwłaszcza bardziej

ki kierujemy w stronę zbierania danych

części naszej instytucji. Wymagało to

wymagające zagadnienia, zderzając ze

pomiarowych bezpośrednio z urządzenia,

zmiany nastawienia w całej organizacji,

sobą opinie kilku ekspertów.

budując ofertę monitoringu parametrów

ale widząc coraz szersze grono osób an-

Opracowywany obecnie system gro-

kluczowych dla bezpieczeństwa pracy

gażujących się w projekty, proponujących

madzenia wiedzy, umożliwiający szybki

urządzeń. Nie jest to narzędzie opty-

usprawnienia i nowe rozwiązania, a także
inicjatywy poszczególnych komórek organizacyjnych, jestem gotowy bronić tezy,
że najtrudniejszy okres w zmianie tego
nastawienia mamy już za sobą. Oczywiście cały czas pozostaje ogrom pracy do
wykonania, a biorąc pod uwagę zmienność otaczającego nas świata, zapewne
zawsze tak będzie. Godzenie konserwatywnego z natury podejścia, wymaganego
przy rzetelnej ocenie stanu technicznego
urządzeń, z innowacyjnością na różnych
poziomach staje się dla nas coraz naturalniejsze, przygotowuje nas na obecne
i nadchodzące wyzwania.
Nie ma instytucji idealnych i na pewno
nie twierdzę, że jesteśmy tutaj wyjątkiem, ale wiele zadań, które udaje nam
się realizować, na pewno istotnie przyczynia się do poprawy naszej sprawności
i zwiększenia korzyści dla naszych klientów. Tradycyjnie jednak nie namawiam
nikogo do wiary w nasze możliwości, ale

19

do sprawdzenia ich w praktyce.
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GDY WYGODA DAJE
BEZPIECZEŃSTWO
BLAKLADER
Jak powszechnie wiadomo wypadek to taka dziwna rzecz, której nigdy nie ma, dopóki się nie
wydarzy. A gdy już się przydarzy, trzeba ustalić jego przyczynę, by nigdy więcej się powtórzył.
Skoro więc ponad 60% wypadków przy pracy jest związanych

jest źle dopasowany, niewygodny strój roboczy. Podpowiadamy,

z nieprawidłowym zachowaniem się pracownika , warto przyj-

jak przy jego doborze uniknąć niebezpiecznych w skutkach

rzeć się kwestiom, które mogą do nich doprowadzić. Jedną z nich

błędów.

1
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1 Dane za: Główny Urząd Statystyczny, „Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2020”:https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5476/3/41/1/wypadki_przy_pracy_w_okresie_styczenwrzesien_2020_r.pdf
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Wytrzymałe, odporne na uszkodzenia kaski, okulary, rękawice
i inne elementy odzieży. Gdy myślimy o bezpiecznym stroju roboczym, to one przychodzą nam na myśl w pierwszej kolejności.
I słusznie, bo ochrona przed uderzeniami, odpryskami i wszelkiej
maści czynnikami „atakującymi” to podstawa w zapewnieniu

Swobodnie nie oznacza

pracownikowi bezpieczeństwa. Jeśli jednak pójdziemy o krok

luźno. Wręcz przeciwnie,

dalej, dostrzeżemy, jak istotny jest również komfort użytkowania
stroju, na który spojrzeć należy z dwóch zasadniczych perspek-

z reguły fizyczna aktywność

tyw: motorycznej oraz termicznej.

w pracy wymaga pełnej
„kontroli” nad strojem, aby

SWOBODNIE, CZYLI POD KONTROLĄ

żadne jego elementy nie

Swoboda ruchów wydaje się być czymś oczywistym, jeśli chodzi
o właściwości odzieży roboczej. Ale nie każdy potrafi właściwie

wisiały czy nie odstawały.

dostrzec i ocenić rozwiązania, które faktycznie ją zapewniają.

Za długi i zbyt obszerny

– Swobodnie nie oznacza luźno. Wręcz przeciwnie, z reguły
fizyczna aktywność w pracy wymaga pełnej „kontroli” nad stro-

rękaw będzie w najlepszym

jem, aby żadne jego elementy nie wisiały czy nie odstawały. Za

razie powodował dyskomfort

długi i zbyt obszerny rękaw będzie w najlepszym razie powodo-

i irytację, w najgorszym

wał dyskomfort i irytację pracownika, w najgorszym zaś – może
doprowadzić do groźnego wypadku, na przykład wkręcając się

zaś – może doprowadzić do

w mechanizm obsługiwanego narzędzia – zwraca uwagę Grze-

groźnego wypadku.

gorz Marcinkowski z firmy Blaklader.
Jak uniknąć takich zagrożeń? Pierwsza zasada jest dość oczy-

Grzegorz Marcinkowski, Blaklader.

wista i wiąże się z odpowiednio dobranym rozmiarem stroju.
Druga z kolei każe zwrócić szczególną uwagę na elastyczność
zastosowanych materiałów, z których wykonana jest odzież.
Słowo-klucz to rozciągliwość, którą uzyskuje się m.in. przez
zastosowanie stretchu w newralgicznych, stale „pracujących”
miejscach, takich jak łokcie, kolana, ramiona czy biodra.

ciała bluzki i getry. Ich zadaniem jest utrzymywanie użytkownika w cieple i suchości, do czego najlepiej nadają się materiały,
takie jak bawełna i poliester. Kolejna warstwa pełni funkcję

TEMPERATURA KOMFORTU

regulacyjną, umożliwiając dostosowywanie całego zestawu

Elastyczność stroju roboczego nie dotyczy jedynie kwestii mo-

do zmieniających się warunków termicznych. Tu warto posta-

torycznych, ale jak już wspomniano – powinna także oznaczać

wić na łatwo zakładane i zdejmowane rozpinane bluzy bądź

możliwość dostosowywania go do zmieniających się warunków

koszule z miękkich, dopasowanych i oczywiście elastycznych

termicznych. Zarówno tych zewnętrznych, związanych ze

materiałów, takich jak wełna czy polar. Ostatnia warstwa pełni

zmienną pogodą podczas prac na dworze, jak i wewnętrznych,

rolę głównie ochronną przed czynnikami zewnętrznymi, ale tak

wynikających z tego, że w trakcie pracy fizycznej zmienia się

samo jak pozostałe musi spełniać zadanie izolatora odprowa-

temperatura ludzkiego ciała. – Chodzi o to, że gdy wykonujemy

dzającego jednocześnie wilgoć. Dlatego sprawdzają się w tym

pracę fizyczną, będąc wychłodzonym lub przegrzanym, łatwiej

przypadku lekkie, elastyczne kurtki i spodnie z wytrzymałych

o utratę koncentracji i szybsze przemęczenie. W konsekwencji

i łatwych w utrzymaniu materiałów, opartych na nowoczesnych

wzrasta ryzyko spowodowania wypadku – tłumaczy Grzegorz

membranach.
Warto więc pamiętać, by kompletując strój roboczy, stawiać

Marcinkowski.
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Aby więc utrzymać ciało w optymalnej temperaturze, strój

wygodę na równi z innymi kluczowymi parametrami. Przekłada

roboczy powinien składać się z trzech warstw. Pierwsza to bie-

się ona bezpośrednio na komfort pracy, a ten z kolei pomaga

lizna, najczęściej rozumiana jako przylegające bezpośrednio do

w bezpiecznym, pewnym działaniu użytkownika.
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fot. UTZ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO

FILOZOFIA DZIAŁANIA
PRODUKTÓW
MAŁGORZATA HAMERA, UTZ

Grupa Utz zawsze miała silną świadomość ekologiczną. Pierwsze wzmianki o zaangażowaniu
w ochronę środowiska pojawiły się już w katalogu produktowym z 1999r.! Jednakże bycie
prawdziwie ekologicznym oznacza bycie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla,
wykorzystanie używanej w produkcji energii w sposób inteligentny, wraz z jej odzyskaniem do
ponownego użycia i stosowaniem najnowszych technologii, które służą ochronie środowiska.
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W Polsce używamy do produkcji pojemników granulatu UIC®

energię cieplną z procesów produkcyjnych do ogrzewania po-

(Utz Industrial Compound), autorskiej technologii odzyskującej

wierzchni biurowych oraz mamy na terenie zakładu zbiorniki

surowiec z używanych wcześniej produktów Utz, odzyskujemy

retencyjne zbierające wodę. W fabryce Utz w Szwajcarii wyko-

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: Zrównoważony rozwój jako filozofia działania produktów

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
rzystujemy energię z elektrowni wodnej a w fabryce w Niemczech energię słoneczną.
Każda branża ma swoją specyfikę, rozumiemy to i staramy się
szukać rozwiązań najbardziej dopasowanych do potrzeb procesu
Klienta, które wielokrotnie będą wykorzystywane w cyklu. Jesz-

Georg Utz jest właścicielem

cze w tym roku planujemy w Polsce rozpocząć autorski program

marki UIC® (Utz Industrial

Utz Group opracowany wraz z fundacją „my climate” z myślą
o świadomym podejmowaniu decyzji proekologicznych zarów-

