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Piszemy o nowym Mistrzu Kadry BHP 2019,

Tomasz Chojnacki porusza temat regałów

a został nim Janusz Dorochowicz, specjalista

używanych, które coraz częściej są przedmio-

ds. BHP z Warszawy, który na drodze do zwy-

tem obrotu towarowego i pojawiają się w maga-

cięstwa pokonał blisko 1000 uczestników. To

zynach. Nie jest to zabronione, ale w praktyce

już V edycja tego konkursu, organizowanego

regały używane są pozbawione istotnych cech

przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, cieszącego

pozwalających na ich bezpieczne użytkowanie,

się coraz większym uznaniem w środowisku

o czym autor pisze w obszernym artykule.

służb BHP.
Zielone magazyny to już nie jest trend,

Zapraszamy do ciekawej lektury „Bezpiecznego Magazynu” na otwarcie jesieni.

o czym piszemy w „Bezpiecznym Magazynie”.
Zielone znaczy bezpieczne – i takie są te nowe,
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T R E Ś C I

Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

ZWYCIĘZCA

V EDYCJI MISTRZOSTW
KADRY BHP
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
W pierwszym etapie tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba prawie 1000 uczestników. Do finału
przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP 2019 został Janusz Dorochowicz, specjalista ds. bhp z Warszawy.
Drugie miejsce zajęła Wioleta Witosz, a na trzecim uplasowała się Roksana Opasiak. Wręczenie nagród odbyło
się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.
4
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CZYTASZ: ZWYCIĘZCA

Zakończyła się już piąta edycja ogólno-

ny z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

przez Komisję Konkursową za opracowa-

polskich Mistrzostw Kadry BHP. 960 osób

Pięćdziesiąt osób, które uzyskały naj-

nie odpowiedzi na pytania otwarte o wyż-

poświęciło łącznie ponad 140 godzin na

wyższą liczbę punktów musiało zmierzyć

szym stopniu trudności (maksymalnie 25

udzielenie odpowiedzi na pytania kon-

się także z kolejnym testem, składają-

punktów). Jury weryfikowało najlepszy

kursowe. Najlepsi z nich stanęli do walki

cym się zarówno z pytań zamkniętych,

dobór narzędzi oraz oceniało umiejęt-

o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP

jak i otwartych.

ność skorzystania z posiadanej wiedzy

oraz wartościowe nagrody. W konkursie

Na wyniki drugiego etapu składały się

udział wzięli managerowie, doświadczeni

punkty otrzymane za udzielenie popraw-

Nad poprawnością merytoryczną Mi-

praktycy, specjaliści z różnych firm i branż,

nych odpowiedzi w teście wiedzy (maksy-

strzostw Kadry BHP czuwała Komisja

a także przedstawiciele środowiska aka-

malnie 20 punktów) oraz ocena przyznana

Konkursowa złożona z przedstawicieli Ko-

w praktyce.

demickiego oraz studenci.
Wśród uczestników znaleźli się
również zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny
pracy niezwiązani zawodowo
ze służbą bhp.
– To już piąta edycja konkursu. Poziom wiedzy i znajomości zagadnień bhp w tym
roku był wysoki. W pierwszym
etapie dwie osoby uzyskały
maksymalną liczbę punktów.
W I części drugiego etapu
6 uczestników zdobyło ponad
10 punktów na 20, co uważam
za bardzo dobry wynik wziąwszy pod uwagę, że za błędną odpowiedź przyznawane
były punkty ujemne. Komisja
Konkursowa docenia również
pracę uczestników nad odpowiedziami na 5 pytań problemowych. Pytania tworzymy
tak, aby uczestnik miał okazję
się wykazać wiedzą i praktycznym podejściem. I to właśnie odpowiedzi na pytania
otwarte decydują o ostatecznym wyniku – mówi Marek
Maszewski, dyrektor Działu
Nadzoru SEKA S.A., przewodniczący Komisji Konkursowej
Mistrzostw Kadry BHP.
Mistrzostwa Kadry BHP
składały się z dwóch etapów.
W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożo-
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alicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu,
do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
Urząd Dozoru Technicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Partnerem
Mistrzostw jest firma MOVIDA. Patronat nad konkursem objęła
Państwowa Inspekcja Pracy.
Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie CIOP-PIB 4 lipca
2019r. Dzięki uprzejmości Instytutu, uczestnicy wydarzenia mieli
okazję bliższego poznania działalności CIOP-PIB, a także zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów do badania zagrożeń w pracy
i szeroko rozumianej tematyki bhp. Laureaci, oprócz dyplomów,
otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak MacBook, kamera GoPro,
zegarek Fitbit, bony szkoleniowe SEKA S.A., voucher na Konferencję nt. BHP Movidy, voucher na dowolne szkolenie w Polsce
lub za granicą od firmy TenCate Protective Fabrics oraz inne upominki. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy,
w skład której wchodzą firmy CWS Polska, PW Krystian, Lafarge
w Polsce, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter
Cars oraz DHL Supply Chain i Parcel.
Janusz Dorochowicz, specjalista ds. BHP, fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy
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CZYTASZ: Ubrani w miazgę drzewną czyli eko trendy w branży odzieży roboczej i ochronnej

UBRANI
W MIAZGĘ
DRZEWNĄ
CZYLI EKO
TRENDY
W BRANŻY
ODZIEŻY
ROBOCZEJ
I OCHRONNEJ

Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Prawie połowa ankietowanych Millennialsów przed zakupem rozważy kwestię zrównoważonego rozwoju
i etyki – podaje badanie przeprowadzone przez Deloitte w USA. Z kolei według raportu „EKOświadomość
Polaków” zainicjowanego przez VIVE Textile Recykling ponad 55 proc. badanych uważa, że nasza
świadomość ekologiczna zmienia się na lepsze. Czy podobną tendencję możemy zaobserwować w branży
odzieży roboczej i ochronnej?
7
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2,5 MLN TON ODPADÓW TEKSTYLNYCH
Właśnie tyle ton odpadów tekstylnych wytwarza się w Polsce
każdego roku. Jak podaje raport Naturativ „Slow life w Polsce
2018”, przemysł odzieżowy jest drugim największym truci-

Producenci odzieży powinni

cielem planety. Chociaż wciąż wiele ubrań szybko kończy na
wysypiskach śmieci, to równolegle wzrasta świadomość ludzi

nieustannie podążać za

w zakresie recyklingu. Według wspomnianego już raportu
„EKOświadomość Polaków”, 78 proc. badanych posiada wiedzę

globalnymi zmianami,

na temat recyklingu odzieży i tekstyliów, a 64,2 proc przynaj-

z jednej strony w zakresie

mniej raz oddało nieużywane lub niepotrzebne ubrania do przetworzenia. Jednocześnie recykling wciąż pozostaje tematem,

wzrostu gospodarczego

w którym przemysł odzieżowy ma jeszcze dużo do zrobienia.

i wynikającego z niego wysokiego

Na szczęście w zakresie ekologii marki odzieżowe nie pozostają
w tyle – jak podaje raport opracowany przez Greenpeace, aż 80

konsumpcjonizmu, a z drugiej

z tych, które zobowiązały się do bardziej przyjaznych dla śro-

coraz większej świadomości

dowiska systemów produkcyjnych, poczyniło znaczące postępy

ekologicznej.

w realizacji swoich celów.

DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWYCH BUTELEK I ODPADÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Przykładem innowacji na rynku odzieży roboczej jest materiał

w rzeczywistości ma ono o 50 proc. wyższą zdolność absorpcji

TenCate Tecawork™ Ecogreen ™, w 100 proc. składający się

wilgoci względem klasycznej mieszanki bawełny z poliestrem,

z komponentów przyjaznych środowisku: 65 proc. to poliester

a ponadto jest bardzo delikatne i przyjemne w dotyku, a za-

pozyskany z recyklingu butelek PET i odpadów przemysłowych,

razem wytrzymałe. Spełnia również wymogi Rozporządzenia

zaś pozostałe 35 proc. to włókna Lyocell wyprodukowane

2016/425.

z odnawialnej miazgi drzewnej. Chociaż mogłoby się wydawać,

– Byliśmy pierwszym producentem, który zdecydował się

że ubranie powstałe z takiej mieszanki będzie niewygodne, to

na przygotowanie kolekcji odzieży ochronnej kategorii I, która

8
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CZYTASZ: Ubrani w miazgę drzewnączyli eko trendy w branży odzieży roboczej i ochronnej

w 100 proc. bazuje na ekologicznych

drzewnym, które pochodzi z kontrolowa-

sokiego konsumpcjonizmu, a z drugiej

rozwiązaniach. Wtedy to było wielkie wy-

nych upraw, a jego obróbka odbywa się

coraz większej świadomości ekologicznej.

zwanie, ale teraz już wiemy, że był to milo-

w zamkniętym cyklu, dzięki czemu żadne

Zmniejszanie ilości odpadów poprzez

wy krok na rynku odzieży roboczej w Pol-

chemikalia nie wracają do środowiska.

wykorzystanie plastików oraz zastępowa-

sce. Kolekcja Krystian ProEco bazująca

Producenci odzieży powinni nieustan-

nie bawełny celulozą drzewną – miejmy

na materiałach ekologicznych wpasowała

nie podążać za globalnymi zmianami,

nadzieję, że niedługo będzie to norma

się w potrzeby naszych klientów, a także

z jednej strony w zakresie wzrostu go-

na rynku odzieży roboczej w Polsce i na

została uznana przez specjalistów, o czym

spodarczego i wynikającego z niego wy-

świecie.

świadczy złoty medal MTP
w kategorii „Środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej”, na
Międzynarodowych Targach
Ochrony Pracy, Pożarnictwa
i Ratownictwa SAWO 2018
przyznany za bluzę i ogrodniczki z kolekcji – mówi Elżbieta Rogowska, wieceprezes zarządu w PW Krystian, członek
Koalicji Bezpieczni w Pracy.
200 TYS. LITRÓW WODY
NA PRODUKCJĘ T-SHIRTA
I JEANSÓW
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez WWF dokładnie 200 tys. litrów wody
jest zużywanych do uprawy

Firma GISACO Sp. z o. o.,
jako generalny importer
marki TRAXTER, ma
wielką przyjemność
poinformować, że
w 2019 roku świętujemy
10 lat obecności
produktów TRAXTER na
polskim rynku!

bawełny niezbędnej do wyprodukowania jednego T-shirta
i pary jeansów. Ponadto szacuje się, że jej uprawy pochłaniają nawet 10 proc. wszystkich
wyprodukowanych na świecie
pestycydów. – Jesteśmy świadomi tego, jak bardzo produkcja bawełny eksploatuje naturalne zasoby, nawet bawełna
z kontrolowanych upraw, której obróbka nieodwracalnie
dewastuje środowisko – mówi
Ewa Gawrysiak, menadżer ds.
klientów końcowych na Euro-

Jesteśmy dumni z tych lat oraz z faktów:
 ponad 10.000 sztuk sprzedanych opon
 ponad 400 powracających, a więc
zadowolonych użytkowników
 blisko 50 partnerów, dystrybutorów
i klientów hurtowych.
Z tej okazji chcemy gorąco podziękować wszystkim
klientom, partnerom i promotorom produktów
TRAXTER za poświęcony czas i energię, za zaufanie
i lojalność, a także za wyrozumiałość w trudnych
momentach.

pę Wschodnią i Rosję w firmie
TenCate Protective Fabrics,
członek Koalicji Bezpieczni

GISACO Sp. z o.o. | ul Mszczonowska 76A, 05-090 Janki | www.gisaco.pl

w Pracy. – Właśnie dlatego za-

9

stąpiliśmy bawełnę włóknem

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. Pexels

MNIEJ
CIĘŻKICH WYPADKÓW
PRZY PRACY
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
W I kwartale 2019 r. miało miejsce prawie 16 tys. wypadków, o 100 mniej r/r. Nieznacznie spadł ogólny
wskaźnik wypadkowości. Zmniejszyła się natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich
(o 29,3 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 0,5 proc.).
10
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CZYTASZ: Mniej ciężkich wypadków przy pracy

Wg GUS w I kwartale 2019 r. na każdy milion osób pracujących

„zero wypadków” – mówi Magdalena Grońska, Dyrektor ds.

przypadły dwie ofiary śmiertelne. W porównaniu do analogicznego

BiOZ i Zrównoważonego Rozwoju Lafarge w Polsce, członek

okresu 2018 r. liczba wypadków śmiertelnych nie uległa zmianie

Koalicji Bezpieczni w Pracy.

– 32 osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Poszkodowani to przede wszystkim pracownicy fizyczni z sektorów:

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WYPADKÓW PRZY

»» budownictwa (7),

PRACY?

»» transportu i gospodarki magazynowej (6),

Zgodnie z najnowszym raportem GUS kontakt z prądem elek-

»» przetwórstwa przemysłowego (5),

trycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i prepa-

»» dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (4),
»» górnictwa i wydobywania (4).
W KTÓRYCH BRANŻACH
BYŁO NAJWIĘCEJ
WYPADKÓW?
W podziale według rodzajów
działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości
wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (3,22), dostawie wody,
gospodarce ściekami i odpadami rekultywacji (2,66), opiece
zdrowotnej i pomocy społecznej
(1,97). Natomiast najbezpieczniej
było w branży informacji i komunikacji, gdzie współczynnik
wypadkowości wyniósł 0,24 oraz
w pozostałej działalności usługowej i działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej, gdzie
wyniósł 0,30. – Jesteśmy częścią
branży górnictwo i wydobywanie. Jej pracownicy są szczególnie narażeni na niebezpieczne
sytuacje, co potwierdzają statystyki – w I kwartale 2019 r. miało
miejsce prawie 500 wypadków.
W Lafarge w I kwartale 2019 r.
również nie ustrzegliśmy się od
zdarzenia wypadkowego. Ponad
90 proc. zdarzeń spowodowanych jest czynnikiem ludzkim.
Dlatego podnosząc świadomość
naszych pracowników na temat
potencjalnych zagrożeń skutecz-
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ratami chemicznymi spowodowały niecałe 5 proc. wszystkich
wydarzeń powodujących uraz. Najwięcej pracowników zostało
poszkodowanych w wyniku zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (35 proc.), uderzenia przez obiekt w ruchu

Uświadamianie

(20 proc.), czy też kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim,
chropowatym (17 proc.). Ponadto w 60 procentach wypadków

pracownikom ich wkładu

ich przyczyną jest nieprawidłowe zachowanie pracownika.
– W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w dziedzinie

w stan bezpieczeństwa pracy

zabezpieczeń maszyn i urządzeń, wzrosła również świadomość

oraz uwrażliwianie kadry

pracodawców. Dzisiaj poziom bezpieczeństwa jest znacznie
wyższy niż kilka dekad temu, ale nie zwalnia nas to z obowiązku

na przestrzeganie zasad

nieustannej edukacji pracowników i przypominania im zasad

bhp powinno iść w parze

bezpiecznej pracy. Czynnik ludzki zawsze będzie największym
i najważniejszym wyzwaniem dla służb bhp – uważa Paweł

z przekazywaniem pracownikom

Pawlik, Kierownik Działu BHP w DHL Parcel, członek Koalicji

umiejętności udzielenia pierwszej

Bezpieczni w Pracy.

pomocy w sytuacji, kiedy już

JAK UŚWIADAMIAĆ PRACOWNIKÓW, ŻE ICH
ZACHOWANIE WPŁYWA NA STAN BEZPIECZEŃSTWA?
Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przez stworzenie

doszło do wypadku. Tymczasem
statystyki CBOS są nieubłagane:

odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem każdego

tylko 67 proc. Polaków potrafi

pracodawcy. Jednocześnie równie istotne jest uświadamianie

udzielać pierwszej pomocy.

pracownikom ich wpływu na stan bezpieczeństwa w miejscu
pracy. – Chcemy być najbezpieczniejszym miejscem pracy

Zaledwie 19 proc. jest pewnych

w branży. Jest to możliwe tylko przy aktywnym zaangażowaniu

swoich umiejętności.

pracowników. Co ważne, budowanie świadomości naszych pracowników i współpracujących z nami firm to nasze stałe zadanie.
Korzystamy więc z różnych kanałów podnoszenia personalizacji
bezpieczeństwa, która jest jednym z filarów strategii Lafarge
w Polsce. Angażujemy każdego – od pracownika produkcji po
dyrektora – w czynne i świadome przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy wiele programów by objąć jak najwięcej

w trakcie standardowego szkolenia bhp lub kursu na prawo

naszych pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na osobistą

jazdy są zdecydowanie niewystarczające. Właśnie dlatego zor-

rozmowę z pracownikiem na temat bezpieczeństwa. Tylko

ganizowaliśmy w DHL Parcel kursy pierwszej pomocy w ramach

w pierwszym półroczu przeprowadziliśmy ponad 1300 takich

projektu „Z kurierem bezpiecznie”. Chociaż udział w nich nie jest

rozmów w naszych zakładach – mówi Magdalena Grońska.

obowiązkowy, to chętnych nie brakuje i w tym momencie przeszkoliliśmy już prawie 100 kurierów – mówi Paweł Pawlik z DHL
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JAK SKUTECZNIE SZKOLIĆ PRACOWNIKÓW?