Compound). Znak

no w prywatnym życiu jak i w biznesie. Szczegóły dostępne na

chroniony UIC® to marka

stronie utzgroup.com.

dla tworzywa sztucznego

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ PALETA
PLASTIKOWA UTZ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
I JAKA JEST JEJ CENA?
Dla naszych Klientów ważne jest, aby palety utrzymywały stałą
tarę, były łatwe w czyszczeniu i wygodne w obsłudze zarówno

z recyklingu o sprawdzonych
i udokumentowanych
właściwościach i stałej jakości
Utz. Wyroby wykonane

przez wózki widłowe, roboty jak i w obsłudze manualnej przez

z surowca UIC® posiadają

człowieka a pojemniki przemysłowe Utz aby miały gładkie,

takie same parametry

wzmocnione dno, gwarantujące bezpieczną pracę oraz ciche
przemieszczanie się. Działy R&D w Georg Utz, na które skła-

techniczne, jak te z surowców

dają się dział konstrukcyjny oraz dział kontroli jakości pracują

pierwotnych.

każdorazowo nad wypracowaniem rozwiązania wielokrotnego
użytku – optymalnie dopasowanego do potrzeb Klienta a dział
sprzedaży szuka optymalnej jego ceny. Cena palety plastikowej
zależy od wielu czynników, ale statystycznie koszt użytkowania
palety drewnianej już po roku zrównuje się z zakupem palety

że jest łatwa do utrzymania w czystości, a jednocześnie posiada

plastikowej.
Georg Utz jest właścicielem marki UIC® (Utz Industrial

otwory uchwytowe, co znakomicie ułatwia obsługę automatycz-

Compound). Znak chroniony UIC® to marka dla tworzywa

ną i ręczną palety. Przemieszcza się na przenośnikach rolkowych

sztucznego z recyklingu o sprawdzonych i udokumentowanych

wyjątkowo cicho, a dzięki ukrytym wzmocnieniom stalowym

właściwościach i stałej jakości Utz. Wyroby wykonane z su-

nadaje się do regałów wysokiego składowania. Jest mocna, po-

rowca UIC® posiadają takie same parametry techniczne, jak te

ręczna i lekka, lżejsza i równie wytrzymała jak klasyczna paleta

z surowców pierwotnych i spełniają przy tym wysokie wymogi

higieniczna Upal-H, dzięki wykorzystaniu kodów RFID możliwe

jakościowe Utz a jednocześnie pozwalają uzyskać optymalną

jest śledzenie palety z towarem w całym procesie logistycznym.

cenę palety plastikowej.
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Zakład produkcyjny Georg Utz w Polsce (Kąty Wrocławskie)

Sztandarowym przykładem wykorzy-

od 2020 roku otrzymał wyłączność na

stania tego surowca w fabryce Utz w Pol-

produkcję palety UPAL-U i zapewnia jej

sce jest paleta UPAL-U, często wykorzy-

dystrybucję na wszystkie rynki Unii Eu-

stywana w przetwórstwie spożywczym,

ropejskiej.

farmaceutycznym i strefach czystych

Oczywiście po zakończeniu cyklu życia

produktu oraz transporcie wymagającym

Klient może oddać nam używane produk-

podwyższonych norm higieny. Paleta

ty. Po oczyszczeniu i przeprowadzeniu

ta charakteryzuje się długim okresem

procesu rozdrabniania zgodnie z techno-

żywotności bez konieczności jej konser-

logią Utz, surowiec uzyskany z ich zmie-

wacji. UPAL-U jest prawie całkowicie za-

lenia może być użyty w kolejnym procesie

mknięta (97% szczelności), co powoduje,

produkcyjnym.
Paleta Utz UPAL-U, fot. UTZ
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JAK POJEMNIKI ORAZ PALETY PLASTIKOWE
UTZ WSPIERAJĄ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?
Uniwersalnym rozwiązaniem dla pojemnika wielokrotnego
użytku jest kultowy już pojemnik Utz RAKO produkowany

Jako firma odpowiedzialna

przez Georg Utz od 1965r., a więc obchodzący w ubiegłym roku

społecznie tworzymy

swoje 55. urodziny. Jest on również najbardziej wszechstronnym
pojemnikiem magazynowym i transportowym, znajdującym za-

program dla partnerów,

stosowanie we wszystkich możliwych do pomyślenia sytuacjach,

którzy podobnie jak my

zarówno w obsłudze manualnej, podczas sztaplowania czy na
automatycznych przenośnikach. W ofercie jest około 350 wa-

starają się wprowadzać obieg

riantów RAKO dostępnych w wielu standardowych rozmiarach.

zamknięty w gospodarowaniu

Nie istnieje drugi taki pojemnik z tworzywa sztucznego, który
cechowałby się taką uniwersalnością i tak szeroką możliwością

opakowaniami przemysłowymi.

zastosowania.
Wszystkie produkty z naszej oferty, jak np. pojemniki EROTEC, pojemniki do składowania w stosie, obrotowe i składane
a także palety przemysłowe z tworzywa sztucznego czy skrzyniopalety KOLOX korzystają z surowców odnawialnych.
Niekiedy odpowiedzią na indywidualne wymagania Klienta
jest modyfikacja pojemnika standardowego, często jednak konieczne jest całkowicie nowe rozwiązanie. W firmie od początku

dalej do produkcji nowych wyrobów. Jest to wielokrotne wyko-

jej istnienia opracowanych zostało tysiące indywidualnych roz-

rzystanie w najczystszej formie.

wiązań konstrukcyjnych, zatem doświadczenie i wiedza naszych
ekspertów niezmiennie są wartością dodaną do rozwiązań poGrupa Utz chętnie przyjmuje palety plastikowe Utz i pojemniki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKO W ROZUMIENIU
GEORG UTZ

Utz po zakończeniu ich cyklu życia. Oznacza to, że zużyte pro-

Wielu naszych Klientów to duże, światowe koncerny z branży

dukty są mielone do postaci granulatu, który wykorzystujemy

motoryzacyjnej, transportowej, chemicznej, a także logistycznej

szukiwanych przez naszych Klientów i dzieje się to każdego dnia.

czy handlowej. Są to często firmy, które mają wysoką świadomość konieczności zmniejszania śladu węglowego, jednak nie
wszyscy Klienci rozumieją potrzebę i zasadność stosowania rozwiązań sprzyjających bezpiecznemu środowisku w tym samym
stopniu. Wiele firm wciąż szuka najtańszych rozwiązań, które
nie uwzględniają potrzeb proekologicznych, dlatego jako firma
odpowiedzialna społecznie tworzymy dedykowany program dla
partnerów, którzy podobnie jak my starają się wprowadzać obieg
zamknięty w gospodarowaniu opakowaniami przemysłowymi
i korzysta z rozwiązań zmniejszających emisję CO2.
Każda branża ma swoją specyfikę, rozumiemy to i staramy
się szukać rozwiązań najbardziej dopasowanych do potrzeb,
które wielokrotnie będą wykorzystywane w cyklu. Jeszcze
w tym roku planujemy w Polsce rozpocząć autorski program
Utz Group opracowany wraz z fundacją „my climate” z myślą
o świadomym podejmowaniu decyzji proekologicznych zarówno w prywatnym życiu jak i w biznesie. Szczegóły dostępne na
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stronie utzgroup.com.
Paleta Utz UPAL-U, fot. UTZ
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fot. FM Logistic

CERTYFIKOWANY
MAGAZYN
FM LOGISTIC
Magazyn należący do FM Logistic obsługujący pod brandem FM Fresh klienta z sektora FMCG
we Mszczonowie (woj. mazowieckie) po raz kolejny uzyskał 100% w audycie International
Featured Standards. Tym samym operator logistyczny odnowił certyfikat IFS Logistics, co
oznacza spełnianie najwyższych możliwych standardów jakości i bezpieczeństwa łańcucha
dostaw dla chłodzonych świeżych artykułów spożywczych w zakresie transportu,
26

składowania i kompletacji.
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IFS Logistics to międzynarodowy standard bezpieczeństwa
żywności dla przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne
opracowany przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE) oraz
Francuską Federację Handlu i Dystrybucji (FCD). To narzędzie
wypełniające lukę jakościową pomiędzy producentami produk-

W ubiegłym roku Główny

tów spożywczych a detalicznymi sprzedawcami. Audyt IFS to

Inspektorat Farmaceutyczny

przegląd procesów w firmie i weryfikacja ich zgodności z normą
obejmujący sześć obszarów:
» Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
» System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
» Zarządzanie zasobami
» Realizacja usług

przyznał Certyfikat Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej oraz
Certyfikat Dobrej Praktyki
Wytwarzania naszej jednostce

» Pomiary, analizy, doskonalenie

FM Health w Błoniu.

» Ochrona produktu i kontrole zewnętrzne.
– Magazyn we Mszczonowie to powierzchnia ponad 10 ty-

Wiesław Szydłowski, QHSE Director FM Logistic CE

sięcy m2 na której prowadzimy operacje towarów schłodzonych
w tym warzyw i owoców, a także mięs oraz ryb, które przechowywane są w temperaturze kontrolowanej w kilku strefach od
0 do 10ºC. Dziennie przyjeżdża tu też ponad 100 ciężarówek
od 345 dostawców, a kompletowanych jest około 1300 palet.
Transport realizowany jest przez 70 dwukomorowych naczep

Każdy z naszych magazynów jest certyfikowany indywidualnie

o monitorowanej temperaturze w pełnym zakresie temperatur

zgodnie z charakterem świadczonych w nim usług. I tak możemy

od – 18 do 25 ºC. – mówi Mariusz Jóźwik, Regional Director

poszczycić się certyfikatem EKO na świadczenie usług podwy-

FM Logistic CE, zarządzający obiektem, oraz dodaje – Oznacza

konawczych w zakresie magazynowania oraz transportu certy-

to bardzo wyjątkową dbałość o przechowywanie i transport

fikowanych produktów ekologicznych w dwóch lokalizacjach.

produktów spożywczych, które powierzają nam producenci.

W ubiegłym roku również Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Otrzymany certyfikat potwierdza naszą wieloletnią doskonałość

przyznał Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Certy-

operacyjną i najlepszej jakości usługi.

fikat Dobrej Praktyki Wytwarzania naszej jednostce FM Health

Certyfikację IFS posiadają też dwa inne obiekty magazynowe
FM Logistic: w Tomaszowie Mazowieckim oraz drugi magazyn
we Mszczonowie. Ponadto w roku 2021
operator odnowił dla swoich jednostek
następujące certyfikaty jakościowe:
» ISO 9001:2015 System Zarządzania
Jakością
» ISO 14001:2015 System Zarządzania
Środowiskowego
» ISO 22000:2018 System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności
Dotyczą one projektowania i realizacji usług magazynowania, co-packingu
i transportu w temperaturze otoczenia
oraz kontrolowanej.
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– Mając na uwadze dobro naszych
klientów jakość jest naszym priorytetem.
fot. FM Logistic
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w Błoniu, co było dla nas ogromnym wyróżnieniem – podkreśla
Wiesław Szydłowski, QHSE Director FM Logistic CE.

CZYTASZ: Polski krajobraz magazynowy

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

POLSKI KRAJOBRAZ
MAGAZYNOWY
BARTŁOMIEJ SUTKOWSKI, HINES POLSKA
Małe i duże, obiekty typu BTS i multi-let, w miastach i na peryferiach, na zachodzie i wschodzie,
na północy i południu – polski rynek powierzchni magazynowych robi się coraz bardziej
zróżnicowany, a przez to także ciekawszy. Rośnie popyt na nowoczesne magazyny, które wpisują
się w zdywersyfikowane łańcuchy dostaw i odpowiadają na współczesne uwarunkowania
oraz potrzeby klientów. Przyjrzyjmy się, jak kształtuje się obecnie polska mapa obiektów
logistycznych i jak będzie się zmieniać w najbliższej przyszłości.

28

MAGAZYNÓW BĘDZIE
PRZYBYWAĆ

się magazyny wielkopowierzchniowe –

Rynek magazynowy jest obecnie kształto-

ogromne centra typu BTS, wykorzystywa-

wany przez kilka kluczowych trendów. Są

ne m.in. przez duże platformy e-commer-

to: rozwój logistyki ostatniej mili, zagęsz-

ce, oraz obiekty wynajmowane przez kilku

czanie i zwiększanie szybkości łańcucha

najemców jednocześnie. Położone wzdłuż

dostaw, near-shoring i/lub on-shoring

głównych szlaków komunikacyjnych, peł-

produkcji i magazynowania, a także roz-

nią funkcję centralnych hubów, z których

wój nowoczesnych technologii. Zarówno

obsługiwane są różne regiony kraju oraz

Hines w swoim globalnym opracowa-

rynki zagraniczne. Rozwój big boxów bę-

niu „Industrial Delivers: Logistics Steps

dzie napędzany przez obecną tendencję

into the Spotlight” z lutego 2021 roku,

do przenoszenia produkcji bliżej rodzi-

jak i wielu innych ekspertów rynkowych

mych rynków i skracania łańcucha dostaw.

przewiduje, że w najbliższej przyszłości

Polska jest dla europejskich firm bardzo

będziemy świadkami stałego przyrostu

atrakcyjnym krajem do rozbudowy bazy

wolumenu powierzchni magazynowej

logistycznej ze względu na swoje centralne

w różnych formatach na całym świecie,

położenie, rozwijającą się infrastrukturę

nie terenu oraz niskie koszty operacyjne,

w tym także w Polsce.

drogową, relatywnie płaskie ukształtowa-

a także rosnącą bazę konsumentów.
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Dużą popularnością będą nadal cieszyły

Bartłomiej Sutkowski, Manager
Investment Management, Hines Polska Sp. z o.o., fot. Hines Polska

CZYTASZ: Polski krajobraz magazynowy

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
przestrzennego oraz wyższym kosztom

kluczowego sprzętu medycznego, leków

MAGAZYNY W MIEŚCIE –
„JUST-IN-CASE”

działek. Ponadto atrakcyjne lokalizacje

i innych produktów farmaceutycznych.

znajdują się niejednokrotnie na terenach

W ubiegłym roku w centrum uwagi zna-

Drugi typ obiektów, które odgrywają

poprzemysłowych. Dopasowanie ich do

lazł się łańcuch chłodniczy, w kontekście

bardzo ważną rolę w rozwoju, nie tylko

nowych funkcji wymaga często dodatko-

przechowywania szczepionek przeciw-

polskiego rynku magazynowego, ale także

wych, znacznych nakładów finansowych

ko COVID-19. Na ten moment mamy

całych łańcuchów dostaw, to mniejsze

i czasu.

niedobór specjalistycznych magazynów
chłodniczych.

magazyny miejskie (o powierzchni do 15
tys. mkw.), w tym także small business
Służą one obsłudze procesów ostatniej

WAŻNY ELEMENT TKANKI
MIEJSKIEJ

NA MAPIE KRAJU

mili, a także jako centra przeładunko-

Bez wątpienia magazyny miejskie, zwłasz-

Obecnie najwięcej magazynów znaj-

we. Popyt na powierzchnię magazynową

cza ostatniej mili, będą jednak zyskiwa-

dziemy w aglomeracji warszawskiej oraz

w miastach zdecydowanie zwiększył się

ły na popularności. Spodziewam się, że

na Górnym Śląsku, a także w centralnej

w okresie pandemii, kiedy wzrosła dy-

przybywać będzie szczególnie obiektów

części kraju (głównie w okolicach Łodzi,

namika sprzedaży online, a wraz z nią

wielofunkcyjnych, łączących powierzch-

Piotrkowa Trybunalskiego czy Strykowa)

oczekiwania szybszych dostaw i sprawnej

nię magazynową z biurem, showroomem,

i na zachodzie Polski (zwłaszcza w rejo-

obsługi zwrotów. Dodatkowa przestrzeń

salonem sprzedaży czy lekką produkcją,

nie Wrocławia i Poznania). Każdy z tych

zlokalizowana bliżej końcowych odbior-

a nawet centrum danych. Takie projekty

regionów nadal posiada duży potencjał

ców okazała się potrzebna również do

idealnie wpisują się w tkankę miejską, sta-

do rozwoju bazy magazynowej, dlatego

przechowywania większych zapasów,

nowiąc jednocześnie miejsce składowa-

deweloperzy planują tam nowe inwe-

koniecznych, aby zabezpieczyć się przed

nia i drobnego montażu, dogodny punkt

stycje. Kolejne centra logistyczne po-

potencjalnymi przyszłymi wstrząsami po-

prezentacji, odbioru i serwisu towarów

winny pojawić się także w Trójmieście,

pytu i aby móc szybko reagować na bieżą-

dla konsumentów, a nawet siedzibę fir-

Szczecinie i Krakowie oraz ich okolicy.

ce potrzeby konsumentów – mówimy tu

my. W Hines jesteśmy zdania, że obiekty

Poza największymi aglomeracjami i ich

o zmianie modelu dostaw z „just-in-time”

ostatniej mili są nieefektywne, jeśli służą

otoczeniem, gdzie będą powstawały za-

na „just-in-case”.