Parcel. – Podczas szkolenia kurierzy otrzymują solidną dawkę

Uświadamianie pracownikom ich wkładu w stan bezpieczeń-

wiedzy z zakresu pierwszej pomocy od doświadczonych ratow-

stwa pracy oraz uwrażliwianie kadry na przestrzeganie zasad

ników medycznych i strażaków. Podczas ćwiczeń symulujemy

bhp powinno iść w parze z przekazywaniem pracownikom

różne zdarzenia, w tym wypadki drogowe czy pożar, kursanci

umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy już

uczą się m.in. reanimacji i rozpoznawania różnych urazów. Dzięki

doszło do wypadku. Tymczasem statystyki CBOS są nieubłaga-

takim zajęciom zyskują większą pewność siebie, jeśli chodzi

ne: tylko 67 proc. Polaków potrafi udzielać pierwszej pomocy.

o reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Mamy nadzieję, że

Zaledwie 19 proc. jest pewnych swoich umiejętności. – Badania

kolejne firmy również zainteresują się podobnymi szkoleniami

pokazują, że bardzo często fakt nieudzielenia pierwszej pomocy

dla swoich pracowników. My już we wrześniu planujemy kolejną

jest skutkiem niewiedzy i niepewności. Niestety krótkie sesje

edycję – dodaje.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Odpowiedzialny biznes a służby BHP

Fot. Pexels

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

A SŁUŻBY BHP
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY

17. edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
z 2018 r. pokazuje, że zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk z zakresu CSR, jak i liczby
firm prowadzących takie działania, nastąpił wzrost na poziomie 30 proc. r/r. W samym poprzednim
roku 129 firm realizowało praktyki z zakresu pracy, a ponad 50 prowadzonych praktyk dotyczyło
bezpieczeństwa w miejscu pracy.
13
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Ideę zrównoważonego rozwoju określa Raport Światowej Komisji

– W Grupie CWS korzystamy z wielu takich rozwiązań, m. in. wy-

ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.: „Zrównoważony rozwój to

korzystujemy zużyte ubrania i maty do produkcji paliwa stałego.

taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być

Testujemy również nową technologię prania, wykorzystując ciekły

zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich

dwutlenek węgla (LCO2), który pozwala na stosowanie detergen-

zaspokojenie”. W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju ma ran-

tów przyjaznych dla środowiska, a jednocześnie umożliwia pranie

gę podstawowego prawa jako zasada zapisana w Konstytucji RP:

w niskich temperaturach, nie wymagając wody ani suszenia – wy-

„Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując

mienia Ewa Nowak. – Innym przykładem naszych innowacji może

się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5). Zrównoważony roz-

być narzędzie do optymalizacji trasy. Wiadomości push zintegro-

wój to jednak coś więcej niż ochrona środowiska, opiera się bowiem

wane z aplikacją regularnie dają kierowcom istotne wskazówki

na trzech filarach: społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

dotyczące wszystkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy.

MAŁE ZMIANY – DUŻE EFEKTY

EDUKACJA PRZEDE WSZYSTKIM

„Stawiamy w Polsce na współpracę, partnerstwo i współodpo-

Wśród 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez

wiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za

wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, znajdują się również

przebieg procesów rozwojowych” – podaje raport „Realizacja

cele odwołujące się do edukacji i bezpieczeństwa. W pracy na

Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”, przyjęty przez

rzecz zrównoważonego rozwoju firmy nie powinny zapominać

Radę Ministrów w 2018 r. Biznes jest zatem współodpowie-

o prowadzeniu szkoleń dla pracowników i edukacji partnerów biz-

dzialny za realizację celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie

nesowych zarówno w zakresie ekologii, jak i bhp. – W Inter Cars

z założeniem, że ma on moralne zobowiązania wobec społe-

realizujemy projekt Bio Service, który skupia się na organizacji

czeństwa. – Szczególnie dużą odpowiedzialnością społeczną są

kompleksowego odbioru odpadów warsztatowych. W jego ra-

obarczone firmy, które w swojej działalności zużywają surowce

mach zapewniamy dostęp do rzeczoznawców, a także prowadzi-

naturalne bądź zanieczyszczają środowisko – mówi Anna Nowak,

my warsztaty, na których poruszamy takie kwestie jak właściwe

specjalista ds. Content Marketingu, członek Koalicji Bezpieczni

serwisowanie sprzętu, monitorowanie zużycia prądu czy sposoby

w Pracy. – Świadomość społeczna odnośnie wpływu rynku

ogrzewania budynków. Tematy związane z ekologią przeplatają się

samochodowego i części zamiennych na ekosystem skłania nas

tutaj z kwestiami odnoszącymi się do bhp – mówi Anna Nowak

do prowadzenia wzmożonych działań proekologicznych. Wiemy,

z Inter Cars. – Widać ogromną potrzebę organizacji takich szkoleń,

że troskę o środowisko powinniśmy zacząć od podstaw, dlatego

jest to pole do działania dla służb bhp poszczególnych firm.

w Inter Cars staramy się rezygnować z jednorazowych opakowań,
korzystamy z żarówek energooszczędnych (często włączanych

DŁUGOFALOWE DZIAŁANIA, A NIE JEDNORAZOWE AKCJE

po rozpoznaniu ruchu), wyposażamy magazyny w urządzenia

W ostatnim czasie można zaobserwować zmianę podejścia wielu

technologiczne jak przenośniki czy sortery, które uruchamiają się

przedsiębiorstw, które modyfikują swoją strategię, podążając za

automatycznie tylko w trakcie realizacji danego procesu.

wymaganiami klientów. Niestety zdarza się, że podejmowane
działania są fantomowe, realizowane jedynie dla polepszenia
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INNOWACJE MAJĄ ZNACZENIE

wizerunku firmy. – Wiemy, że działania w zakresie zrównowa-

Wprowadzenie pozytywnych zmian w otaczającym świecie po-

żonego rozwoju, w tym zapewnienia bezpieczeństwa, muszą

przez stopniowe eliminowanie negatywnego wpływu na społe-

być realizowane w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Od

czeństwo i ekologię to pierwszy krok w stronę zrównoważonego

października 2018 r. każda firma partnerska CWS Polska jest

rozwoju. – Ekologiczne podejście do produkcji i recykling bez

zobowiązana do podpisania instrukcji EHS (Środowisko, Zdrowie

pozostawiania odpadów to podstawa, dlatego w CWS filarem na-

i Bezpieczeństwo) dla podwykonawców. Jej celem jest zagwa-

szej działalności jest tak zwany „zoptymalizowany cykl”, czyli wie-

rantowanie postępowania przyjaznego dla środowiska oraz bez-

lokrotnie powtarzany proces serwisowy, od zakupu surowców aż

pieczeństwa i higieny pracy zarówno podwykonawców, jak i na-

do ich higienicznej utylizacji – mówi Ewa Nowak, kierownik Działu

szych pracowników. Obejmuje ona tematy związane m.in. z bhp,

Marketingu z CWS, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. Kolejnym

polisami ubezpieczeniowymi oraz całą wymaganą dokumentacją

krokiem jest bieżąca ocena efektów i weryfikacja prowadzonych

i kwalifikacjami pracowników podwykonawców – mówi Ewa

działań z myślą o najbardziej optymalnych rozwiązaniach. Inno-

Nowak z CWS. – Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że tylko

wacyjne technologie umożliwiają zwiększenie wydajności przy

długofalowe działania mogą przynieść realne efekty, dlatego już

jednoczesnym zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko.

teraz określiliśmy cele zrównoważonego rozwoju na kolejne lata.

B E Z P I E C Z N Y
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Ochrona Przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych i magazynowych

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W OBIEKTACH
PRZEMYSŁOWYCH
I MAGAZYNOWYCH
PIOTR ZAWISZA, SEKA SA
Ochrona przeciwpożarowa obiektów
przemysłowych i magazynowych
stanowi duże wyzwanie dla właściciela
lub zarządcy, ponieważ zazwyczaj są to
budynki o wysokim obciążeniu ogniowym
i szybkim stopniu rozprzestrzeniania
się pożaru. Rozprzestrzenianiu
pożaru sprzyja zarówno specyfika
procesu technologicznego jak również
charakterystyka składowanych
towarów i materiałów używanych do
produkcji oraz sam proces składowania
lub magazynowania niezbędnych
półfabrykatów, czy wręcz wyrobów
gotowych. Aby ograniczyć zagrożenie
pożarowe, tego typu obiekty należy
wyposażyć w systemy, które będą
skutecznie zapobiegały pożarom,
a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je
wykrywały, sygnalizowały i gasiły.
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Mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Piotr Zawisza, ekspert SEKA SA, fot. Log4.pl
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Linia produkcyjna oraz pomieszczenia magazynowe to kluczowy
element łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Dlatego tak
ważne jest, aby dbać o stan techniczny obiektu, wyeliminować
zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących w nim osób, zmi-

Priorytetem każdej firmy

nimalizować ryzyko uszkodzeń składowanych towarów oraz
zapobiegać przestojom w jego funkcjonowaniu.
Wymagania przeciwpożarowe dotyczące obiektów budowlanych regulowane są przez rozporządzenia Ministra Spraw

posiadającej technologiczne linie
produkcyjne oraz pomieszczenia

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury .
1

2

magazynowe powinna być

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w omawianych
obiektach istotne jest odpowiednie przechowywanie materia-

ochrona zdrowia i życia

łów niebezpiecznych i łatwopalnych, jak również odpowiednia

pracowników oraz możliwość ich

organizacja przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, aby w razie
wystąpienia pożaru umożliwić sprawną ewakuację pracowników

natychmiastowej i bezpiecznej

i innych osób przebywających na terenie obiektu. Nie bez zna-

ewakuacji. Ryzyko, że dojdzie do

czenia jest również promowanie wśród pracowników zachowań
nieprzyczyniających się do powstania sytuacji potencjalnie po-

pożaru, istnieje zawsze. Dlatego

wodującej zagrożenie pożarowe, takich jak zakaz palenia tytoniu

odpowiednie zabezpieczenie

na terenie budynku czy nieużywanie otwartego ognia w strefie

magazynu i stosowanie środków

zagrożenia wybuchem i w miejscach występowania materiałów

ochrony przeciwpożarowej

niebezpiecznych pożarowo, oraz zachowanie należytej ostrożności przy pracach z instalacją elektryczną lub gazową.
W przypadku obiektów o tak wysokim obciążeniu ogniowym,

pełnią kluczową rolę

jakie zwykle wykazują zakłady przemysłowe i magazyny, zapo-

w minimalizowaniu skutków

bieganie pożarom oraz opanowanie i ugaszenie ognia w razie

pożarów.

jego powstania to zagadnienie techniczne, które wymagają
szczegółowej analizy ze strony właściciela lub zarządcy.
Jednym z takich zagadnień jest nośność ogniowa budynku.
Jest to odporność elementu konstrukcji na oddziaływanie ognia
przez określony czas bez utraty jego stabilności. Nośność ogniową konstrukcji metalowej można zwiększyć, stosując środki
ochrony pasywnej (materiały i metody, które mają na celu zapo-

o niedużych rozmiarach lub niskim zagrożeniu pożarowym.

bieganie pojawieniu się ognia i uniemożliwienie bądź opóźnienie

Systemy te są użyteczne w gaszeniu ognia w zarodku, nato-

jego rozprzestrzeniania się) lub ochrony aktywnej (urządzenia

miast w przypadku pożaru, który już się rozprzestrzenił, mogą

i systemy, które służą do wykrywania ognia i zapobiegania jego

pełnić funkcję pomocniczą dla automatycznych urządzeń

rozprzestrzenianiu się).

gaśniczych,

Najczęściej spotykanymi systemami ochrony ochrony prze-

»» automatyczne systemy wykrywania i sygnalizowania pożaru:

ciwpożarowej w budynkach produkcyjnych i magazynowych są:

detektory, potocznie zwane czujkami płomienia, dymu lub

»» najbardziej popularne, tak zwane systemy ręczne: gaśnice

ciepła oraz ręczne przyciski ostrzegawcze. Zlokalizowanie

i agregaty przenośne oraz wewnętrzna i zewnętrzna sieć

pożaru w jego początkowej fazie ma zasadnicze znaczenie, po-

hydrantowa. Są to środki pierwszego reagowania na źródło

nieważ pozwala zminimalizować szkody wywołane pożarem.

ognia. Zaleca się ich stosowanie w przypadku pomieszczeń

W praktyce stosowane są urządzenia, które wykrywają ogień
na podstawie jednej z jego oznak, to jest obecności dymu lub

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,poz. 719).
2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
1
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wzrostu temperatury.
»» automatyczne urządzenia kontrolowania i gaszenia pożaru:
instalacja tryskaczowa lub zraszaczowa, a w przypadku pomieszczeń serwerowni lub elektronicznych systemów stero-

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Ochrona Przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych i magazynowych
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Fot. Pexels

wania procesami technologicznymi w budynkach produkcyj-

cji zawalenie się obiektu. Usuwanie dymu może się odbywać

nych stosuje się instalacją gaśniczą, w której wykorzystywany

w sposób naturalny – systemy wentylacji grawitacyjnej lub

jest neutralny gaz gaśniczy np. azot. Automatyczna instalacja

poprzez automatyczne otwarcie klap oddymiających w po-

tryskaczowa to najczęściej stosowany system gaszenia po-

łaci dachowej, które umożliwiają odprowadzenie dymu na

żarów w magazynach. Instalacja tryskaczowa to układ sekcji

zewnątrz budynku. Ponadto usuwanie dymu w połączeniu

w postaci rurek wypełnionych wodą pod ciśnieniem, których

z działaniem tryskaczy pozwala utrzymać temperaturę gazów

wyloty, czyli tryskacze, są odpowiednio rozmieszczone w ma-

poniżej poziomu szkodliwego dla konstrukcji budynku.

gazynie, np. między regałami. Otwór tryskacza zabezpieczony

18

jest elementem termoczułym, który na skutek wzrostu tem-

Priorytetem każdej firmy posiadającej technologiczne linie

peratury topi się lub pęka, uwalniając strumień wody. W razie

produkcyjne oraz pomieszczenia magazynowe powinna być

pożaru aktywowane są tylko te tryskacze, które znajdują się

ochrona zdrowia i życia pracowników oraz możliwość ich natych-

bezpośrednio w miejscu objętym ogniem, gdzie temperatura

miastowej i bezpiecznej ewakuacji. Ryzyko, że dojdzie do pożaru,

przekroczyła zdefiniowany poziom (zwykle 68 –74 ºC).

istnieje zawsze. Dlatego odpowiednie zabezpieczenie magazynu

»» systemy usuwania dymu (klapy dymowe). Dym i toksyczne

i stosowanie środków ochrony przeciwpożarowej pełnią kluczo-

gazy powstające wskutek pożaru unoszą się pod sufit bu-

wą rolę w minimalizowaniu skutków pożarów – nie tylko szkód

dynku, gdzie się gromadzą i zagęszczają, zajmując stopniowo

wywołanych przez płomień, dym czy wysoką temperaturę, ale

całą przestrzeń. W momencie, kiedy gazy dotrą na wysokość

również przez wodę użytą w trakcie akcji gaśniczej. Stosowanie

wzrostu człowieka, znacznie utrudniona zostaje ewakuacja

systemów ochrony przeciwpożarowej jest nieodzowne, aby

pracowników. Wysoka temperatura gazów pożarowych zgro-

zagwarantować w pomieszczeniach produkcyjnych i magazy-

madzonych w górnej części pomieszczenia znacznie obniża

nowych odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi i towarów,

wytrzymałość konstrukcji dachu i samego budynku. Skutkiem

ograniczyć straty po pożarowe, a tym samym zapewnić ciągłość

tego może być utrata stateczności konstrukcji i w konsekwen-

działalności przedsiębiorstwa.
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CZYTASZ: Bezpieczniej w magazynach

Fot. KRAUSE

BEZPIECZNIEJ
W MAGAZYNACH
KRAUSE
Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
w pierwszym półroczu 2019 r. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowany
spadła o 7,3%, zmniejszyła się też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz odnotowano kolejny
spadek wskaźnika wypadkowości. Oto jak przedstawiały się dane liczbowe.
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA STAJE SIĘ FAKTEM

mysłowe o 35% (z 14 do 9), Budownictwo o 20% (z 20 do 16)

Pierwsza połowa 2019 roku przyniosła pozytywne informacje

oraz Transport i Gospodarka Magazynowa o ponad 8% (z 12 do

związane z wypadkami przy pracy. Łącznie, we wszystkich ba-

11). Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż pozostają one pod tym

danych sektorach gospodarki, w porównaniu z analogicznym

względem w ścisłej czołówce.

okresem ubiegłego roku, ich liczba spadła o ponad 7% i wyniosła
34 298. Spadła także liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym –

BEZPIECZNIEJ W TRANSPORCIE I GOSPODARCE

z 73 do 64, czyli o ponad 12%. Do tego zmalała liczba poszko-

MAGAZYNOWEJ

dowanych przypadających na 1000 pracujących, tzw. wskaźnik

Analizując dane wypadkowości dla sektora TSL możemy patrzeć

wypadkowości – w pierwszych dwóch kwartałach 2019 roku

w przyszłość z lekkim optymizmem. W I połowie tego roku,

wyniósł 2,54. O ocenę wyników pytamy Marka Banacha, eks-

w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego, zanotowano

perta firmy KRAUSE, producenta drabin oraz innych konstrukcji

spadek liczby zarówno wszystkich wypadków (o 8%), jak i tych ze

do pracy na wysokości.

skutkiem śmiertelnym. I choć poprawa nie jest tak znacząca jak

– To już kolejny badany okres, w którym liczba wypadków spa-

w innych branżach, to już sama zmiana kierunku powinna cieszyć.

da. Z jednej strony bardzo nas to cieszy, z drugiej jednak – wcale

Jak wiemy, branża transportowa jest jedną z najszybciej roz-

nie dziwi. Działamy na masową skalę w branży TSL, przemysło-

wijających się w Polsce – przybywa nie tylko firm oferujących

wej, czy budowlanej i od kilku lat z zadowoleniem obserwujemy

usługi transportowe, ale i w szybkim tempie powierzchni maga-

coraz większy nacisk, jaki kładzie się w nich na bezpieczeństwo

zynowych. To, wbrew pozorom, generuje nie tylko dodatkowe

pracy. Osoby za nie odpowiedzialne, nie tylko poszukują coraz

zyski, ale i problemy, np. z wykwalifikowaną kadrą. Ponieważ

nowocześniejszych i skuteczniejszych rozwiązań, ale i chętnie

zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników w tym

pogłębiają swoją wiedzę w tym zakresie. Jak widać, przynosi to

sektorze ciągle rośnie, rynek pracy już od dawna nie jest w sta-

długo oczekiwane pozytywne skutki.
NIEBEZPIECZNE BRANŻE
Warto zauważyć, że wymienione przez eksperta KRAUSE
branże, uchodzą za najbardziej niebezpieczne pod względem
skutków wypadków. Od lat notuje się w nich największą liczbę
zdarzeń śmiertelnych. Dlaczego tak jest? – Przyczyn jest kilka,
ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną – praca na wysokości,
z którą często mamy do czynienia w tych sektorach. Jak pokazują dane z branży budowlanej, upadek z wysokości jest jedną
z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych na budowie.
Sytuacji nie poprawia też pośpiech, który towarzyszy zarówno
pracom przemysłowym, budowlanym, jak i magazynowym.
Presja czasu, jaka wywierana jest na pracownikach powoduje,
że często chadzają oni „na skróty”, omijając podstawowe zasady
bezpieczeństwa, nie tylko w kwestii pracy na wysokości. A to
nierzadko prowadzi do groźnych dla zdrowia i życia sytuacji –
mówi Marek Banach.
Warto jednak zaznaczyć, że ten rok jest wyjątkowy – w pierwszych 6 miesiącach, w każdej z tych 3 branż odnotowano spadek
liczby wypadów ze skutkiem śmiertelnym: Przetwórstwo Prze-
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Coraz większy nacisk na bezpieczeństwo pracy przynosi
efekty. Łącznie w 2019 roku, we wszystkich badanych
sektorach gospodarki, w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku, liczba wypadków spadła o ponad
7% i wyniosła 34 298.
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CZYTASZ: Bezpieczniej w magazynach

nie sprostać tym wymaganiom. Dlatego pracę w logistyce czy

PRZYCZYNY WYPADKÓW – TU NIC SIĘ NIE ZMIENIA

transporcie coraz częściej podejmują osoby młode, z niewielką

To wskaźnik, który nie zmienia się od lat – za 60% przyczyn

znajomością specyfiki branży, przez co mogą być bardziej nara-

wypadków przy pracy uznaje się nieprawidłowe zachowanie się

żone na wypadki. – Niezależnie od tego, poziom bezpieczeństwa

pracownika. Jeśli dołożymy do tego niewłaściwy stan czynnika

w logistyce rośnie. Jest to zasługa prowadzonych od lat działań,

materialnego oraz niewłaściwe posługiwanie się nim, które

mających na celu zwiększenie automatyzacji procesów magazy-

łącznie powodują prawie 15 % zdarzeń, otrzymamy dość jasny

nowych i ograniczenie pracy ręcznej. A ta uchodzi za wyjątkowo

obraz obecnej sytuacji. Jak można to zmienić? – Na pewno po-

niebezpieczną, szczególnie jeśli wykonywana jest na wysokości,

może edukacja oraz ciągłe uświadamianie pracowników, ale i ich

o co w magazynie nie trudno. Nie wszystkie procesy da się jed-

przełożonych, jak nieprzestrzeganie przepisów BHP wpływa na

nak zautomatyzować, więc pracy człowieka, póki co, całkowicie

poziom bezpieczeństwa. Widać to szczególnie na przykładzie

wyeliminować się nie da. Pracownikom z pomocą przychodzą

pracy na wysokości z wykorzystaniem dedykowanych do tego

jednak firmy takie jak nasza, które dostarczają coraz nowocze-

urządzeń oraz konstrukcji specjalnych – tutaj uchybienia mogą

śniejsze oraz bardziej funkcjonalne urządzenia i konstrukcje do

naprawdę dużo kosztować. Wykonując ją, musimy zatem bez-

pracy na wysokości. Mowa np. o drabinie do obsługi cystern,

względnie stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji

rusztowaniu do odśnieżania pojazdów ciężarowych oraz serii

obsługi oraz innych wskazówek producenta. Często czynności

mobilnych platform roboczych lub pomostów jezdnych. Dzięki

oczywiste, jak choćby każdorazowe sprawdzenie stanu drabiny

nim, prace wykonywane wysoko nad podłożem stają się nie tylko

przed jej wykorzystaniem, jest przez użytkowników pomijane.

bezpieczniejsze, ale i bardziej komfortowe – komentuje Marek

A to może skutkować upadkiem w trakcie wykonywania zadań

Banach, ekspert firmy KRAUSE.

– przestrzega ekspert KRAUSE.
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STILL
INNOVATION DAY
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Rynek wózków widłowych dobrze dopasowuje się do rozwijającej się gospodarki, wykorzystuje nowoczesne
technologie dostarczając klientom coraz to nowsze rozwiązania usprawniające pracę sprzętu. Czołowi
dostawcy wózków widłowych, wykorzystują te wszystkie rozwiązania w swoim sprzęcie, który jest
coraz bardziej innowacyjny, ergonomiczny i efektywny. Technologia litowo-jonowa, odgrywa coraz
większe znaczenie w zasilaniu wózków widłowych i promowana jest przez wszystkich dostawców
wózków widłowych.
22

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: STILL Innovation Day

Druga edycja STILL Innowation Day, odbyła się w dniu 10 września na terenie
magazynu firmy Spedimex w Strykowie,
a poświęcona była nowoczesnej technologii zasilania wózków widłowych. Odbyła
się również prapremiera nowego wózka
widłowego STILL RX 60, wyposażonego
w baterię Li-Ion.
Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu
EENA w Still otwierając STILL Innovation
Day, powiedział: „STILL Innovation Day
jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w branży intralogistycznej. Ta II
edycja Innovation Day poświęcona jest
Energy Management, w szczególności
technologii litowo-jonowej. Baterie Li-Ion,

Paweł Włuka, fot. Log4.pl

do niedawna postrzegane jako kosmiczna
technologia, są coraz częściej wybierane przez naszych Klientów,

Interesującym punktem tego wyjątkowego wydarzenia było

użytkowników naszych wózków widłowych. Zaprezentujemy

wystąpienie Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego i jedy-

zalety tej technologii w trzech obszarach charakterystyczne dla

nego polskiego astronauty przebywającego w przestrzeni ko-

technologii litowo-jonowej, a chodzi o wydajność, bezpieczeń-

smicznej. Człowiek legenda polskiego lotnictwa i astronautyki,

stwo i oszczędność., naszym zdaniem kluczowe obszary dla

opowiadał o trudnej drodze dostąpienia tego „zaszczytu” bycia

użytkowania wózków widłowych.”

jedynym Polakiem w kosmosie. Fascynująca opowieść „utrzy-

Profesjonalnie przygotowanie wydarzenie, spotkało się z du-

mywała wysoki poziom zainteresowania” niczym technologia

żym zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy bardzo in-

litowo-jonowa do ostatnich chwil wystąpienia polskiego astro-

teresowali się przedstawianymi zagadnieniami i sprzętem. Nie

nauty. – Opowieść o postępie technologicznym jedynego Polska

byli to przypadkowi uczestnicy, zadawane pytania i dyskusje na

w kosmosie, wiąże się z całą ideą naszego wydarzenia, jaką jest

stanowiskach tematycznych świadczyły o tym, że temat tego

„kosmiczna technologia” litowo-jonowa. – mówił Paweł Włuka.

wydarzenia jak najbardziej jest na czasie. – W przygotowanej

STILL Innovatins Day wpisuje się w kalendarz ważnych imprez

na potrzeby wydarzenia ankiecie prawie połowa respondentów

na których promowane są nowoczesne rozwiązania usprawnia-

wypowiedziała się, że zna technologie litowo-jonową, prawie

jące pracę sprzętu do transportu wewnętrznego. Zadowoleni są

połowa korzysta z tej technologii w użytkowanym sprzęcie. –

liczne przybyli potencjalni beneficjenci tych rozwiązań, którzy na

mówił Paweł Włuka.

co dzień operacyjnie zaangażowani są w procesy składowania

Najważniejszym punktem była prezentacja najnowszego
modelu wózka widłowego STILL RX 60, wyposażonego, a jakże

i dystrybucji towarów w magazynie. U których sprzęt w większości pracuje więcej niż dwie zmiany.

by inaczej – baterie Li-Ion, charakteryzującego się wysokimi
parametrami wydajności, bezpieczeństwa i oszczędności. Wózek nowoczesny, posiadający wiele nowatorskich rozwiązań
przyczyniających się do poprawy parametrów pracy i ekonomiki
użytkowania. Wózek charakteryzujący się bardzo „mocnymi”
parametrami, jak zapewniał prezentujący jego zalety Grzegorz
Kurkowski Specjalista ds. produktu z firmy Still Polska.

Najważniejszym punktem była prezentacja najnowszego
modelu wózka widłowego STILL RX 60, wyposażonego,
a jakże by inaczej – baterie Li-Ion
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PODWÓJNY JUBILEUSZ
WE WROCŁAWIU
JUNGHEINRICH
Zakończone dziesiąte Dni Otwarte Jungheinrich Polska we Wrocławiu pokazały, dlaczego firma od
25 lat jest liderem wśród dostawców sprzętu i usług wysokowydajnej intralogistyki. W ich trakcie
zaprezentowano to, z czego od ćwierć wieku Jungheinrich jest znany na polskim rynku – najnowsze
technologie i specjalistyczną wiedzę. Goście z całej Polski mogli zobaczyć wiele maszyn, w tym najnowszy
model wózka podnośnikowego ERC 216zi, a wydarzenie zostało uzupełnione o prelekcje tematyczne
24

ekspertów. W evencie udział wzięło ponad 260 przedsiębiorców z całej Polski, na których czekała również
specjalna oferta: „25 wózków używanych na 25-lecie Jungheinrich”.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Podwójny jubileusz we Wrocławiu

We Wrocławiu nasi
goście zobaczyli m.in.
nowy produkt – wózek
podnośnikowy ERC 216zi.

je w Jungheinrich od 25 lat: „Będąc na
tych jubileuszowych Dniach Otwartych
przypominają mi się początki działalności
Jungheinrich w Polsce. Oczywiście były
one znacznie skromniejsze, stawialiśmy
pierwsze kroki. Tę przeszłość i teraźniejszość łączy jedna wspólna cecha – dążenie do przygotowania najlepszej oferty
dla naszych klientów z wykorzystaniem
Fot. Log4.pl

najnowocześniejszych technologii. We
Wrocławiu nasi goście zobaczyli m.in.