jedynie magazynowaniu towarów. Uwa-

równo magazyny miejskie, jak i wielko-

Magazyny miejskie są obecnie przed-

żamy też, że tego typu centra logistyczne

powierzchniowe, warto zwrócić uwagę

miotem zainteresowania różnego ro-

powinny być projektowane bardziej z my-

na Gliwice i Sosnowiec, gdzie można

dzaju najemców – zarówno dużych,

ślą o szybkim transporcie produktów, niż

znaleźć atrakcyjne działki pod logistykę

międzynarodowych firm, jak i małych,

ich magazynowaniu ze względu na bar-

miejską. Uwagę deweloperów przycią-

lokalnych przedsiębiorstw. Wśród nich

dzo dużą rotację zapasów w tym punkcie

gają także mniejsze ośrodki położone

są sklepy internetowe, sieci rozwijające

łańcucha dostaw. Nie wystarczy zatem

wzdłuż zachodniej granicy, np. Gorzów

sprzedaż online, operatorzy logistycz-

znaleźć działkę blisko centrum miasta, aby

Wielkopolski, Zielona Góra, Bolesła-

ni, firmy kurierskie, przedsiębiorstwa

obiekt logistyczny efektywnie obsługiwał

wiec, Świebodzin czy Słubice – bardzo

zajmujące się lekką produkcją, a także

procesy ostatniej mili. Jego skuteczność

dogodne dla najemców obsługujących

dystrybutorzy produktów z krótkim ter-

zależy przede wszystkim od funkcjonal-

dostawy z i do Europy Zachodniej oraz

minem przydatności, w tym żywności.

ności oraz dopasowania go do potrzeb

Południowej. Nowe inwestycje, choć

Wzrost podaży powierzchni logistycznej

lokalnej społeczności.

w mniejszym zakresie, planowane są

units (SBU) o powierzchni do 10 tys. mkw.

w miastach nie będzie jednak prawdopo-

też w rejonie Kielc, Bydgoszczy i To-

dobnie tak dynamiczny, jak w przypad-

runia. Coraz większe zainteresowanie
budzi Polska Wschodnia, szczególnie

położonych poza ich granicami. Wynika

MAGAZYNY DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

to z wielu czynników. W dużych aglo-

Mówiąc o różnych rodzajach magazynów,

i Olsztyna. Myślę, że w przyszłości mo-

meracjach deweloperzy muszą sprostać

chciałbym zwrócić również uwagę na

żemy spodziewać się stabilnego rozwoju

coraz bardziej restrykcyjnym wyma-

składowane w nich towary. Pandemia

powierzchni magazynowej także w tej

ganiom w zakresie zagospodarowania

uwypukliła potrzebę magazynowania

części kraju.

ku obiektów wielkopowierzchniowych,
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okolice Lublina, Rzeszowa, Białegostoku

TENSOR®

MAKSYMALNA MOC PRZY MAKSYMALNYCH
OSZCZĘDNOŚCIACH

TENSOR®
GŁÓWNE ZALETY
ponad

do

+14%

więcej
oszczędności
energii

+10%

dłuższa
żywotność

do

+27%

wyższa
efektywność

Baterie kwasowo-ołowiowe TENSOR® zostały specjalnie zaprojektowane,
aby zmaksymalizować zysk dzięki połączeniu wyjątkowej wydajności,
pojemności i efektywności energetycznej. Natychmiastowe korzyści
wynikają ze zwiększonego czasu pracy maszyn, dzięki szybkiemu ładowaniu
baterii i ich dłuższemu działaniu. Baterie TENSOR® charakteryzuje
dłuższa żywotność dzięki imponująco niskiej temperaturze pracy.
Początkową inwestycję można zamortyzować w dłuższym okresie.
TENSOR® dla najcięższych zastosowań
Wyjątkowe osiągi i wytrzymałość TENSOR® wynikają z wieloletniego doświadczenia GNB w dostarczaniu najlepszych
rozwiązań dla najbardziej wymagających i najtrudniejszych zastosowań, takich jak np. łodzie podwodne. TENSOR®
gwarantuje nieprzerwaną pracę wózków widłowych nawet w najtrudniejszych warunkach, w tym w chłodniach
i podczas pracy na zewnątrz. Myślisz, że praca na zewnątrz może być wykonana tylko przez maszyny z silnikiem
spalinowym? Dzięki bateriom TENSOR® ten stan się zmienił! Przekonaj się, jak nasze sprawdzone w branży połączenie
baterii TENSOR® z technologią ładowania i zarządzania flotą pozwolą zmaksymalizować Twoją działalność.

www.exidegroup.com

CZYTASZ: Inwestycje typu Small Business Units

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

INWESTYCJE TYPU
SMALL BUSINESS UNITS
TOMASZ BULEJ, CUSHMAN & WAKEFIELD
Parki logistyczne, których powierzchnie można elastycznie dopasować również do mniejszych potrzeb klientów są coraz częściej rozważane przez deweloperów, szczególnie na rynku warszawskim. O liczących pomiędzy 500 a 1500 m2 inwestycjach
typu SBU, czyli Small Business Units, mówi Tomasz Bulej, Junior
Negotiator w Cushman & Wakefield.
MAGAZYNY W WARSZAWIE
I OKOLICACH

jący z niewielkiej odległości od centrum

Rok 2020, pomimo swojej przewrot-

tów konkurencyjności firm, zwłaszcza

ności, zakończył się na rynku magazy-

w czasach, gdzie znaczna część sprzedaży

nowym rekordowym popytem równym

przeniosła się do Internetu.

miasta, jest jednym z kluczowych aspek-

blisko 5 mln m2. Jak na tle całej Polski

Obiekt typu SBU sprawdzi się znako-

wypadł rynek stolicy? Okolice Warszawy

micie do obsługi ciągle rosnącego trendu

dzy 4,00 EUR a 5,00 EUR. W okolicach

to ponad 900 tys. m , natomiast tereny

logistyki „ostatniej mili”, klientów z branży

podmiejskich będzie odpowiednio niższy,

stricte miejskie – 150 tys. m2, czyli łącz-

e-commerce, lekkiej produkcji lub konfek-

kształtując się na poziomie od 3,00 EUR

nie ponad 20% popytu! Jak widać, jest to

cjonowaniu. Ze względu na prestiżową lo-

do 4,00 EUR. Zasada związana z kosztami

wiodący rynek na tle kraju, a zaintereso-

kalizację, reprezentacyjne otoczenie, oraz

jest prosta: im bliżej centrum miasta, tym

wanie nim stale rośnie. Jest to również

wyższy standard wykończenia niż w zwy-

minimalne moduły są mniejsze, a ich cena

region, na którym niezwykle popularne

czajowych parkach doskonale posłuży

wyższa.

są inwestycje typu SBU, czyli moduły

również jako powierzchnia wystawien-

w pobliżu centrum miasta dostępne są

nicza. Reasumując, grono potencjalnych

już od 500-600 m .

najemców jest bardzo szerokie, a dzię-

2

ki stosunkowo niewielkiej powierzchni,

LOKALIZACJE SBU
W WARSZAWIE

również całkowity koszt najmu powinien

W Warszawie deweloperzy realizują

SBU – DLA KOGO?

pozwolić większej liczbie przedsiębiorców

kolejne projekty tego typu na Okęciu,

SBU charakteryzują się bardzo dobrze

rozważyć tę inwestycję.

w rejonie Żerania, Targówka Przemysło-

2

wego, ale także Janek. Obecnie kończy

wyeksponowaną lokalizacją, głównie

się komercjalizacja ostatnich dostępnych

w przemysłowych dzielnicach miasta.

powierzchni, natomiast nowe inwestycje

publiczny oraz łatwy dostęp do ważnych

KOSZTY MAGAZYNU TYPU
SMALL BUSINESS UNITS

arterii komunikacyjnych. Krótki czas na

Czynsz efektywny dla obiektów SBU

– zarówno po lewobrzeżnej, jak i prawo-

dotarcie do klienta docelowego, wynika-

w Warszawie oscyluje w granicach mię-

brzeżnej części miasta.

Ponadto cechuje je zapewniony transport
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Tomasz Bulej, Junior Negotiator
Industrial & Logistics Agency Cushman & Wakefield
fot. Cushman & Wakefield
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są już w trakcie budowy lub planowania

CZYTASZ: Czyszczenie i pielęgnacja posadzek

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

fot. Kärcher

CZYSZCZENIE
I PIELĘGNACJA
POSADZEK
KÄRCHER
Przemysł wymaga rozwiązań, które są dedykowane tej branży, które znają jej specyfikę i poradzą
sobie z licznymi wyzwaniami związanymi z pracą w tym sektorze. Kärcher – lider technologii
czyszczenia przedstawia skuteczne sposoby na zachowanie czystości na posadzkach. A czystość
w przemyśle zawsze skorelowana jest ze słowem, które jest nie do przeceniania w warunkach
32

produkcji przemysłowej, jakim jest bezpieczeństwo.
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CZYTASZ: Czyszczenie i pielęgnacja posadzek

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Powierzchnie podłóg przeznaczonych do użytku w branży przemy-

nie można dopuścić do zaschnięcia środka czyszczącego na

słowej są odporne na bardzo intensywne użytkowanie, gładkie lub

czyszczonej powierzchni. Dlatego warto ją podzielić na mniej-

delikatnie strukturalne, pokryte powłoką zabezpieczającą lub ce-

sze sekcje. Kilkukrotnie wyczyść powierzchnię szorowarką

mentem o wysokim stopniu gęstości. Mogą być pomalowane lub

z ustawionym maksymalnym naciskiem, używając zielonych

z dodatkiem piasku dla zwiększenia własności antypoślizgowych.

padów walcowych lub szczotki walcowej. Po rozpuszczeniu

Zadbać o takie posadzki pomoże szorowarka. Kärcher prezentuje

pozostałości powłoki, zabrudzony roztwór zostaje odessany

wybór tych urządzeń dedykowanych do przemysłu w specjalnej

i zneutralizowany czystą wodą w jednym przejściu roboczym.

ofercie, w której otrzymasz za zakup urządzenia voucher na dalsze

Na koniec odczekaj aż powierzchnia wyschnie.

zakupy sprzętu profesjonalnego niemieckiego producenta.