Dni Otwarte Jungheinrich odbyły się 18-19 września 2019 r.

nasz nowy produkt – wózek podnośnikowy ERC 216zi. Posiada

w Bielanach Wrocławskich. Firma zaprezentowała łącznie

on zintegrowany akumulator litowo-jonowy, co sprawia, że jest

135 nowych i używanych wózków widłowych. Wydarzenie

niezwykle zwrotny i wydajny. Przez cały czas naszej obecności

uzupełniły prelekcje tematyczne ekspertów firmy. Dużym za-

na rynku dostarczamy klientom najnowocześniejsze i innowa-

interesowaniem cieszyły się zwłaszcza wystąpienia dotyczące

cyjne rozwiązania. Pamiętam, jak w drugiej połowie lat dzie-

automatyki i technologii litowo-jonowej, co odzwierciedla ak-

więćdziesiątych wprowadzaliśmy pierwsze wózki z napędem

tualne zapotrzebowanie przedsiębiorców działających w branży

akumulatorowym – jeszcze zanim polscy przedsiębiorcy zaczęli

logistycznej. Nowości oraz wiedza merytoryczna sprawiły, że

zgłaszać na nie zapotrzebowanie! Na zachodnich rynkach,

event przyciągnął łącznie ponad 260 osób z prawie 150 firm.

Jungheinrich był znany z takich rozwiązań już pod koniec lat

Dużym powodzeniem cieszyła się specjalna oferta: „25 wózków

osiemdziesiątych. Natomiast w Polsce na początku lat dziewięć-

używanych na 25-lecie Jungheinrich”. W jej ramach można było

dziesiątych, nadal dominowały wózki spalinowe. Kiedy wreszcie

kupić wózki JUNGSTARS w naprawdę atrakcyjnych cenach.

nastał „boom” na technologie akumulatorowe, posiadaliśmy

Znacząca część modeli zaprezentowanych w ramach tej akcji

najlepszą i dostępną od ręki ofertę, sprawdzoną na zachodzie.

promocyjnej została sprzedana podczas wydarzenia.

Dlatego wrocławskie Dni Otwarte, to z perspektywy mojego

Podsumowując dziesiątą edycję wrocławskich Dni Otwartych,
nie można zapomnieć o ważnym jubileuszu, jaki świętuje firma

doświadczenia, idealne podsumowanie 25 lat obecności Jungheinrich na polskim rynku”.

w tym roku. Od 1994 roku, Jungheinrich dostarcza
na polski rynek najwyższej jakości sprzęt i usługi.
W tym czasie rozwiązania firmy oraz specjalistyczna
wiedza ekspertów wyznaczały trendy nowoczesnej
intralogistyki w całym kraju.
To nieustanne dążenie firmy do bycia najlepszym
w swojej kategorii można było dostrzec także we
Wrocławiu, o czym wspomina Artur Kuśnierek,
dyrektor poznańskiego oddziału firmy, który pracu-
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Dni Otwarte Jungheinrich przyciągnęły
łącznie ponad 260 osób z prawie 150 firm.
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PRSES DAY
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Świadomość bezpieczeństwa pracy w magazynach rośnie z każdym rokiem, poprawia się tym samym
stan bezpieczeństwa w magazynach. Jednak nigdy nie jest za dobrze, zawsze może być lepiej. Nieżyjący
już założyciel sieci IKEA, Ingvar Kamprad, podczas otwarcia pierwszego centrum logistycznego IKEA
w Polsce powiedział: „Cokolwiek się zrobi, należy mieć na uwadze to, że zawsze można coś poprawić
i zrobić to lepiej”. Te słowa idealnie pasują do filozofii bezpieczeństwa pracy, gdyż zawsze można coś w tej
dziedzinie poprawić i gdy już osiągniemy jakiś poziom, pojawiają się kolejne obszary konieczne do zmiany.
26
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CZYTASZ: Prses Day

Na zorganizowany przez wydawnictwo LOG4.pl po raz pierwszy
Prses Day, który odbył się 24 września w Strykowie, przybyły
osoby wykonujące przeglądy regałów, określane przez normę
PN-EN 15635 mianem PRSES (Person Responsible for Storage
Equipment Safety). W tym gronie większość stanowiły osoby
przeszkolone przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, legitymujące się certyfikatem i legitymacją PRSES.

Prses Day był pierwszym
wydarzeniem, na którym

Partnerem merytorycznym Prses Day było Polskie Stowarzy-

poruszono ważne sprawy

szenie Techniki Magazynowej, a partnerami technicznymi były

związane z przeglądami

firmy wpisujące się swoimi działaniami w program przedsięwzięcia. Firmy: AG Consult, Bautech, Kuehne + Nagel Polska,

regałów w magazynie. Rośnie

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi czy Toyota Material Han-

świadomość wagi bezpieczeństwa

dling Polska, zaprezentowały produkty i działania wspierające
pracę PRSES.
Stowarzyszenie podczas szkoleń Specjalistów PRSES zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo ich pracy, ponieważ
wchodzą w strefy niebezpieczne, wykonując swoje czynności.

systemów składowania i faktu,
że wymagają one stałej kontroli.
Każde uszkodzenie konstrukcji

To samo odnosi się do wszystkich uczestników procesów skła-

regałowej (np. po kolizji

dowania i dystrybucji w magazynie – należy zwracać uwagę na

z wózkiem) obniża jej zdolność do

bezpieczeństwo w miejscu pracy, stosując się do przyjętych
w tym miejscu norm i zachowań określonych przez służby BHP.

przenoszenia obciążeń. PRSES

Prses Day to wyjątkowe wydarzenie dedykowane PRSES,

wyposażony podczas szkoleń

którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i obowiązków, ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz zapoznanie

w odpowiednią wiedzę, czuwa

z innowacyjnymi rozwiązaniami pomocnymi w wykonywaniu

nad jej bezpieczeństwem.

przeglądów regałów magazynowych. Te zagadnienia omówione
zostały w blokach tematycznych, a na szczegółowe pytania
odpowiadali prelegenci.
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DR BARBARA KRZYŚKÓW z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w prelekcji pt. „Zakres podmiotowy odpowiedzialności
za bezpieczeństwo w magazynach. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących
przeglądy regałów” omówiła zagadnienia z tym związane. W wystąpieniu wspominała o odpowiedzialności PRSES wynikającej z delegowania do wykonywania
określonych czynności związanych z przeglądem regałów w magazynie oraz
o odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedopełnienia obowiązków przeglądów regałów magazynowych. Wyjaśniła nieco zawiłe zagadnienia dotyczące
odpowiedzialności pracodawcy i zarządzającego magazynem.
Fot. Log4.pl

GRZEGORZ ROMANOWICZ z firmy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi przedstawił temat „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w działalności magazynowej. Problemy i rozwiązania”. Odpowiedzialność materialna pracowników
magazynowych i PRSES to niezwykle ważne kwestie, które reguluje wiele aktów
prawnych. Wiedza na ten temat jest niezwykle przydatna dla wykonujących
przeglądy regałów magazynowych.

Fot. Log4.pl

Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem wsparcia działań gospodarczych,
wiele firm już pracuje w „chmurze”. O PRSES Inspekt – narzędziu wspierającym
przeglądy regałów magazynowych – opowiadali GRZEGORZ ZWOLIŃSKI
i MATEUSZ SIKORA, eksperci PSTM. Narzędzie to zdecydowanie ułatwi proces
wykonywania obowiązków przez PRSES, czyniąc go sprawniejszym i efektywniejszym.

Fot. Log4.pl

O innych narzędziach cyfrowych w magazynie opowiadali LESŁAW PLAK, Product Manager Telematics Toyota MH Polska oraz JAROSŁAW BRZOZA, Starszy
Specjalista ds. Jakości i BHP w Kuehne + Nagel Polska. Wykazali, że system do
zarządzania flotą wózków widłowych I_Site bardzo się opłaca. Na przykładzie
wdrożenia omówili systemowe bezpieczeństwo ludzi i towaru w Kuehne + Nagel
Polska.

28
Fot. Log4.pl
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Prses Day

PATRYCJA RATAJCZAK, Główny Specjalista ds. BHP Kuehne + Nagel Polska,
omówiła dobre praktyki firmy Kuehne + Nagel na przykładzie programu QSHE
NextGEN. Firma jako jedyny operator logistyczny przeszkoliła pracowników
w ramach szkolenia PRSES we wszystkich swoich centrach dystrybucji.

Fot. Log4.pl

O jakości posadzki w magazynie i jej wpływie na dobre posadowienie systemu
regałowego mówiła SYLWIA ŚWIĄTEK-ŻOŁYŃSKA, Ekspert ds. Posadzek
Przemysłowych z firmy Bautech. W prelekcji „Posadzki w magazynie, rosnące
wymogi równości i nośności oraz ich wpływ na użytkowanie regałów magazynowych i bezpieczeństwo pracy” wykazała zależności i wpływ jakości wykonania
posadzki na bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych.

Fot. Log4.pl

Palety to atrybut składowania i transportu towarów w magazynie. ADAM
PACIOREK z SGS Inspektor Industrial Services w prelekcji pt. „Palety a bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych” omówił cechy palet mające
wpływ na bezpieczeństwo w magazynie.

Fot. Log4.pl

Kulminacyjnym punktem spotkania było wystąpienie dwóch Inspektorów Regałowych PSTM, MARCINA OLEJNIKA oraz TOMASZA CHOJNACKIEGO.
Opowiedzieli o swoich doświadczeniach, przeanalizowali studia przypadków
związanych z trudną sztuką przeglądów regałów magazynowych. Przedstawili
założenia szkoleniowe dla przyszłych szkoleń Inspektorów Regałowych PSTM,
będących w końcowej fazie przygotowań.

Fot. Log4.pl

Prses Day był pierwszym wydarzeniem, na jakim poruszono

konstrukcji regałowej obniża jej zdolność do przenoszenia

ważne sprawy związane z przeglądami regałów w magazynie,

obciążeń określonych podczas tworzenia konstrukcji przez pro-

rośnie świadomość bezpieczeństwa systemów składowania wy-

jektanta i montażu gotowych systemów w magazynie. PRSES

magających stałej kontroli. Regały magazynowe narażone są na

wyposażony podczas szkoleń w odpowiednią wiedzę czuwa nad

kolizje z pracującym sprzętem – wózkami widłowymi, z którymi

bezpieczeństwem tych konstrukcji, dbając o ich stan techniczny

nie mają szans przetrwania w razie kolizji. Każde uszkodzenie

poprzez regularne przeglądy.
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Atrybuty bezpieczeństwa

ELEKTRYCZNY WÓZEK
SERII SBV16N
4
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bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

1.

CZYTASZ: Elektryczny wózek serii SBV16N

HAMOWANIE Z ODZYSKIEM ENERGII ZAPEWNIA SKUTECZNĄ KONTROLĘ JAZDY,
MNIEJSZE ZUŻYCIE HAMULCA I MOŻLIWOŚĆ DŁUŻSZEJ PRACY.

2.

MAŁY PROMIEŃ SKRĘTU W POŁĄCZENIU Z KOMPAKTOWYM PODWOZIEM I DOSKO
NAŁĄ WIDOCZNOŚCIĄ GWARANTUJE WYJĄTKOWĄ ZWROTNOŚĆ WÓZKA

3.

PRECYZYJNY UKŁAD STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z PROPORCJONALNYM
PODNOSZENIEM I OPUSZCZANIEM WE WSZYSTKICH MODELACH GWARANTUJE
BEZWSTRZĄSOWY RUCH MASZTU I WIDEŁ PRZY OBSŁUDZE ŁADUNKÓW.

4.

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA VISIONMAST ZAPEWNIA NIESPOTYKANY POZIOM
WIDOCZNOŚCI W PRZÓD ORAZ BARDZO DOBRE PARAMETRY PODNOSZENIA.

5.

DUŻA, SZEROKA, SKŁADANA PLATFORMA BLOKUJE SIĘ W POZYCJI OPUSZCZO
NEJ, UŁATWIAJĄC WCHODZENIE I SCHODZENIE Z WÓZKA, A PO ZŁOŻENIU – WRAZ
Z UMIESZCZONYMI NA GÓRZE WÓZKA, WYŚCIEŁANYMI OCHRONAMI BOCZNYMI
– ZAPEWNIA OPERATOROWI BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIĘ PRACY W POZYCJI
STOJĄCEJ.

6.

LISTWY BOCZNE ZAPEWNIAJĄCE STABILNĄ POSTAWĘ I BEZPIECZEŃSTWO
OPERATORA.

7.

NOWOCZESNE, PROSTE W OBSŁUDZE RAMIĘ STERUJĄCE, GWARANTUJE BEZPIE
CZEŃSTWO RĄK, WYGODNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH FUNKCJI ORAZ MOŻLIWOŚĆ
PRECYZYJNEJ OBSŁUGI ŁADUNKU – NIEZALEŻNIE CZY OPERATOR JEDZIE, CZY IDZIE
OBOK WÓZKA.

8.

FUNKCJA PRĘDKOŚCI PEŁZANIA I BLOKADA RAMIENIA KODEM SĄ ZAWARTE
W STANDARDZIE W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ KONTROLI I BEZPIE
CZEŃSTWA.

9.

STOŻKOWE KOŃCÓWKI WIDEŁ UŁATWIAJĄCE BEZPIECZNE WEJŚCIE/WYJŚCIE PA
LETY NA WPROST JAK I POD KĄTEM.

10.

AUTOMATYCZNY HAMULEC POSTOJOWY DLA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO
BEZPIECZEŃSTWO PO ODŁĄCZENIU ZASILANIA ORAZ NA RAMPACH.

11.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD Z WSZELKIMI NIEZBĘDNYMI INFORMACJAMI DLA
PRAWIDŁOWEJ OPERATORA ORAZ KOMUNIKATACH DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI.

M I T S U B I S H I
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Fot. Still

STILL RX 60

WYZNACZA NOWE STANDARDY
WOJCIECH PODSIADŁY
Wózek RX 60 nowej generacji podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności w klasie udźwigu od
2,5 do 3,5 tony. Dynamiczny, szybko reagujący, wygodny i wszechstronny jest doskonale przygotowany do
wykonywania wymagających zadań transportowych.

32
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CZYTASZ: STILL RX 60 wyznacza nowe standardy

Wyższe, porównywalne pod kątem mocy z maszynami spalinowymi osiągi przy zachowaniu typowej dla wózków elektrycznych dynamiki i ergonomii – nowy RX 60 godzi rozbieżne na
pozór własności. Dzięki nowej koncepcji napędu i dostępności
w ramach nowej serii siedmiu zróżnicowanych modeli sprawdza
się nie tylko w załadunku i rozładunku ciężarówek, transporcie poziomym, układaniu towarów do 7390 mm, kompletacji

Dzięki energooszczędnym
technologiom udało nam

i przygotowanie towaru, ale także przy wzdłużnym przewozie

się stworzyć wyjątkowo

palet, obsłudze gabarytów oraz zastosowaniach z dodatkowym

wysokowydajny

osprzętem. – Dzięki nowej serii elektrycznych wózków widłowych RX 60-25/35 firma STILL ustanawia nowe standardy

i zwinny elektryczny wózek

w zakresie przemysłowej elektromobilności. Dzięki energo-

widłowy o udźwigu do

oszczędnym technologiom udało nam się stworzyć wyjątkowo
wysokowydajny i zwinny elektryczny wózek widłowy o udźwigu

3,5 tony przeznaczony do użytku

do 3,5 tony przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

wewnątrz i na zewnątrz.

Promujemy tym samym trend szerszego zastosowania bezemisyjnych wózków widłowych i pomagamy naszym klientom

Thomas A. Fischer, Dyrektor Sprzedaży firmy STILL

wdrażać zielone strategie logistyczne i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki nowemu RX 60 nie ma już powodu, by
nie jeździć elektrycznym wózkiem widłowym – mówi Thomas A.
Fischer, Dyrektor Sprzedaży firmy STILL. Rzeczywiście, nowość

Jeszcze wyższą wydajność można osiągnąć korzystając z moż-

STILL wyróżnia się na tle konkurencji zarówno pod kątem mocy

liwości pracy równoległej: jednoczesnego sterowania, podnosze-

i precyzji, jak i bezpieczeństwa i ergonomii.

nia i pochylania masztu z ładunkiem lub bez.

MOC I PRECYZJA

w wózku RX 60, STILL oferuje największą na rynku różnorod-

Nowa koncepcja napędu z dwoma trójfazowymi silnika-

ność w zakresie obsługi wózka. Asortyment obejmuje różne

mi 80 V oferowanymi w dwóch klasach (2 × 8,5 kW oraz

pedały nożne i przełączniki na kolumnie kierownicy, a także

2 × 10,5 kW), zmodernizowane przetwornice i nowatorska kon-

cztery warianty sterowania jazdą i hydrauliką: multi-dźwignia,

strukcja z wyjątkowo krótką drogą przenoszenia mocy pomiędzy

mini-dźwignia, joystick 4Plus i całkowicie nowoopracowana

układami zapewniają rewelacyjnie krótki czas reakcji i maksymal-

jednostka sterująca obsługiwana opuszkami palców dla pre-

ne przyspieszenie wózka do prędkości maksymalnej 21 km/h.

cyzyjnego i bezpiecznego przenoszenia ładunku oraz szybkich

STILL zwiększył tym samym moc silnika trakcyjnego o 40

zmian kierunku jazdy. O ergonomię zadbano nie tylko w zakresie

procent, jednocześnie poprawiając wydajność energetyczną.

sterowania, ale także całościowej obsługi wózka.

By operator bez problemu mógł okiełznać moc drzemiącą

Rezultat? Niespotykana dotąd dynamika, wyższe osiągi podczas
jazdy i przeładunku oraz czysta przyjemność elektrycznej jazdy:

ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

sportowe przyspieszenie, zwinność i bardziej dynamiczne za-

Kabinę operatora RX 60 można dostosować do wszelkich po-

chowanie podczas ruszania, hamowania i zmiany kierunku jazdy.

trzeb – niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa.

Aktywny system chłodzenia z solidnymi i łatwymi w utrzymaniu

W przestronnym, ergonomicznym wnętrzu z wyjątkowo dużą

wentylatorami gwarantuje przy tym wysoką stabilność termiczną

przestrzenią na nogi i nad głową komfortowo poczują się na-

– nawet przy maksymalnej wydajności przeładunkowej. Pozwala

wet wysokie osoby. Liczne schowki, radio, odtwarzacz MP3

to na ciągłą pracę w trybie Sprint. Co więcej, w wersji wysoko-

i CD oraz gniazdo ładowania telefonów komórkowych, a nawet

wydajnej prędkość podnoszenia z ładunkiem można zwiększyć

dodatkowy uchwyt na smartfon – wyposażenie spełnia wszyst-

o ponad 20 proc. dzięki mocniejszemu silnikowi podnoszącemu

kie współczesne wymagania. Opcjonalnie kabina może być

o mocy 25 kW. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia auto-

również ogrzewana lub klimatyzowana. Kolorowy wyświetlacz

matycznie uruchamiany sprężynowy hamulec postojowy oraz

STILL Easy Control pokazuje wszystkie informacje dotyczące

tryb szybkiego rozruchu, który sprawia, że pojazd jest gotowy do

funkcjonowania wózka w uniwersalnym językowo, łatwym do

użycia natychmiast po zajęciu miejsca przez operatora.

zrozumienia formacie graficznym. Duże przyciski ulubionych
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funkcji pozwalają łatwo aktywować poszczególne programy
pojazdu – i to nawet w rękawicach roboczych. Ryzyko wypadku ogranicza dodatkowo prowadzona w formie dialogu na
wyświetlaczu kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
pracy pojazdu. Opcjonalnie RX 60 można połączyć z systemem
STILL FleetManager lub portalem internetowym STILL neXXt
fleet, umożliwiając zastosowanie inteligentnych rozwiązań
sieciowych: kontroli dostępu czy gromadzenia danych. Szerokie
drzwi kabiny, uchwyt, duży, niski stopień wejściowy z wygodną,
stalową krawędzią i antypoślizgowa gumowa mata umożliwiają
wygodne i bezpieczne wsiadanie do pojazdu. Z komfortowego
fotela operatora zapewniono dobrą widoczność w górę, przez

Fot. Still

wyjątkowo wytrzymały dach ochronny z dodatkową, standardową szybą. Niski przód i zoptymalizowane rozmieszczenie
elementów sterujących i wskaźników gwarantują znakomitą
widoczność do przodu.
O wysokiej ergonomii świadczą także zmiany w zakresie
eksploatacji baterii. Dzięki wysokiej wydajności energetycznej,
dużej pojemności dostępnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (do 775 Ah) albo wykorzystaniu akumulatorów litowo-jonowych wymiana baterii w modelu RX 60 coraz częściej staje
się zbędna. W przypadku użytkowników, którzy nadal będą
z niej korzystać (co może być konieczne na przykład przy pracy
na 3 zmiany), nadal odbywać się będzie ona od boku. Klapkę

Fot. Still

akumulatora zoptymalizowano,
by proces ten przebiegał jeszcze
sprawniej. Wykonany z blachy
o grubości 4 mm element można teraz otwierać poziomo do
tyłu pod kątem do 180 stopni.
W efekcie jedna osoba może
z pomocą elektrycznego wózka
paletowego przeprowadzić właściwą wymianę baterii w ciągu
zaledwie kilku minut.

34
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CZYTASZ: Osprzęt, a bezpieczeństwo pracy w magazynie

Fot. RD Sp. z o.o. – DURWEN Polska

OSPRZĘT,
A BEZPIECZEŃSTWO
PRACY W MAGAZYNIE
ROMA DUDZIŃSKA
W zgodzie z normami maszynowymi: EN ISO 12100-1, -2 oraz EN 1726-1 osprzęt do wózka widłowego
już od momentu projektu aż po jego dostawę i montaż na wózku użytkownika musi spełniać najbardziej
rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
35
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Producent odpowiada za zastosowanie najwyższej klasy mate-

ochronnych ładunku, specjalnych okładzin na widły/ramiona

riałów takich jak stal najwyższej jakości, wytrzymała na prze-

urządzeń,

ciążenia, uderzenia; elementy z tworzyw takie jak uszczelnienia,
tuleje ślizgowe; przewody hydrauliczne oraz elektryczne.
Osprzęt RD Sp. z o.o. – DURWEN Polska w momencie zapytania na specjalistyczny osprzęt oferuje w pierwszej kolejności

»» zastosowanie dodatkowego wyposażenia takiego jak: zestawy
wizyjne, wskaźniki poziomu wideł, systemy ważące, systemy
wyznaczania strefy pracy, radarowe wykrywanie przeszkód,
sygnalizator „biały dźwięk”.

wizytę u klienta. Tu na miejscu w magazynie, na placu przeładunkowym czy w hali produkcyjnej zbieramy szczegółowe

ZMIANA OSPRZĘTU W WÓZKU WIDŁOWYM.

informacje dotyczące planowanego wykorzystania urządzeń.

Osprzęt po zamontowaniu na wózku widłowym należy zgłosić

Przede wszystkim musimy poznać:
»» rodzaj obsługiwanego ładunku: tygiel odlewniczy, skrzynia
z owocami, lodówka, paleta z napojami, itp.

do lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w celu jego
odbioru. Dopiero po odbiorze technicznym przez Urząd – wózek
z osprzętem można włączyć do eksploatacji.

»» warunki w jakich odbywa się praca: wysokie zapylenie,

Oznacza to, że w momencie, gdy użytkownik zmieni profil

wysokie bądź bardzo niskie temperatury, wąskie korytarze

swojej działalności co będzie wiązało się z wymianą osprzętu

robocze, itp.

na nowy bądź pojawieniem się nowego zastosowanie i potrzebą

»» procesy jakim ma podlegać obsługa ładunku: transport z miejsca A do miejsca B, obracanie, spychanie, składowanie na
wysokościach, itp.
»» poznajemy też procesy towarzyszące w danym zakładzie,
które mogą mieć wpływ na prawidłowy dobór urządzeń.,
będące częścią łańcucha logistycznego w danej firmie.

doposażenia wózka w osprzęt, całą procedurę dopuszczenia do
użytkowania będzie należało przejść ponownie.
O tym należy pamiętać!
Co należy sprawdzić:
»» sprawdźmy czy udźwig nominalny wózka widłowego będzie
wystarczający do zastosowania nowego urządzenia,
»» sprawdźmy czy nowe urządzenie będzie wymagało doprowa-

Może się okazać, że oferujemy osprzęt wymienny do wózka,

dzenia dodatkowej sekcji hydraulicznej,

do zadania, które dopiero jest w fazie projektu wtedy kierując

»» dostawca wózka widłowego po otrzymaniu parametrów

się naszym wieloletnim doświadczeniem oraz podobnymi roz-

technicznych nowego osprzętu przygotowuje nową tabliczkę

wiązaniami w pokrewnych branżach potrafimy przygotować

z podanymi udźwigami rezydualnymi i umieszcza ją na wózku,

optymalne rozwiązanie.

»» nowy osprzęt dostarczany jest z kompletną dokumentacją

Mówiąc bezpieczeństwo pracy w magazynie w nawiązaniu

techniczno-ruchową, która musi zawsze znajdować się przy

do osprzętu mamy na myśli zastosowanie urządzeń dobra-

wózku. Jest to bardzo ważny dokument, który zwłaszcza w sy-

nych prawidłowo do sytuacji.
Urządzenie powinno spełniać
zatem następujące kryteria:
»» prawidłowy udźwig nominalny osprzętu,
»» właściwa szerokość urządzenia w stanie złożonym
oraz jego długość i wysokość – odpowiednia do parametrów wózka widłowego
oraz do warunków panujących w zakładzie np. szerokości / wysokości bram
wjazdowym, szerokości korytarzy roboczych,
»» zastosowanie dodatkowych
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akcesoriów takich jak zaworów regulacji siły ścisku, krat
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CZYTASZ: Osprzęt, a bezpieczeństwo pracy w magazynie

Fot. RD Sp. z o.o. – DURWEN Polska

tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa posiada listę odpowiedzi

Świadomość użytkowników wózków widłowych rośnie. Kierow-

na pytania jak radzić sobie z problemami, które mogą pojawić

nicy zakładów mają dziś dostęp do wielu szkoleń, literatury facho-

się w trakcie eksploatacji,

wej, targów bezpieczeństwa, portali traktujących o bezpieczeń-

»» szkolenie operatorów z pracy nowym osprzętem.

stwie tak, że są w stanie z każdym dniem jeszcze lepiej podchodzić
do zagadnień związanych z bezpieczną pracą w ich zakładzie.

Praca z paletyzerem marki DURWEN typ DRPK 50 C, gdzie

Rotacja kadry operatorów jest duża i w tym miejscu poleciła-

udźwig nominalny wynosi 4500 kg na środku ciężkości ładunku

bym cykliczne szkolenia z obsługi specjalistycznego osprzętu. Ta-

600 mm wymaga na początku solidnego przeszkolenia. Jest to

kie szkolenia z zakresu obsługi/eksploatacji osprzętu posiadamy

urządzenie, które usprawnia prace załadunkowe gdyż może

w ofercie OSPRZĘT RD Sp. z o.o. – DURWEN Polska. Szkolenia

przewozić do 3 palet jednocześnie. Nie wolno przewozić po-

wstępne prowadzimy przy przekazaniu osprzętu na wózku do

jedynczej palety na skrajnej parze wideł przy rozsuniętych do

eksploatacji. Natomiast w tym miejscu – biorąc pod uwagę fakt

maksymalnej szerokości widłach. Może to spowodować prze-

dużej rotacji operatorów – zalecamy przeprowadzanie takich

ciążenie wózka z ładunkiem na jedną stronę, a w konsekwencji

szkoleń co kilka miesięcy, aby przeszkolić nową kadrę oraz aby

przechyleniem wózka, zniszczeniem masztu, ładunku, a w naj-

utrwalić wiedzę kadrze już wcześniej przeszkolonej. Niestety do-

gorszym przypadku uszczerbkiem na zdrowiu i życiu operatora.

świadczenie pokazuje, że często doświadczony operator równiej

To samo dotyczy urządzeń obracających takich jak np. obrot-

może popełnić błąd w obsłudze osprzętu co może skutkować

nica marki DURWEN typ DG 35. Obracanie w zakresie 360

ciężkim wypadkiem. Dzieje się tak ponieważ popada w pewną

stopni w prawo bądź lewo ma miejsce środkowo w ramach

rutynę w działaniu i wydaje mu się, że pewne sugerowane pro-

środkowej linii wózka. Nawet w momencie ruchu masztu w górę,

cedury bezpieczeństwa można przejść na skróty. Jeśli chodzi

nadal obrót towaru jest możliwy i bezpieczny w takiej środkowej

o bezpieczeństwo pracy w magazynie to nie ma miejsca na skró-

pozycji. Do niebezpiecznej sytuacji może dojść gdy operator

ty. Jedno pominięcie procedury może być w skutkach tragiczne.

wysunie maszt na znaczną wysokość np. powyżej 5m nad

Optymalny dobór osprzętu dokonuje się po konsultacji: użyt-

poziomem podłoża, zastosuje przesuw w bok i wtedy dopiero

kownika, dostawcy wózka i dostawcy osprzętu. Tylko dziękuję

zacznie obracać ładunek. Tu także może dojść do przeciążenia,

ścisłej współpracy tych trzech stron danego projektu możemy

a w konsekwencji przechylenia wózka. Aplikacje, w których

być pewni, że rozwiązanie spełni oczekiwania klienta.

wymagane jest zastosowanie urządzeń obracających oraz

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

przesuwu bocznego są indywidualnie analizowane i omawiane

http://osprzet.com/formularz-zapytania-pozycjoner/, na której

z użytkownikami, aby ograniczyć do minimum, a wręcz wyklu-

umieściliśmy formularze ze szczegółowymi pytaniami wymaga-

czyć zagrożenia, które mogą być następstwem niewłaściwego

nymi do właściwego doboru osprzętu. Są one bardzo przydatne

wykorzystania osprzętu.

w początkowej fazie zapytania.
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Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, fot. Cushman & Wakefield

DLACZEGO WARTO
INWESTOWAĆ

W EKOLOGICZNE MAGAZYNY
JOANNA SINKIEWICZ, CUSHMAN & WAKEFIELD
Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości przemysłowych to jeden z ciekawszych trendów
ostatnich lat. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej oraz chęci ograniczenia kosztów użytkowania
obiektów przemysłowych – takich jak rosnące koszty energii – najemcy coraz częściej zgłaszają
wymagania dotyczące energooszczędności i ogólnej ergonomii użytkowanych obiektów. Czy ekologiczne
magazyny są przyszłością rynku?