1.3 Dla lepszego zabezpieczenia powierzchni przed ponownym
zabrudzeniem oraz uszkodzeniami, pokryj ją cienką warstwą
trwałej powłoki ochronnej RM 782 przy pomocy płaskiego

JAK ZADBAĆ O POSADZKI?
RADZIMY KROK PO KROKU

mopa, najlepiej z mikrofibry. Powłokę ochronną należy rozprowadzić dokładnie i równomiernie, tak, aby uzyskać jednolity
efekt. Powtórz proces po ok 30 min. kiedy pierwsza warstwa

1

Czyszczenie podstawowe
+ zabezpieczenie

wyschnie. Następnie pozwól zaaplikowanej emulsji stwardnieć
przez noc – w tym czasie nie wolno po niej chodzić ani jeździć.

Koniecznie w dwóch przejściach

1.1 Do pozbycia się uporczywych zabrudzeń z oleju, sadzy bądź

2

osadu mineralnego należy użyć środka do czyszczenia podłóg

Czyszczenie zasadnicze
Bez ponownego wycierania oraz płukania

RM 69 ASF. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się

Do czyszczenia zasadniczego użyj szorowarki ze standardowymi,

roztwór 5-10%. W metodzie dwuetapowej najlepiej jest skorzy-

czerwonymi szczotkami walcowymi. Czyść w jednym przejściu

stać z szorowarki z zielonymi szczotkami walcowymi lub padami

roboczym, z delikatnym naciskiem szczotki do podłoża. Użyj

walcowymi, ponieważ są w stanie poradzić sobie z brudem na-

środka do czyszczenia podłóg RM 69 ASF w roztworze 0,5-3%

wet w wąskich szczelinach powierzchni. Zabrudzoną posadzkę

(w zależności od stopnia zabrudzenia). Nie trzeba go wycierać

należy spryskać roztworem środka czyszczącego i pozostawić

ani spłukiwać wodą, a powierzchnia od razu nadaje się do użycia.

do momentu aż roztwór zwiąże cały brud. Tak przygotowaną
podłogę należy czyścić naprzemiennie, a w zależności od stopnia
zabrudzenia – więcej niż raz. Po odessaniu pozostałości środka

3

czyszczącego posadzkę neutralizuje się czystą wodą.

Odnawianie
Użyj środka czyszcząco-regenerującego

1.2 Użyj środka do intensywnego doczyszczania RM 752

Jeśli musisz pozbyć się śladów obuwia i obcasów, użyj szoro-

w roztworze 10-25% (w zależności od struktury nawierzchni)

warkę z żółtymi padami walcowymi (do powierzchni gładkiej)

gdy chcesz usunąć powłokę zabezpieczającą z posadzek prze-

lub delikatne białe szczotki walcowe (do powierzchni z nierów-

mysłowych. Ponownie skorzystaj z opisanej powyżej metody

nościami), w połączeniu ze środkiem czyszcząco-regenerującym

dwuetapowej. Należy pamiętać o odczekaniu minimum 10 minut

RM 748. Środek ten “naprawi” powierzchnię i nada jej gładkie,

na związanie środka czyszczącego z brudem, ale jednocześnie

równomierne wykończenie. Najpierw spryskaj brudne ślady
koncentratem, a następnie wypoleruj.

4

Ślady opon oraz hamowania
Krótko trzymaj detergent

Aby usunąć ślady hamowania wózka widłowego lub zużytych
opon spryskaj zabrudzoną powierzchnię środkiem RM 776
i pozostaw na 5 minut. Następnie usuń resztki zabrudzonego
płynu szorowarką. Uwaga: nie używaj tej metody na powierzchni z powłoką ochronną, ponieważ może doprowadzić do jej

33

uszkodzenia.
fot. Kärcher
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CZYTASZ: Czyszczenie i pielęgnacja posadzek

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

co oznacza, że podczas jednego przejścia roboczego maszyna
zamiata, szoruje i odsysa.

W SKRÓCIE:
Czego potrzebujesz do czyszczenia i zabezpieczenia
elastycznych powierzchni podłóg.

DLACZEGO KÄRCHER?
Szorowarki Kärcher są niezwykle wszechstronne. Nadają się za-

Czyszczenie podstawowe i zabezpieczenie powłoką

równo do czyszczenia podstawowego, zachowawczego, do pole-

» Alkaliczny środek do podłóg RM 69 ASF lub środek do

rowania twardych posadzek (m.in. posadzek gresowych, podłóg

intensywnego doczyszczania RM 752

epoksydowych czy betonu zacieranego) a także elastycznych

» Zielone pady walcowe lub szczotki walcowe

wykładzin podłogowych. Użytkownik ma możliwość wyboru

» Szorowarka BR 55/40

urządzenia oraz wyposażenia w zależności od zapotrzebowania. Do podłóg twardych idealnie nadają się szczotki walcowe,

Czyszczenie zasadnicze

gwarantujące do sześciu razy wyższą siłę nacisku oraz dokładne

» Alkaliczny środek do podłóg RM 69 ASF

czyszczenie także powierzchni strukturalnych. Szczotki tarczowe

» Standardowa, czerwona szczotka walcowa

z kolei gwarantują długi czas kontaktu z podłogą oraz czyszczenie zachowawcze gładkich powierzchni. Typ czyszczonej

Odświeżanie/Odnowa

powierzchni ma wpływ również na wybór belek ssących. Wybór

» Środek czyszcząco-regenerujący RM 748

prostej belki wskazany jest najbardziej w przypadku czyszczenia
wielu różnych rodzajów posadzek, a belki łukowej z kolei w przy-

Usuwanie śladów opon i hamowania
» Środek do usuwania śladów po oponach RM 776

padku czyszczenia podłóg flitowanych.
Szorowarki Kärcher mogą pracować w trybie ekologicznym
eco!efficiency, który doskonale sprawdza się w czyszczeniu
codziennym. Wpływa na obniżenie poziomu głośności pracy
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy niewielkiej
redukcji siły turbiny ssącej i silników szczotek. W przypadku

MASZ ZADANIE? MAMY ROZWIĄZANIE! CZYLI
JAKA SZOROWARKA DLA PRZEMYSŁU?
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modeli zasilanych bateryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo
wydłuża maksymalny czas pracy nawet o 30%.

Kärcher w ofercie posiada wiele szorowarek, jednak ze względu

Zaletą szorowarek Kärcher jest system DOSE. W starych

na skalę działalności przemysłowej i wymogi tego sektora do

modelach szorowarek środek czyszczący wlewano bezpośred-

przemysłu polecić można większe, mocniejsze maszyny z fote-

nio do zbiornika z wodą, co sprzyjało marnotrawieniu środków

lem dla operatora. Na przykład szorowarka Kärcher B 150 R Bp

czyszczących, złym jego dozowaniu a po dokonanym czyszcze-

Dose Fleet. Jest to szorowarka dedykowana dla przemysłu ale

niu pozostawianiu wody ze środkiem w zbiorniku i nie trzymaniu

też handlu czy logistyki. Przeznaczona jest do czyszczenia po-

higieny. System DOSE gwarantuje, że środek czyszczący jest

wierzchni o wielkości od 5000 do 10000 m².

dozowany bezpośrednio na głowicę szczotkową a jego stężenie

Jest w pełni konfigurowalna może być wyposażona opty-

jest regulowane bezstopniowo od 0 do 3% i może być zmieniane

malnie do potrzeb klienta. Krótka i wąska budowa urządzenia

podczas pracy. System ten wpływa na redukcję zużycia chemii

gwarantuje wysoką łatwość manewrowania umożliwiając swo-

i zapobiega obecności chemii w zbiorniku wody czystej dzięki

bodną pracę w wąskich przejściach. W wyposażeniu system

czemu wewnątrz nie tworzy się osad. System DOSE to oszczęd-

wymiennych głowic, panel sterowania EASY i system kluczy

ność chemii (nie trzeba wylewać środka z którego w danym

KIK. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który

momencie nie korzystamy) i dłuższa żywotność komponentów

znacznie obniża głośność pracy. Dodatkowo w trybie eco!effi-

(dwa oddzielne zbiorniki na chemię i wodę).

ciency urządzenie pobiera znacznie mniej energii co pozwala na

W branży przemysłowej potrzeba rozwiązań na miarę wyzwań

wydłużenie czasu pracy na akumulatorach i wydłużenie żywot-

jakie są codziennością w tym wymagającym środowisku pracy.

ności samych akumulatorów (zwiększona ilość cykli ładowania)

Wybierając Kärcher masz gwarancje niezawodności, dzięki

oraz szczotek. Opcjonalnie można doposażyć w boczne szczotki

niemieckiej technologii i wieloletniemu doświadczeniu w utrzy-

podmiatające, które wstępnie zamiatają i zbierają luźne zanie-

maniu czystości. Inwestycja w profesjonalny sprzęt to wymierne

czyszczenia. Jest dzięki temu szorowarką i zamiatarką w jednym,

zyski dla Twojego przedsiębiorstwa.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Wygodny i bezpieczny strój roboczy chroniący kolana

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

fot. Blaklader

WYGODNY
I BEZPIECZNY STRÓJ ROBOCZY

CHRONIĄCY KOLANA
BLAKLADER
Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie człowieka i jednocześnie jedną
z najbardziej skomplikowanych struktur kostno-mięśniowych. Jego kontuzje to nie tylko mniejszy
lub większy dyskomfort, ale także szczególne zagrożenie dla osób pracujących fizycznie,
zwłaszcza na klęcząco. Jak w ochronie tego newralgicznego układu ruchowego może pomóc
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odpowiednio dobrany strój roboczy?