38

T E M A T

N U M E R U

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Dlaczego warto inwestować W eKOLOGICZNE MAGAZYNY

Formalnym potwierdzeniem, że obiekt przemysłowy został wykonany z zachowaniem rozwiązań ekologicznych są tzw. zielone
certyfikaty, promujące i wdrażające dobre praktyki z zakresu
zielonego budownictwa. Realnie funkcjonują obecnie w Polsce

Bardzo cieszy fakt, że

dwa systemy certyfikacji ekologicznej obiektów przemysłowych:
BREEAM i LEED. Popularność obu certyfikatów wynika z ich

certyfikowanych budynków,

międzynarodowego zasięgu – są powszechnie stosowane nie

również realizowanych

tylko w Polsce, lecz również w innych krajach.

w formule multi-tenant

EKOLOGICZNE MAGAZYNY – DLACZEGO WARTO?
Certyfikacja budynków magazynowych w Polsce nadal nie jest

przybywa. Na realizację

standardem, w przeciwieństwie np. do rynku biurowego. Jednak

obiektów w systemie BREEAM

stopniowo, zarówno najemcy, jak i właściciele obiektów przemysłowych, dostrzegają pozytywne aspekty związane z procedurą

coraz częściej decydują się

weryfikacji ekologicznej. Na znaczeniu zyskuje jakość obiektów,

duzi gracze rynkowi, tacy jak

której potwierdzeniem jest certyfikat. Jest to również związane

Panattoni, SEGRO czy 7R.

ze zmieniającymi się realiami rynkowymi. Coraz częściej przedmiotem najmu są obiekty dedykowane, dostosowane do potrzeb
najemcy, często bardzo specyficzne. Rośnie też średnia długość
kontraktów najmu, a to oznacza, że użytkownik będzie miał
wystarczająco dużo czasu, by jakość obiektu przełożyła się na realne oszczędności z tytułu jego użytkowania. Optymalizacja tych
kosztów stanowi realną przewagę konkurencyjną. Znaczenie
mają również kwestie wizerunkowe i marketingowe. Przykładem

dujące się na zawarcie umów najmu na dłuższy okres. Natomiast

najemcy realizującego swoje obiekty z uwzględnieniem kwestii

najemcy, którzy decydują się na najem 3 – lub 5-letni rzadko

środowiskowych jest Amazon.

decydują się na dodatkową inwestycję.

– Dbamy o to, aby nasze budynki, jeszcze na etapie plano-

Zdarza się, ze z pomocą przychodzi sam deweloper, party-

wania, były realizowane godnie z wymaganiami środowisko-

cypując lub całkowicie pokrywając koszt niektórych inwestycji

wymi. Centra logistyki e-commerce Amazon powstają zgodnie

w rozwiązania ekologiczne. Decyzja o skali inwestycji zależy

z certyfikacją BREEAM na poziomie „Very good”. Ważna jest dla

od tego, czy dane rozwiązanie można uznać za podniesienie

nas m.in. odpowiednia gospodarka odpadami podczas budowy

wartości budynku. Nie bez znaczenia są również kwestie wi-

czy wykorzystanie szerokiej gamy lokalnych gatunków roślin

zerunkowe.

w celu wtopienia obiektu w naturalne środowisko. Nasze centra
wyposażone zostały także w inteligentne systemy zarządzania

CORAZ WIĘCEJ EKO MAGAZYNÓW W POLSCE

budynkiem, oświetlenie LED czy czujniki ruchu. Posiadają także

Bardzo cieszy fakt, że certyfikowanych budynków, również

wysoką szczelność, izolacyjność ścian i dachów, a także systemy

realizowanych w formule multi-tenant przybywa. Na realizację

maksymalnego ograniczenia zużycia wody – komentuje Marta

obiektów w systemie BREEAM coraz częściej decydują się

Rzetelska, PR Manager Amazon Poland.

duzi gracze rynkowi, tacy jak Panattoni, SEGRO czy 7R. Bardzo

Temat rozwiązań pro-ekologicznych pojawia się w przypad-

prawdopodobne, że certyfikacja za kilka lat stanie się nie stan-

ku niemal każdego dużego projektu realizowanego w formule

dardem, lecz wręcz wymogiem rynkowym, narzuconym przez

pre-let i jest zwykle szczegółowo omawiany jeszcze na etapie

użytkowników i docelowych właścicieli budynków.

negocjowania kontraktu. Pomimo świadomości najemców, że

Dziś nasze realia zamykają się w liczbie około 100 obiektów,

budynki przyjazne środowisku przynoszą konkretne korzyści

które otrzymały w Polsce certyfikaty BREEAM i LEED. Przy

i są tańsze w eksploatacji, nadal wyzwaniem pozostaje jednak

czym najlepsze w Polsce obiekty uzyskały w systemie BREEAM

koszt wprowadzenia tego typu rozwiązań. Z tego względu do-

ocenę „Bardzo dobry”. Dotychczas najlepszy wynik to 63,9%.

datkowe koszty, związane z wykorzystaniem niestandardowych

Laureatej jest budynek zrealizowany w ramach SEGRO Logistics

ekologicznych rozwiązań, gotowe są zwykle ponieść firmy decy-

Park Warsaw Nadarzyn. Dla porównania, najwyższą w historii
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ocenę BREEAM na świecie, na poziomie 98,48%, uzyskał obiekt

»» Stosowanie oprogramowania pozwalającego na kompleksowy

New Logic III w holenderskim Tilburgu, będący własnością firmy

facility management z funkcjami między innymi zdalnego,

logistycznej Rhenus. Nadal czekamy w Polsce na obiekty prze-

automatycznego informowania użytkownika o ewentualnych

mysłowe, które uzyskają najwyższe oceny tj. „Excellent” oraz

usterkach urządzeń działających w obiekcie, umożliwiając
natychmiastową reakcję

„Outstanding” (BREEAM).

»» Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury parkingowej dla
JAK ZBUDOWAĆ EKOLOGICZNY MAGAZYN?

osób dojeżdżających rowerami, jednym samochodem car sha-

Co warto rozważyć na etapie projektowania i realizacji obiektu

ring oraz bliskość przystanków komunikacji publicznej

przemysłowego by maksymalizować jego efektywność energetyczną?

»» Odpowiednia aranżacja otoczenia budynku, przede wszystkim
terenów zielonych,
»» Wykorzystanie wody deszczowej lub wody szarej.

1. Rozwiązania pomagające ograniczyć zużycie energii
Znaczenie ma tu już sam wybór lokalizacji, a także takie czynniki

CERTYFIKATY EKOLOGICZNE BREEAM I LEED

jak: kształt budynku, jego usadowienie na działce, lokalizacja

BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental

biur, izolacyjność ścian zewnętrznych i dachu, dostosowanie

Assessment Methodology) jest oparty na systemie brytyjskim

poziomu dostępności światła dziennego do prowadzonych pro-

i stosuje się go zarówno dla nowobudowanych jak i istniejących

cesów magazynowych, zastosowanie nowoczesnych systemów

obiektów. Ocena jest dokonywana w 9 kategoriach, w 6 z nich

oświetlenia (inteligentne oprawy LED sterowane systemem

występują punkty krytyczne, których niespełnienie powoduje

DALI, dające możliwość zarządzania oświetleniem), zastosowa-

odrzucenie projektu. BREEAM ocenia efektywność budynków

nie systemów rekuperacji.

w kategoriach takich, jak: zarządzanie, energia, zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczenie środowiska, transport, użytkowanie

2. Maksymalizacja skali wykorzystania odnawialnych źródeł
energii

gruntów, ekologia, materiały i woda.
W ramach certyfikacji można uzyskać ocenę w pięciostop-

Na przykład przez zastosowanie energii promieniowania sło-

niowej skali: pass (30–44 proc.), good (45–54 proc.), very good

necznego w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych,

(55–74 proc.), excellent (75–84 proc.), outstanding (85 proc.

w rozwiązaniach związanych z oświetleniem światłem dziennym

i więcej).

oraz instalacjach elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi.

LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) to
system amerykański i certyfikuje budynki w ośmiu kategoriach

3. Efektywne wykorzystanie paliw kopalnych

zróżnicowanych zarówno pod względem rodzaju budynku, jak

Na przykład poprzez wykorzystanie pomp ciepła czy ograni-

i etapu realizacji. W przypadku certyfikatu LEED ocena doko-

czenie długość przewodów w systemach grzewczych i wenty-

nywana jest na podstawie pięciu głównych kryteriów: zrówno-

lacyjnych.

ważona lokalizacja inwestycji, efektywność gospodarki wodnej,
wykorzystanie energii i atmosfery, wykorzystanie materiałów

4. Inne rozwiązania

i zasobów oraz jakość środowiska wewnętrznego. W wyniku

»» Prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami na etapie

procesu można uzyskać 4 rodzaje certyfikatów: obiekt certyfi-

realizacji i użytkowania obiektu (monitoring, segregacja i od-

kowany (40–49 pkt.), srebrny (50–59 pkt.), złoty (60–79 pkt.),

zyskiwanie).

platynowy (80 pkt. i wyżej).

JAK ZBUDOWAĆ EKOLOGICZNY MAGAZYN?
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MAKSYMALIZACJA SKALI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE
PALIW KOPALNYCH

INNE ROZWIĄZANIA

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Ekologiczny certyfikat

Fot. Log4.pl

EKOLOGICZNY
CERTYFIKAT
PIOTR KREFT
Nowoczesne, ekologiczne magazyny to energooszczędne budynki, zużywające niewiele wody i emitujące
mało zanieczyszczeń. Zbudowane są z materiałów przyjaznych środowisku często z surowców wtórnych.
Dzisiaj to już nie tylko trend, od którego nie ma odwrotu. To gwarancja jakości w eko-rozwiązaniach.
W Polsce najczęściej używanym systemem certyfikacji ekologicznych „zielonych” budynków jest
BREEAM.
41
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Na rynku jest już bardzo duża presja by budować ekologiczne

jednym z najbardziej zielonych obiektów dystrybucyjnych

obiekty magazynowo-logistyczne tak jak to jest np. w przypadku

na świecie.

sektora biurowego, gdzie obecny trend wymaga stosowania

Główny magazyn i pomieszczenia biurowe znajdują się pod

ekologicznych rozwiązań. Nowoczesne, ekologiczne magazyny

ogromnym niskim dachem dwuspadowym, z którego woda

powinny być więc energooszczędne, zużywać niewiele wody

deszczowa odprowadzana jest bezpośrednio do stawów i stru-

i emitować mało zanieczyszczeń. Do budowy należy wyko-

mieni na terenie krajobrazowym. Dodatkowo, 20.000 litrów jest

rzystać materiały przyjazne środowisku i tam gdzie to jest

przechowywanych i wykorzystywanych do spłukiwania toalety.

możliwe, surowce wtórne. Poza tym większość wyposażenia

Pokrycie dachowe wykonane jest z ETFE (Tetraflouroethylene

oraz wózki widłowe wykorzystywane w magazynach równiez

Etylen) dmuchanych poduszek foliowych, w których znajdują się

powinny posiadać cechy przyjaznych środowisku produktów. To

fotowoltaiczne komórki do wytwarzania energii elektrycznej.

wszystko po to, by bilans ekonomiczny i ekologiczny magazynu

Na ścianie południowej zamontowano ogniwa fotowoltaiczne,

był bardzo dobry.

dzięki którym ogrzewane jest całe wnętrze. Poza tym zamonto-

Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy może być

wano ogrzewanie podłogowe, które zasilane jest biomasą. W ten

korporacyjny program na rzecz ochrony klimatu Planet Me firmy

sposób 100% energii cieplnej jest dostarczane z odnawialnych

TNT. W Venendaal w Holandii działa ekologiczny kompleks ma-

źródeł. Również całość drewna użytego przy budowie pocho-

gazynowo biurowy TNT. Budynek jest niemal samowystarczalny.

dziło z odnawialnych źródeł. Zamontowano również system

System sanitarny zasila woda ze zbiornika deszczówki, energię

wentylacji naturalnej, energooszczędne oświetlenie, czujniki

zapewnia trzysta paneli słonecznych, wody termalne ogrzewają

ruchu i kontrolę czasu zimowego.

podłogi. Oszczędności zapewnia też separacja odpadów. Było

W Hamburgu zielony park logistyczny ECE pretenduje do

to pierwsze z serii podobnych ekologicznych przedsięwzięć TNT.

miana obiektu logistycznego przyszłości. Podstawą koncepcji
ECE stały się naturalne i i odnawialne materiały. Do ogrzewania

EUROPEJSKIE WZORCE

używane są piece spalające odpady drewniane, a prąd jest pro-

W Europie idealnym przykładem zielonego magazynu jest

dukowany przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenie

także G.Park Blue Planet w Staffordshire w Anglii – pierwszy

parku. Oczywiście dach jest pokryty ogniwami woltanicznymi

na świecie budynek, który osiągnął ocenę „Wybitny” w ran-

a w części naturalną roślinnością. W samym budynku zastoso-

kingu energooszczędności BREEAM. Nazywany jest także

wano również system naturalnej wentylacji oraz tak zaprojek-

42
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Ekologiczny certyfikat

towano okna, aby jak najwięcej korzystać z naturalnego światła.
Systemy sanitarne są oszczędne oraz wykonane z tworzyw, które
można poddać recyklingowi.

W Polsce najczęściej

BREEAM TO GWARANCJA JAKOŚCI
W Polsce najczęściej używanym systemem certyfikacji ekolo-

używanym systemem

gicznych „zielonych” budynków jest BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method). Został on

certyfikacji ekologicznych

wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global.

„zielonych” budynków jest

Jest obecny w 77 krajach. W procesie certyfikacji niezbędne
jest zatrudnienie asesora BREEAM – ich listę można znaleźć na

BREEAM (Building Research

stronach GreenBook Live operatora systemu, BRE Global, który

Establishment Environmental

przyznaje certyfikaty.

Assessment Method).

Wg specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa
Ekologicznego w BREEAM wyróżnia się kilka schematów: New
Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią)
dla budynków nowopowstających, In-Use dla budynków istniejących i użytkowanych min. dwa lata, Refurbishment & Fit-Out
dla renowacji i wykończenia, Communities dla projektów urbanistycznych i Infrastructure dla projektów infrastrukturalnych.
Na początku 2019 r. w Polsce odnotowano już certyfikacje we

punktów mnoży się przez wagę procentową ustaloną dla danego

wszystkich wymienionych, oprócz ostatniego. Dla wielu schema-

kraju. Za punktację powyżej 30% otrzymuje się certyfikat na

tów, w tym dla NC, na bazie projektu przetargowego lub wyko-

poziomie Pass, za powyżej 45% Good, powyżej 55% Very Good,

nawczego można przeprowadzić certyfikację Interim – mimo że

powyżej 70% Excellent, a powyżej 85% Outstanding.

ten etap jest opcjonalny, bardzo często się go stosuje, certyfikat

– Proces certyfikacji zazwyczaj dzieli się na fazę koncepcji

taki ma już bowiem wartość marketingową. Ostateczny certyfi-

i projektowania, fazę realizacji i fazę zakończenia inwestycji

kat Final przyznawany jest bezterminowo. W schemacie In-Use,

i przekazania budynku do użytkowania. Asesor odpowiedzialny

gdzie certyfikacja składa się z trzech części: Asset Performance

jest za rejestrację budynku w systemie, interpretację wymagań,

(ocena budynku), Building Management (ocena zarządzania)

organizowanie spotkań z zespołem projektowym, zbieranie

i bardzo rzadko stosowanej Operational (ocena działań najem-

dokumentacji i komunikację z operatorem systemu. W zespole

ców), certyfikat obowiązuje rok i można go dwa razy odnawiać.

powinien uczestniczyć inwestor oraz inne podmioty w zależności

Po okresie trzech lat od otrzymania pierwszego certyfikatu, ko-

od fazy wznoszenia budynku. Jeśli certyfikacja obejmuje tylko po-

nieczne jest przeprowadzenie przez asesora nowego audytu, na

wierzchnie wspólne bez części, które później będą wynajęte (shell

podstawie którego w tym schemacie BRE przyznaje certyfikaty.

and core), można wtedy dodatkowo przeprowadzić certyfikację

W Polsce certyfikuje się w BREEAM obiekty o funkcji biurowej,

Refurbishment & Fit-Out dla powierzchni jednego lub większej

handlowej, logistyczno-magazynowej i mieszkalnej.

liczby najemców. W procesie certyfikacji In-Use, na zasadzie self-

BREEAM podzielony jest na dziesięć kategorii: Zarządzanie,

-assessment, zarządca/właściciel wypełnia ankietę jednokrotnego

Zdrowie i dobre samopoczucie, Energia, Transport, Woda, Ma-

wyboru, złożoną z 200 pytań, kompletuje dokumentację, a asesor

teriały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczysz-

dokonuje jej weryfikacji i przeprowadza audyt – czytamy w ma-

czenia oraz Innowacje. W każdej kategorii określono konkretną

teriałach Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

liczbę punktów krytycznych (Prerequisites), które trzeba spełnić,
żeby w ogóle ubiegać się o certyfikat, wymagań minimalnych –

LEED I INNI

również koniecznych, a także pozostałych, opcjonalnych wyma-

Drugim najczęściej stosowanym na rynku certyfikatem jest ame-

gań (w tym kategoria innowacji), za spełnienie których otrzymuje

rykański LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

się dodatkowe punkty. Wśród wymagań krytycznych znajduje

opracowany w 1998 roku przez U.S. Green Building Council. Pro-

się np. wykorzystanie legalnie uprawianego i pozyskanego drew-

jektów korzystających z tego systemu certyfikacji jest już ponad

na czy materiałów niezawierających azbestu. Sumę uzyskanych

90 tysięcy. Tutaj, podobnie jak w przypadku BREEAM, o certyfikat
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mogą się ubiegać budynki nowe i istniejące (także mieszkaniowe)

podkreślenia jest możliwość łączenia certyfikacji WELL z pozo-

oraz całe plany zagospodarowania przestrzennego. Wg danych

stałymi systemami. Dzięki temu budynek może nie tylko posia-

Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego certyfika-

dać bardziej „twardą” ocenę pod kątem konstrukcji i infrastruk-

cja budynku polega na udzielaniu odpowiedzi „tak/nie” w podob-

tury, ale także skupiającą się bardziej na komforcie człowieka.

nych kategoriach jak w poprzednim certyfikacie. Np. oceniania jest

PSBE wspomina również o etykiecie HQE, czyli High Quality

zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów

of Environment. Dedykowana jest ona właścicielom i zarządcom

wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, a także jakość

budynków, a także urbanistom i lokalnym władzom. Schemat

środowiska wewnętrznego. Najnowsza wersja standardu LEED

certyfikacji polega na ocenie kryteriów (klimatu, regulacji, system

bierze również pod uwagę stosowanie systemów smart grid.

organizacji, sposobów prowadzenia procesu budowy) w odnie-

Specjaliści z PSBE podkreślają jednak, że na rynku poza

sieniu do krajowych regulacji.

BREEAM i LEED funkcjonują również inne systemy certyfikacji.

Obecnie większość firm, niemal niezależnie od branż, z któ-

Np. Niemcy od 2009 roku stosują swój system oceny zrówno-

rych pochodzą, posiada uporządkowaną strategię dotyczącą

ważonego budownictwa nazwany DGNB. Kryteria oceny są dość

społecznej odpowiedzialności biznesu i w jej ramach podejmuje

podobne: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy

działania chroniące środowisko. Zwykle jednym z kluczowych

i tematy funkcjonalne, jak technologia, procesy i lokalizacja.

elementów takiej strategii jest właśnie odpowiednio przystoso-

Interesującym jest fakt, że niespełnienie dwóch kryteriów

wany budynek – wpływający korzystnie zarówno na środowisko

wyklucza projekt z pozytywnej certyfikacji. Chodzi np. o ilości

zewnętrzne, jak i na pracujące w nim osoby, a ponadto pozwala-

lotnych związków organicznych w powietrzu oraz udogodnienia

jący na oszczędności w postaci mniejszych rachunków za wodę

dla osób niepełnosprawnych.

czy prąd. Nie bez znaczenia jest podstawowy powód, dla którego

Kolejny system to WELL Building Standard, który analizuje
jedynie zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków. Warta

wiele firm angażuje się w ekologiczne rozwiązania – dbałość
o środowisko i przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu.
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CZYTASZ: Przegląd i serwisowanie regałów w magazynie

PRZEGLĄD
I SERWISOWANIE
REGAŁÓW
W MAGAZYNIE
DAREK PATRYK
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Serwisowanie regałów magazynowych to czynności polegające głównie na
regularnym kontrolowaniu konstrukcji w celu utrzymania odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa oraz szybkim wykryciu powstałych uszkodzeń.
Należy bezwzględnie rejestrować wszelkie powstałe uszkodzenia konstrukcji
i zauważone zagrożenia. Stwierdzone odkształcenia należy monitorować,
a te przekraczające zakres dopuszczalnych tolerancji trzeba naprawić, tak by
bezpieczeństwo systemu składowania, było na właściwym poziomie.
Regularne przeglądy i serwis leżą w obowiązkach zarządzającego
magazynem, który odpowiada za bezpieczeństwo w magazynie,
praktyka wygląda nieco inaczej, wielu zarządzających magazynami sądzi, że przeglądy serwisowe załatwiają sprawę. Są w bardzo
dużym błędzie, okresowe przeglądy serwisowe zwykle planowane
są w cyklu sześciu lub dwunastomiesięcznym. W tym czasie, w tak
dynamicznym środowisku może zaistnieć wiele zdarzeń, które

Norma PN-EN 15635:2010 –
„Stalowe statyczne systemy

powodować mogą uszkodzenia regałów, a tym samym stwarzać

składowania. Zastosowanie

bezpośrednie zagrożenie dla pracowników. Dlatego bardzo ważne

i utrzymanie urządzeń do

jest sprawdzanie na bieżąco stanu regałów i urządzeń współpracujących, by szybko usunąć zagrożenie. Traktując odpowiedzialnie

składowania”, nakłada na

serwisowanie i przegląd regałów magazynowych, zarządzający

zarządzającego magazynem

magazynem wyznacza osobę do wykonywania przeglądów PRSES
(Person Responsible for Storage Equipment Safety).
Należy zwracać szczególną uwagę na zmiany konstrukcji
regału i ładunków powstałe w trakcie użytkowania. Przegląd
techniczny powinien wykonywać odpowiednio doświadczony,

obowiązek wyznaczenia
PRSES (Person Responsible
for Storage Equipment Safety),

wyznaczony przez zarządzającego magazynem PRSES, który

który jest osobą odpowiedzialną

prowadzi obligatoryjnie rejestr bieżących przeglądów w maga-

za bezpieczeństwo

zynie i podejmuje decyzje naprawcze. Przeglądy wykonuje się
zależnie od warunków użytkowania regałów magazynowych, je-

systemów składowania

żeli w magazynie wykonuje się bardzo dużo cykli pobrania i skła-

w magazynie. Osoba ta poprzez

dowania na regałach towarów, to przeglądy trzeba wykonywać
odpowiednio często np. codziennie. W magazynach o mniejszej

swoje kompetencje staje się

intensywności operacyjnej można określić inną częstotliwość

gwarantem bezpieczeństwa

przeglądów, decyduje o tym PRSES.
Przeglądy regałów magazynowych – codzienny, cotygodniowy

i jakości użytkowania regałów

i comiesięczny, wykonują przeszkoleni pracownicy posiadający

magazynowych.

wiedzę na temat typów uszkodzeń i skutków ich lekceważenia,
najlepiej jak będzie to PRSES.
Obligatoryjny przegląd roczny regulowany przepisami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opubliko-

ducenta regałów. Inspektor Regałowy sprawdza dokumentację

wane w Dzienniku Ustaw nr 03.169.1650) wykonywany przez

przeglądów regałów w magazynie, wykonuje również czynności

Inspektora Regałowego najlepiej z ramienia dostawcy lub pro-

związane z fizycznym przeglądem regałów magazynowych,
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jest swoistym recenzentem pracy PRSES. W trakcie przeglądu
oznacza zauważone nieprawidłowości i tworzy raport, który
winien zawierać obserwacje oraz propozycje naprawcze. Raport
roczny Inspektora Regałowego a także raporty cykliczne PRSES
są wiążące dla zarządzającego magazynem, a w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych mogą być dowodem rzeczowym.
Prawidłowo zaprojektowany i zmontowany regał, produkowany przez wiodących producentów, może być użytkowany
z wygodą i bezpiecznie przez wiele lat przy unikaniu kilku podstawowych przyczyn powstawania uszkodzeń i zagrożeń. Oto
kilka z nich:
»» Nieprawidłowa obsługa regałów przez operatorów wózków

Fot. Log4.pl

widłowych,
»» Zmiana jakości lub typu palet,

przeciążenia. Inne zniszczenia, takie jak pęknięcia, rozszczepie-

»» Zmiana sposobu składowania towaru,

nia, rozdarcia, rozwarstwienia itp wykluczają dany detal z dalszej

»» Za wąskie korytarze robocze,

eksploatacji. Wielkości dopuszczalnych lub niebezpiecznych od-

»» Niska jakość wyposażenia magazynowego lub jego brak(osło-

kształceń konstrukcji regału podaje norma PN-EN 15635:2010,

ny słupów, łoża paletowe, siatki).

która jest jedynym wyznacznikiem prawidłowego użytkowania
regałów w magazynie.

Klasyfikację poziomów bezpieczeństwa regałów definiuje się

Nie zaleca się naprawy zniszczonych elementów regałów.

jako zielony, żółty i czerwony. Zasady te stosuje się do klasyfi-

Nie można również stosować do napraw elementów regału

kacji zniszczeń powstałych na drodze mechanicznej. Miara ta

pochodzących od różnych lub nieznanych dostawców Zalecana

służy do oceny stopnia odkształcenia elementu regału od jego

jest wymiana, ponieważ daje to pewność, że utrzymujemy od-

postaci pierwotnej, wskutek uderzenia przez wózek widłowy lub

powiedni poziom bezpieczeństwa tej konstrukcji.
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REGAŁY UŻYWANE
– W CZYM RZECZ?
TOMASZ CHOJNACKI
Zagadnienie regałów używanych nie jest niczym nowym. Niniejszy temat był już poruszany, przy czym
na przestrzeni ostatnich lat, rynek tego typu towaru stał się jeszcze większy. I nie byłoby w tym nic
godnego uwagi gdyby nie pewien aspekt, obrazujący zasadniczą różnicę pomiędzy towarem używanym,
a nowym. Czy zakupy regałów różnią się od innych zakupów? Czym bowiem miałby różnić się zakup
używanej, złotej sztabki inwestycyjnej od tej nowej lub zakup 7-letniej klasy S od nowego Focusa?
48
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CZYTASZ: Regały używane – w czym rzecz?

REGAŁY UŻYWANE – W CZYM RZECZ ?

możliwa pełna ochrona regałów, w których eksploatacji zdarzają

Zagadnienie regałów używanych nie jest niczym nowym. Niniej-

się liczne uszkodzenia słupów i belek, powodujące zagrożenie

szy temat był już poruszany, przy czym na przestrzeni ostatnich

życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia firmowego. Tego wła-

lat, rynek tego typu towaru stał się jeszcze większy. I nie byłoby

śnie typu sytuacja towarzyszy regałom używanym – obecność

w tym nic godnego uwagi gdyby nie pewien aspekt, obrazujący

uszkodzeń elementów, często nie widocznych gołym okiem.

zasadniczą różnicę pomiędzy towarem używanym, a nowym. Czy

Świadomość konsekwencji pracy z regałami uszkodzonymi

zakupy regałów różnią się od innych zakupów? Czym bowiem

mechanicznie jest niestety bardzo niska. W określonych przy-

miałby różnić się zakup używanej, złotej sztabki inwestycyjnej od

padkach, uszkodzenie słupa o wartości 12mm może zmniejszyć

tej nowej lub zakup 7-letniej klasy S od nowego Focusa?

jego nośność nawet o 50%. Czy wobec takich liczb, dodatkowa

W przypadku towarów inwestycyjnych (jak np. złoto czy

analiza zakupu nie powinna być ponownie przeprowadzona?

srebro) ich eksploatacja sprowadza się przechowywania w odpo-

Popularność regałów używanych bezustannie wzrasta. Nie

wiednim opakowaniu zabezpieczającym i generowaniu zysków

przypuszcza się, że pod względem preferencji zakupowych do-

na przestrzeni czasu. W przypadku pojazdów samochodowych

gonimy Amerykanów i Kanadyjczyków (u których funkcjonują

kupujący nabywa określoną funkcjonalność sprzętową z jed-

firmy, gdzie używane regały czekają na klientów, na placach

noczesnym oczekiwaniem określonej zdatności. Ta zdatność,

o powierzchniach kilkuset tysięcy stóp kwadratowych). Jednak

sprowadza się do prostej definicji realizowania określonego

popyt (czytaj: ilość regałów jaką chcą kupić klienci przy danej, tj.

zadania w określonych warunkach, ale jednocześnie dotyka szer-

atrakcyjnej cenie) bezustannie rośnie, dając świadectwo nowych

szego spektrum zagadnień związanego z eksploatacją regałów,

tendencji rynkowych.

o której wielu kupujących (jak i sprzedających) często zapomina.