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Wygodny i bezpieczny strój roboczy chroniący kolana

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Na zdjęciach od lewej:
1. Kieszenie wykonane z gumy
2. Zgrzewane wzmocnienie
3. Nakolanniki żelowe
fot. Blaklader

Zginanie, prostowanie, a nawet rotacja w zgięciu: staw kolanowy potrafi wiele, gdy więc
zostanie uszkodzony, mocno odczuwamy jego

pracujemy na kolanach, sprawdzą się podstawo-

obniżoną lub wręcz wyłączoną sprawność.

we, piankowe modele. Jeśli jednak potrzebuje-

Rehabilitacja i powrót do zdrowia zajmują

my ochrony do częstej i intensywnej pracy, na

z reguły dużo czasu, dlatego w przypadku

przykład na kamienistych bądź chropowatych

urazów kolan jak najbardziej potwierdza się

powierzchniach, warto wybrać grube, żelowe

przysłowie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Na co więc należy

ochraniacze, zapewniające nie tylko podwyższoną ochronę przed

zwrócić szczególną uwagę, zabezpieczając kolana przed kłopo-

naciskiem podłoża, ale również bardzo stabilne i wygodne opar-

tliwymi uszkodzeniami?

cie kolana przez wiele godzin – podkreśla Grzegorz Marcinkowski i przypomina: – Oczywiście przed zakupem należy upewnić
się, że wybrane wcześniej spodnie posiadają specjalne kieszenie,

DWA KOLANA, WIELE MOŻLIWOŚCI

w które te nakolanniki będzie można wsadzić.

– Ochrona kolan, którą może zapewniać strój roboczy, dotyczy
generalnie trzech obszarów: zapobiegania uszkodzeniom mechanicznym, ochrony termicznej oraz przeciwwilgociowej. To, która

KOMFORT TO BEZPIECZEŃSTWO

z nich będzie najistotniejsza, zależy od rodzaju i miejsca wykony-

Klękając często na zimnym, wilgotnym lub wręcz mokrym podłożu

wanej pracy – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski z firmy Blaklader.

narażamy kolana na wychłodzenie, co z kolei może prowadzić do

Podstawową ochronę mechaniczną zapewniają w strojach

rozwoju chorób i schorzeń tych skomplikowanych stawów. Dlate-

roboczych zastosowane do wykonania spodni materiały, które

go izolacja termiczna i przeciwwilgociowa są w takich sytuacjach

na kolanach powinny być wzmocnione. Aby częsty kontakt

równie ważne, jak ochrona mechaniczna. – Czy zatem pracujemy

z podłożem nie doprowadził do przetarcia, najlepiej wybierać te

w nieogrzewanym, zawilgoconym pomieszczeniu czy w ogrodzie,

zawierające wstawki na przykład z bardzo wytrzymałej Cordury.

klęcząc na zimnej i mokrej ziemi, nakolanniki będą cennym, dodat-

Jeśli spodnie ich nie posiadają, można zastosować dostępne

kowym izolatorem. Z kolei w powstrzymaniu wilgoci pomogą gu-

osobno, zgrzewane wzmocnienia.

mowane powierzchnie kolan – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski.

Gdy praca na kolanach nie jest wyjątkiem, ale stanowi codzien-

Oprócz bezpośredniego zabezpieczenia kolan przed urazami

ność – na przykład w przypadku osób układających podłogi lub

warto również pamiętać o tym, że ich ochronę wspiera zapew-

instalacje sanitarne – obowiązkowym elementem stroju muszą

nienie im odpowiedniego komfortu pracy. Pomagają w tym

być nakolanniki. – Jeśli zależy nam na lekkości i okazjonalnie

takie rozwiązania jak zastosowanie w spodniach rozciągliwego
stretchu i wstępnie uformowane kolana. Swoboda ruchu i brak
uciskania stawu podczas klękania mają w końcu bardzo duże
znaczenie zarówno dla prawidłowego funkcjonowania kolan.
A pośrednio także całego ciała – niewygodny w jednym miejscu strój może mieć wpływ na ogólny dyskomfort pracownika,
a przez to jego obniżoną koncentrację, prowadzącą z kolei do
wypadków powodujących urazy.
Podczas kompletowania bezpiecznego i wygodnego ubrania
roboczego należy więc ze szczególną uwagą przeanalizować to,
w jaki sposób możemy zabezpieczyć zdrowie naszych stawów
kolanowych. Dzięki temu wykorzystywane do pracy spodnie nie
będą „strzałem w kolano”, a przeciwnie – pomogą odpowiednio
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je chronić, podnosząc ogólny komfort i bezpieczeństwo pracy.
fot. Blaklader

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: System APS – Narzędzie audytu wewnętrznego

technologie

bezpieczny magazyn

Interfejs aplikacji – materiały prasowe Etisoft, fot. Etisoft

SYSTEM APS

– NARZĘDZIE AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO
ETISOFT
W firmach, w których realizuje się działania w myśl filozofii Lean Management, wykonuje się także audyty.
Audytorzy regularnie przemierzają więc hale produkcyjne, magazyny i biura, sprawdzając poprawność
przestrzegania standardów i wymaganych procedur. Kompetentni pracownicy poświęcają swój cenny
czas na manualne tworzenie analiz, a wyniki z audytów gotowe są kilka dni później. Teoretycznie efekty
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tych działań powinny być pozytywne. Jednak czy to na pewno wpisuje się w ideę Lean Management?
Działanie w zgodzie z tą koncepcją jest możliwe dzięki oprogramowaniu do automatyzacji procesu audytu.

T E C
B
Z P
H INE OC LZ ON GY I EM I X

CZYTASZ: System APS – Narzędzie audytu wewnętrznego

bezpieczny magazyn

technologie

BHP czy audyty behawioralne – wylicza Mariusz Adamus, ekspert

AUDYTY WEWNĘTRZNE A LEAN MANAGEMENT

z Etisoft Smart Solutions. – Tym, co zasługuje na uwagę, jest także

Audyty wewnętrzne (m.in. audyt 5S, LPA, BHP czy TPM) to ze-

szybkie zgłoszenie przez system APS wszelkich niezgodności, m.in.

stawy technik i metod, których głównym celem jest ustanowienie

sytuacji potencjalnie wypadkowych czy awarii. – dodaje.

i utrzymanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości pracy. Audyt

Wdrożenie systemu APS oznacza automatyzację, uspraw-

wewnętrzny, połączony z weryfikacją zgodności ze stosowanymi

nienie i przyspieszenie procesu audytowania. To także szan-

standardami operacyjnymi, kompetencją operatorów i właściwym

sa na porównywanie wydajności w zakresie utrzymywania

działaniem urządzeń, zapewnia optymalną organizację środowi-

standardów i procedur (metodologia ciągłego doskonalenia)

ska pracy, wpływa na doskonalenie kultury organizacyjnej oraz

w różnych obszarach czy wydziałach oraz obserwację trendów.

sprzyja stabilności procesów. Z kolei głównym celem Lean Mana-

Automatyzacja audytu przyczynia się do podniesienia efektyw-

gement jest racjonalna, a jednocześnie prosta we wdrożeniu po-

ności utrzymywania standardów i procedur. Pozwala na stałe

prawa działania organizacji, oparta na wyszczuplaniu przepływu

ulepszanie stanowisk pracy i upraszczanie działań, kontrolę

materiału i informacji. Jak się okazuje, tradycyjne podejście do

poprawności procesów oraz utworzenie standardów i dziennych

przeprowadzania audytów nie do końca realizuje tę ideę.

rutyn. Zaawansowany rejestr niezgodności z rozbudowanym
action plan’em i zaawansowany moduł harmonogramowania,
umożliwiają koordynowanie działań korygujących. System APS

OPROGRAMOWANIE DO AUTOMATYZACJI
PROCESU ZAMIAST TRADYCYJNEGO AUDYTU?

potrafi przeprowadzać analizę Pareto niezgodności oraz wyzna-

Tradycyjny audyt to proces, który wymaga sporo czasu – po-

edukacje audytorów. Stanowi przy tym motywację dla pracow-

cząwszy od samej inspekcji, po mozolne uzupełnianie ocen

ników do przestrzegania standardów i procedur.

czać dysfunkcje krytyczne i akceptowalne, pozwalając na ciągłą

po audycie i przygotowywanie raportów oraz statystyk. Tymczasem niezmiernie cenną dla przedsiębiorstwa wartością jest
dyspozycyjność i zasoby czasowe specjalistów. To sprawia, że

SYSTEM APS – ELASTYCZNY I WIELOFUNKCYJNY

ich koszty działań w obszarze funkcjonowania firmy związanej

System APS to elastyczne narzędzie, które można skonfigurować

z audytowaniem, mogą okazać się nieuzasadnione. Jak temu za-

tak, aby osadzić w nim strukturę organizacyjną wraz z poszcze-

radzić? Czas na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych

gólnymi obszarami tej struktury. Każdy użytkownik otrzymuje

z ideą Lean Management. Realizowanie audytów i zarządzanie

dostęp pozwalający na działanie zgodne z zakresem swoich

zgromadzonymi informacjami można wesprzeć nowymi techno-

kompetencji. Przejrzysty i intuicyjny interfejs pozwala na swo-

logiami. W jaki sposób? Wykorzystując dedykowane narzędzie,

bodne poruszanie się po obszarach funkcjonalnych. Aplikację

jakim jest System APS (Audit Process Support), oferowany

można uruchomić na wszystkich urządzeniach z dostępem do

przez firmę Etisoft. To narzędzie, które powstało właśnie po to,

internetu i działających na systemach operacyjnych Windows,

by usprawnić techniki i metody przeprowadzania audytów przy

Android czy IOS. To jeszcze nie koniec jego możliwości. – System

realizacji filozofii Lean Management.

APS może funkcjonować jako element zintegrowanej platformy
w połączeniu z tablicami synoptycznymi oraz aplikacjami zewnętrznymi. Wersjonowanie produktu pozwala na dopasowanie
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NIE TYLKO LEAN MANAGEMENT, CZYLI JAKIE
KORZYŚCI DAJE WDROŻENIA APS-A?

go do indywidualnych potrzeb w organizacji. – wylicza Mariusz

Jakie są konkretne korzyści z wdrożenia systemu APS? Oto kilka

testowa umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością narzędzia

z nich. Po pierwsze jest nią możliwość tworzenia i zarządzania kon-

oraz pozwala ocenić, czy rozwiązanie spełnia nasze oczekiwania,

tami użytkowników (wraz z kontrolą dostępów) oraz zdefiniowanie

a decyzja o rozpoczęciu wdrożenia jest uzasadniona biznesowo.

struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (Wydziały, Działy,

System APS jest dostępny w dwóch modelach wdrożenio-

Obszary). System APS pozwala zarówno na tworzenie prostych

wych. Są one oparte o wersję licencyjną oraz chmurową usługę

audytów w formie check-listy, jak i dużo bardziej złożonych, takich

dostępu do aplikacji, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego

jak grupy pytań, elastyczne formy odpowiedzi, skala punktowa –

poziomu bezpieczeństwa danych. Lean Management wymaga

przypisanie punktów (wag) do odpowiedzi. – Ponadto w narzędziu

poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań. Warto więc korzystać

można skonfigurować różne typy audytów, takie jak: audyt 5S,

z generujących oszczędności narzędzi wsparcia, dzięki którym

LPA, TPM, ISO, Facility Management (Zarządzanie infrastrukturą),

audyty przynoszą szybkie i wymierne efekty.

T E C H N O L O G I E

Adamus z Etisoft Smart Solutions. 30-dniowa bezpłatna wersja

CZYTASZ: Korzyści z systemów zarządzania flotą od B do X

bezpieczny magazyn

technologie

Belron, fot. Still

KORZYŚCI Z SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA FLOTĄ

OD B DO X
WOJCIECH PODSIADŁY, STILL

Coraz częściej duże firmy decydują się na outsourcing obsługi floty transportu wewnętrznego.
Co można zyskać dzięki długoterminowemu wynajmowi z obsługą full service i zastosowaniu
cyfrowych narzędzi zarządzania flotą? Sprawdziliśmy na 4 przykładach wdrożeń.
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T E C H N O L O G I E

CZYTASZ: Korzyści z systemów zarządzania flotą od B do X

technologie

bezpieczny magazyn
Wciąż istnieją przedsiębiorstwa, w których nie do pomyślenia
jest, że można nie być posiadaczem użytkowanych wózków
widłowych. Z drugiej strony na popularności zyskują leasing
i wynajem długoterminowy. Ich dopełnieniem mogą być (i często
są): autoryzowana obsługa prowadzona przez serwis dostawcy,

Dzięki programowi STILL

cyfrowe pakiety zarządzania flotą i doradztwo, w ramach któ-

FleetManager możemy

rego na podstawie gromadzonych danych eksperci pomagają
klientowi lepiej dobierać wózki, osprzęt i infrastrukturę. Jak

w sposób ciągły monitorować

funkcjonują takie relacje biznesowe i co mogą zyskać na nich

wydajność każdego z wózków

użytkownicy urządzeń transportu wewnętrznego? Przeanalizowaliśmy pod tym kątem wdrożenia tego rodzaju rozwiązań
w firmach Belron®, Denso, K-flex oraz XPS Flow.

i efektywność całej floty.
Systemy ograniczające
ryzyko kolizji pozwoliły nam

BELRON® – SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ
DLA ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI
I ZMNIEJSZENIA LICZBY WÓZKÓW
Belron® jest producentem szyb zamiennych do samochodów.

natomiast zintegrować
nowoczesne rozwiązania
z istniejącą infrastrukturą.

Podczas rozbudowy i modernizacji centrum dystrybucyjnego
w brytyjskim Bardon firma zoptymalizowała we współpracy
z dostawcą wózków widłowych skład parku maszynowego, wy-

Ivan Rosati, starszy menadżer,
Denso Manufacturing Italia SpA

korzystując dane z systemu zarządzania flotą. Udało się w efekcie
zwiększyć zdolności przeładunkowe zakładu przy zmniejszeniu
liczby wykorzystywanych maszyn. Dzięki zastosowaniu wózków
podnośnikowych ze składaną platformą, z 8 do 4 zredukowano
liczbę pojazdów przeznaczonych do sztaplowania i załadunku.
Wózki z przeciwwagą STILL RX 20 i RX 70 pozwoliły natomiast

branży automotive. Ze względu na zwiększenie wolumenu

znacząco usprawnić realizację zadań związanych z recyklingiem

produkcji firma rozbudowała i zmodernizowała flotę oraz

szkła. Dzięki uchwytom, w które je wyposażono, umożliwiły

wprowadziła system zarządzania pojazdami. – Bezpieczeń-

obrót szyb w zaledwie 18 sekund – o połowę krócej niż w przy-

stwo to nasz kluczowy priorytet – mówi Ivan Rosati, starszy

padku maszyn, których używano dotychczas. Ze względu na

menadżer zakładu Denso. – W naszych dążeniach do osią-

pozytywne doświadczenia z wykorzystania systemu zarządzania

gnięcia maksymalnej wydajności modernizacja floty okazała

flotą całość nowego, liczącego 50 wózków intralogistycznego

się cenną okazją do integracji procesów intralogistycznych

parku maszynowego zintegrowano z aplikacją STILL FleetMa-

z działaniami dla bezpieczeństwa pracy – relacjonuje. Rotacja

nager. – Oprogramowanie pozwala wprowadzić ograniczenie

eksploatowanych pojazdów dzięki systemowi zarządzania flotą

prędkości wybranych maszyn, prowadzi złożone raporty z pracy

wyklucza nadmierne użytkowanie poszczególnych wózków.

wózków, gwarantuje pełną transparentność i umożliwia analizę

Z kolei jednoznaczne przypisanie do konkretnego operatora

kompetencji operatorów – mówi Justin Gibbons, Technical Tra-

korzystania z pojazdu w danym momencie zwiększa poczu-

ining Manager Belron® UK Ltd.

cie odpowiedzialności za poprawną eksploatację. – Dzięki
programowi STILL FleetManager możemy w sposób ciągły
monitorować wydajność każdego z wózków i efektywność
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DENSO
MANUFACTURING ITALIA SPA DZIĘKI
SYSTEMOWI KLASY FLEETMANAGER

całej floty. Systemy ograniczające ryzyko kolizji pozwoliły nam

Zakład spółki Denso Manufacturing Italia SpA w San Salvo

w istotny sposób przyczynia się do codziennego praktykowa-

zajmuje się produkcją komponentów elektrycznych, rozrusz-

nia skoncentrowanej na bezpieczeństwie kultury organizacyj-

ników, silniczków wycieraczek, dmuchaw i wiatraków dla

nej – podsumowuje Rosati.
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natomiast zintegrować nowoczesne rozwiązania z istniejącą
infrastrukturą. Indywidualne przypisanie wózka do operatora

CZYTASZ: Korzyści z systemów zarządzania flotą od B do X

technologie

bezpieczny magazyn

niezawodne i wydajne. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z nowej generacji wózków, które mamy od ubiegłego roku. Zrobiły
na nas pozytywne wrażenie swoimi możliwościami i jakością
wykonania – relacjonuje Kamil Maszczyk, project manager

Dzięki gromadzonym

K-Flex. – Wiąże się to również ze sprawnym serwisem, dlatego

w oprogramowaniu STILL

wszystkie nasze wózki obsługiwane są przez STILL w ramach

Fleet Manager danym

zawsze gotowy do pracy, a my możemy skupić się na tym, co

optymalizacyjnym w ciągu

umowy Full Service. Daje nam to pewność, że sprzęt będzie
robimy najlepiej – podsumowuje.

3 lat od wdrożenia aplikacji
udało się zredukować
liczbę wózków potrzebnych
do wykonywania zadań
transportu wewnętrznego o 8.
Dariusz Młodzikowski, PSX Flow

ZMNIEJSZENIE LICZBY WÓZKÓW I POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA W XPS FLOW
Gościem organizowanego przez STILL Polska webinaru na temat
systemów zarządzania flotą był p. Dariusz Młodzikowski z firmy
SPX Flow zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem linii
produkcyjnych. Relacjonował, że dzięki gromadzonym w oprogramowaniu STILL Fleet Manager danym optymalizacyjnym
w ciągu 3 lat od wdrożenia aplikacji udało się o 8 zredukować
liczbę wózków potrzebnych do wykonywania zadań transportu
wewnętrznego. Wspomniał także o poprawie bezpieczeństwa dzięki automatycznemu zapisowi informacji o tym, który
operator steruje wózkiem. Jako ciekawostkę wskazał fakt, że
uruchomienie aplikacji wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami

BRAK PRZESTOJÓW W K-FLEX POLSKA DZIĘKI
UMOWIE FULL SERVICE I ZASTOSOWANIU
BATERII LI-ION

syntetycznego. By zapewnić zachowanie płynności proce-

W JAKICH FIRMACH WARTO WDROŻYĆ
SYSTEMY ZARZĄDZANIA FLOTĄ I UMOWĘ
FULL SERVICE?

sów po rozbudowie swojego zakładu w woj. łódzkim, firma

Jak wynika z wyżej opisanych wdrożeń, we flotach intralogi-

zdecydowała się na rozwój floty transportu wewnętrznego,

stycznych liczących kilkadziesiąt pojazdów cyfrowe systemy

włącznie z przejściem na baterie litowo-jonowe, wdrożeniem

zarządzania flotą pozwalają zidentyfikować przejawy marno-

systemu zarządzania flotą i podpisaniem z dostawcą umowy

trawstwa i uniknąć nadmiernej eksploatacji poszczególnych

full service. Pakiet produktów i usług zaproponowanych firmie

egzemplarzy wózków widłowych. W efekcie umożliwiają opty-

K-Flex obmyślono tak, żeby zapewnić optymalną eksploata-

malny dobór parku maszynowego i ograniczenie liczby wózków

cję floty i gwarantować płynność pracy. Dzięki szybkiemu

potrzebnych do realizacji zadań. W zakładach, w których pro-

ładowaniu częściowemu baterie litowo-jonowe pozwalają

blemem są potencjalnie niebezpieczne zachowania operatorów

wózkom funkcjonować w trybie wielozmianowym z krótkimi

i kolizje, cyfrowe narzędzia monitoringu przyczyniają się do

tylko przerwami, często idącymi w parze z odpoczynkiem

zmniejszenia liczby niepożądanych zdarzeń. Elastyczne formy

operatora w ciągu dnia roboczego. System zarządzania flotą,

finansowania wózków w pakiecie z pełną obsługą serwisową

kompleksowa obsługa serwisowa i bieżący monitoring sta-

sprawdzają się natomiast tam, gdzie przestoje są szczególnie

nu technicznego umożliwiają działanie proaktywnie, niemal

kosztowne. Niezależnie od specyfiki zakładu narzędzia tego ro-

całkowicie eliminując w połączeniu z technologią Li-Ion ja-

dzaju zmniejszają obłożenie menadżerów zadaniami związanymi

kiekolwiek przestoje. – Chcąc zapewniać ciągłość procesów

z administracją i zbieraniem dokumentacji, zwiększając ilość

produkcyjnych i magazynowych w trybie wielozmianowym,

czasu, który można wykorzystać na doskonalenie kluczowych

polegamy na sprawdzonych markach, których produkty są

procesów przedsiębiorstwa.

K-Flex Polska to krajowy oddział działającego globalnie producenta elementów izolacji termicznej i akustycznej z kauczuku
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zajęło zaledwie 1 dzień.
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ilustracja: Baumalog

WDROŻENIE
AUTOMATYCZNYCH
SYSTEMÓW
MAGAZYNOWYCH
BAUMALOG
Protech to firma zajmująca się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz świadcząca
usługi przetwarzania stali. W 2017 roku, ze względu na znaczący rozwój przedsiębiorstwa oraz
konieczność zwiększenia poziomu produkcji, firma stanęła przed wyzwaniem zorganizowania
efektywnego i sprawnego systemu składowania i transportu profili o długości do 6 m.
Zdecydowano wówczas o wdrożeniu dwóch automatycznych regałów TwinTower® firmy
Baumalog. Ważnym wymogiem dla wykonawcy było stworzenie systemu, który będzie mógł
42

zostać rozbudowany w przyszłości wraz z dalszym rozwojem firmy.
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gazyn automatyczny znajduje się między miejscem załadunku i rozładunku
towarów, nad torowiskiem po którym
porusza się ruchoma stacja przewożąca
materiały. Rozładunek profili przy stanowisku pił oraz docelowym miejscu pracy
wycinarki laserowej do rur wewnątrz hali
odbywa się przy udziale żurawia słupowego oraz ręcznie.

fot. Baumalog

INTEGRACJA I KORZYŚCI
System sterujący Baumalog posiada

ZAŁOŻENIA

sługiwane wspólną stacją transportową

rozbudowaną bazę danych, a dzięki ła-

Założono, że system składowania zo-

z zainstalowanym wcześniej systemem.

twemu w użyciu interfejsowi zapewnia

stanie zlokalizowany poza główną halą

Pierwszy system posiadając 58 półek

transport półek do wybranych lokalizacji.

produkcyjną (aby nie zajmować cennej

w konstrukcji kratownicowej o wymia-

Oprogramowanie Baumalog zostało zin-

przestrzeni produkcyjnej), ale w jej bez-

rach 6100 mm × 620 mm i dwóch wyso-

tegrowane z systemem magazynowym

pośredniej bliskości w celu zapewnienia

kościach użytkowych: 200 mm i 600 mm

ERP zapewniając realizację zleceń pro-

łatwego i szybkiego dostępu do składo-

oraz nośności 2000 kg, zapewnia zapas

dukcyjnych oraz automatyczne dostawy

wanych materiałów. Kluczowym zało-

surowców na poziomie 116 000 kg.

surowców do poszczególnych stanowisk

żeniem, ze względu na wymiar długości

Dwa kolejne regały wdrożone w tym

wytwórczych. Modułowość systemu

profili do 6 m oraz dużą ilość maszyn

roku pomieszczą 46 półek o wymia-

umożliwiła łatwą rozbudowę i dalszy

i stanowisk produkcyjnych zainstalowaną

rze 7100 mm × 620 mm, wysokościach

wzrost produkcji.

wewnątrz hali, okazało się wyeliminowa-

użytkowych 200

nie transportu profili przy pomocy wóz-

mm i 550 mm co

ków widłowych oraz suwnic. Wdrożony

podniesie wzrost

początkowo system składał się z dwóch

ładowności cał-

regałów automatycznych TwinTower®

kowitej magazy-

o wysokości prawie 8 metrów wraz ze

nu o 164 000 kg.

wspólną ruchomą stacją transportują-

Z u wa g i n a z a -

cą półki po torowisku znajdującym się

stosowanie półek

na poziomie posadzki. Ruchoma stacja

o większej długo-

transportowała półki między miejscem

ści zastosowano

załadunku profili na zewnątrz budyn-

nową stację trans-

ku, dwoma przystankami pod dwoma

portową. Dzięki

regałami automatycznymi TwinTower®

ruchomej stacji

a stacją pił i docelowym miejscem pracy

załadunek profili

wycinarki laserowej do profili wewnątrz

z samochodów do

budynku.

półek odbywa się
przy udziale wózków w i d ł ow yc h
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ROZBUDOWA

na zewnątrz hali,

Trzy lata po wdrożeniu zapadła decy-

a materiały są do-

zja o powiększeniu automatycznego

stępne w różnych

systemu magazynowania i transportu

lokalizacjach we-

o kolejne dwa regały TwinTower®, ob-

wnątrz hali. Mafot. Baumalog
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