Nie wiadomo jak ten rynek będzie się rozwijał. Czy dystry-

W przypadku używanych pojazdów samochodowych jesteśmy

butorzy będą odbierać rynek producentom? Czy zaczniemy

w stanie sprawdzić ich pochodzenie, historię użytkowania,

sprowadzać regały z zagranicy? Czy producenci wejdą w ten

historię napraw, przebieg, wiek i w dużym stopniu rzeczywisty

segment? Wiadomo jednak, że podobnie jak rynki innych pro-

stan techniczny. A jak jest właśnie w przypadku regałów? Czy

duktów używanych (np. nielegalnie sprowadzanych samocho-

w porównaniu z przedstawionymi przykładami regały mają coś

dów) może stać się miejscem bezwzględnie wykorzystującym

wspólnego? Nie, ponieważ ich wartość na pewno nie wzrasta,

niewiedzę kupujących. Należy przy tym zauważyć, że kupowanie

a ich historia nie zawsze jest udokumentowana.

regałów używanych jest znacznie trudniejsze niż kupowanie

Niniejszy artykuł ma za zadanie pokazać, z czym związany jest
zakup regałów używanych i dlaczego ich późniejsza eksploatacja

regałów nowych. Z tego względu, niniejszy artykuł ma również
charakter doradczy.

może być ryzykowna.
ZŁOM CZY SPRZĘT
PROBLEMATYCZNOŚĆ ZAKUPU

Kupować czy nie kupować ? Oto jest pytanie… które należy

Na czym polega newralgiczność konstrukcji regałowych? Zwa-

nieco zmodyfikować, aby właściwie „ugryźć” temat. Czy dane

żywszy na fakt powierzchni przekroju słupa regałowego rzędu

regały są czy nie są warte zakupu? Czy ich wartość analizujemy

6-8 cm2, jego obciążenie rzędu 6.000 czy nawet 10.000 kg

pod kątem średniej ceny za miejsce paletowe (60-90 zł) czy

wydaje się być niezrozumiale duża.

może pod kątem masy (8 g/cm3, a potem 0,50 zł/kg) traktując

Tak jednak jest. Cienkościenne konstrukcje stalowe nie tylko

je jako złom ? I tu rozpoczyna się wstępne rozpoznanie terenu

przenoszą obciążenia tysięcy kilogramów, ale są narażone na

(towaru). Najgorsze, najbardziej kłopotliwe i wielokrotnie sta-

uderzenia ze strony wózków widłowych, które razem z ładun-

nowiące prawdziwą zagadkę są tzw. dary z zachodu. Zachodnie

kami ważą nawet 4-5 ton. Zwykły wózek czołowy, jadący z nie-

firmy „matki”, w swojej nieskończonej hojności, przekazywały

wielką prędkością 6-7 km/h, uderzywszy w słup regału, który

takie regały firmom „córkom”, popełniając przy tym wszystkie

jest w pełni obciążony, nie pozostawia mu najmniejszych szans

możliwe przewinienia. Regały zostały pozbawione dokumen-

na przetrwanie doprowadzając do jego zawalenia.

tacji, znajdują się w złym stanie technicznym i nie odpowiadają

Z drugiej strony instynkt przetrwania, zdrowy rozsądek a także

ładunkom jakie mają być w nich składowane. Jeśli ów zachód,

ogólna profilaktyka BHP i coraz większa kultura pracy w obiek-

znajdował się za oceanem, mamy dodatkowo belki o wymiarach

tach, powodują, że praca magazynierów staje się coraz bezpiecz-

odbiegających od przyjętych u nas standardów (np. 96’’ lub

niejsza. Większa świadomość skutkuje bezpieczniejszą pracą

132’’), mające informacje w języku innym niż lokalny i opisujące

wózkowych oraz lepszą ochroną regałów. Mimo tego, nie jest

parametry w jednostkach nie zawartych w układzie SI, które nie
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są dla wszystkich zrozumiałe ani intuicyjne. Niektóre regały są
złożone z elementów różnych producentów, dość dawno zaczęły
korodować i zostały dostarczone... bez stóp. Krótko mówiąc:
regały nie nadają się do użytku.
Regałów używanych nie można jednak dyskredytować tylko
ze względu na powyższe cechy, zwłaszcza, że powyższa grupa
regałów nie jest raczej powszechnie dostępna na rynku. Oprócz
wymienionych „eksponatów” występują również regały w pełni
funkcjonalne i zdatne technicznie, choć pozbawione dokumentacji w postaci projektu, informacji o obciążeniach, instrukcji
montażu i obsługi, historii użytkowania, składane z różnych
wytrzymałościowo elementów, itd. Te mają przeróżną postać
oraz źródła i stanowią przypadek pośredni pomiędzy „gratisaRys. 1. Antresola zbudowana z elementów różnych producentów

Fot. Log4.pl

mi” i regałami „idealnymi”. Te ostatnie występują rzadziej i są
najbardziej pożądane gdyż oprócz właściwego stanu technicznego i możliwości wcześniejszego zbadania, posiadają rzetelną
dokumentację. Te z kolei pochodzą najczęściej z obiektów
likwidowanych.
Od czego więc zacząć? Od jakich czynników należy uzależnić
decyzję o zakupie regałów? Czy należy kierować się wyłącznie
atrakcyjną ceną, która decyduje o popularności używek? Czy jest
sens kupować marnej jakości regały po niezwykle atrakcyjnej
cenie albo znaną markę, ale pozbawioną dokumentacji ?
CO NALEŻY WIEDZIEĆ
Byle regały można kupić bez problemu. Gdyby regały mogły mó-

Rys. 2. Przykłady ogólnego złego stanu i nieprawidłowości w regałach używanych Fot. Log4.pl

z ich użytkowaniem. Tymczasem musimy samodzielnie zbadać

7 ZASAD KUPOWANIA UŻYWANYCH REGAŁÓW

ich historię (gdzie, jak i przez kogo użytkowane były regały, jakie

1. Wymagaj wszystkiego czego wymagałbyś przy kupowa-

były obciążenia, czy jest książka raportów oraz ewidencja błę-

niu regałów nowych. Tu chodzi o bezpieczeństwo.

dów i napraw, czy przy słupach były ochraniacze, itd.). Następ-

2. Sprawdź stan techniczny regałów tak dokładnie, jak

nie, określamy jak sami zamierzamy je użytkować, sprawdzając

to jest możliwe.

tym samym czy parametry regałów są dopasowane do naszych

3. Sprawdź pełną dokumentację i nie bagatelizuj braku

obciążeń i wymiarów ładunków. No i najistotniejsze: czy regały

istotnych informacji. Szczególną uwagę zwróć na dane

posiadają dokumentację (projekt, deklaracje zgodności, specy-

dotyczące nośności.

fikacje elementów, a może nawet gwarancję?) oraz jaki jest ich

4. Sprawdź czy systemem regałowym opiekował się PR-

obecny stan. Na tej podstawie możemy dopiero dokonać wyce-

SES. Jeśli tak, wyegzekwuj od niego książkę raportów

ny rzeczywistej wartości urządzeń. Takie zadanie można zlecić

oraz wszelkie informacje dotyczące eksploatacji regałów.

komuś niezależnemu i dysponującemu odpowiednią wiedzą

5. Jeśli to możliwe, zrób zapas elementów i załóż, że część

z zakresu cen i rynku, elementów ekonomii i księgowości oraz

instalacji może być uszkodzona. Sprawdź przy tym moż-

badań technicznych, nie mniej jednak, w większości wypadków,

liwości zakupu elementów regałów.

wstępną decyzję trzeba będzie podjąć samemu. Wtedy należy

6. Zapytaj o możliwość zwrotu zakupionego sprzętu. Jeśli

zwrócić uwagę na 3 rzeczy: stan techniczny, dokumentację

uzyskasz natychmiastową odmowę, sprawdź o co chodzi.

regałową oraz cenę. Uzbrojeni w powyższe argumenty nego-

7. Jeżeli regały posiadają istotne i liczne uszkodzenia –
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wić usłyszelibyśmy pewnie niejedną ciekawą historię związaną

uciekaj.

cjacyjne, podejmujemy dalsze rozmowy handlowe.
Firm, które oferują regały jest coraz więcej. Sprawdzanie ich
rzetelności i uczciwości narzędziem zwanym słowem honoru

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Regały używane – w czym rzecz?

może sprowadzić nas na manowce. Przyjmujemy więc ofensywną pozycję i pytamy o konkrety. Czy do sprzedawanych
regałów dołączona będzie dokumentacja wytrzymałościowa,
zwłaszcza, że chciałbym ustalić nową konfigurację regałów?
Czy sprzedawane regały zostawały poddawane przeglądom regałów i istnieje dla nich książka raportów? Czy mogę wcześniej
obejrzeć regały, a jeśli są składowane w stosach to czy możemy
jakoś sprawdzić stan techniczny słupów schowanych w środku?
Czy regały pochodzą od producenta obecnego na naszym rynku
i czy mogą mi Państwo obiecać, że w razie trudności będę miał
możliwość kupić części zamienne i zweryfikować informacje
o maksymalnych obciążeniach? Jeśli odpowiedź na którekolwiek
z pytań brzmi „nie”, powinna się nam zapalić żarówka w jakimś

Fot. Log4.pl

Rys. 3. Trudność w weryfikacji stanu sprzedawanych elementów

ciepłym kolorze. Jeżeli do tego, handlowiec będzie próbował
zbagatelizować kwestie związane z przepisami BHP (w końcu

aspektów prawnych, a dokładnie wymagań prawno-technicz-

za to, możemy otrzymać mandat, a w najgorszym wypadku In-

nych i normatywnych. Urządzenia powinny być wyprodukowane

spektor Pracy może zamknąć nam magazyn!!) czerwona żarówka

zgodnie z normami (deklaracje zgodności, certyfikaty) i powinny

powinna natychmiast zamienić się w głośno ryczący kogut,

spełniać wszelkie wymagania BHP, wśród których bogactwo wy-

migający dodatkowo oślepiająco jasnym światłem.

tycznych zawartych w Rozporządzeniu (…) w sprawie ogólnych

Warto też pamiętać, że nawet laik może określić ogólną war-

przepisów BHP, niejednokrotnie zmniejszy atrakcyjność sprzeda-

tość regałów. Ceny są podane w internecie i katalogach i można

wanych regałów. Wspomnieć tu na szybko można o: instrukcjach

je porównać np. z ofertą na odkup regałów używanych. Proszę

do urządzeń, określaniu zagrożeń w danym środowisku, dobo-

nie dać się przy tym nabrać na numer z fakturą zakupową, gdzie

rze urządzeń ochronnych (ochraniacze słupów i ram, barierki,

interes został ubity na solidnie przesadzonej marży i zamiast

wypełnienia w przejazdach, itd.) czy warunkach technicznych

50-80 zł za miejsce paletowe, handlowiec „wyciągnął” od in-

kłaniających się przy każdej indywidualnej konfiguracji regałów.

westora 100 zł. Warto też sobie uprzytomnić, że atrakcyjność

Podsumowując krok 1: zadbaj o wszelką dokumentację użyt-

cenowa (będącą głównym kryterium decyzji zakupowej tego

kową i techniczną, która spełnia wymogi przepisów. Co dalej?

typu regałów) obejmuje zarobek sprzedającego. Powstaje przy

Podmiot realizujący przedsięwzięcie całego procesu zakupo-

tym pytanie: jak tanie musiały być regały w „odkupie”, skoro przy

wego oraz montażu i rozpoczęcia użytkowania musi przepro-

dodatkowej marży sprzedającego, łączna cena jest i tak znacznie

wadzić te same czynności co w przypadku regałów nowych.

niższa niż w przypadku regałów nowych? A skoro regały były tak

Trzeba więc wcześniej sprawdzić regały, sprawdzić ilość i jakość

tanie, to dlaczego? Podsumowując: do takich zakupów trzeba

tablic regałowych, zorganizować transport, odbiór, montaż,

się przygotować i…

znowu odbiór, itd. Załóżmy, że do tej pory wszystko przebiegło
prawidłowo, tj. mamy instrukcję montażu i użytkowania, są

UŻYTKOWANIE UŻYWANYCH
URZĄDZEŃ
…wykorzystać wszelkie narzędzia do
sprawdzenia stanu regałów. Po takiej zaskakującej kartkówce, czeka nas klasówka
obejmująca materiał w wersji rozszerzonej, tj. zestaw zagadnień o charakterze: a)
prawnym, b) organizacyjnym, c) technicznym. No to po kolei.
Niezależny od ceny, zdrowy rozsądek
podpowiada, że w parze z dużymi zakupami, profesjonalnych urządzeń prze-
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mysłowych powinna iść pełna zgodność
Fot. Log4.pl

Rys. 4. Niezgodne łączenie elementów różnych dostawców

E K S P L O A T A C J A

Przeglądy regałów
magazynowych wykonują
przeszkoleni pracownicy
posiadający wiedzę na temat
typów uszkodzeń i skutków ich
lekceważenia – najlepiej jak
będzie to PRSES.

Doradczy głos handlowca zawsze będzie mówił o korzyściach związanych z zakupem regałów używanych, które tak
naprawdę sprowadzają się do ceny zakupu. Niekoniecznie
jednak to samo usłyszymy na temat stanu regałów. Nawet
jeśli uda nam się wcześniej dokonać oględzin regałów (np. 500
słupów i 3000 belek składowanych w pakietach i stosach) to
istnieje jeszcze możliwość niedostrzeżenia wielu wad ukrytych.
Nie wiemy bowiem: 1) czy regały nie były poddawane permanentnie działającemu momentowi skręcającemu, wynikającemu z kotwienia tylko na jedną śrubę, 2) czy materiał był mocno
„męczony” i czy może elementy nie zostały odkształcone
przekraczając granicę plastyczności, 3) czy rama postawiona
na posadzce nie będzie zwichrowana, 4) czy regały nie były
„wyklepywane”, co nie jest zgodne z normą, 5) czy zdeformowane, dolne części słupów nie zostały w warsztacie odcięte
„Boschem”, wpływając tym samym na późniejszą geometrię
Rys. 5. Mylne i niepełne dane dotyczące nośności

Fot. Log4.pl

montażu i nierówny rozkład dużych (wielotonowych) obcią-

specyfikacje elementów, są deklaracje zgodności i jest (indywi-

żeń, itd. Krok 3 wymaga więc dokładnego sprawdzenia stanu

dualny, poprzedni) projekt. Jednak my, zamierzamy zmienić po-

technicznego kupowanych regałów.

ziomy belkowe i w konsekwencji tego, ustalić nowe parametry.
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Na podstawie czego możemy to zrobić? Na 99% dostawca nie

PODSUMOWANIE

będzie w stanie dostarczyć informacji, którymi dysponuje tylko

Regały używane są popularne, a ich popularność wciąż wzrasta

i wyłącznie producent. A producent? Czemu ma nam pomagać,

co widać na rynku… choć strasznie karkołomne jest określenie

skoro nie kupujemy od niego?1 I to jest krok 2: zadbaj o wszelkie

jego wielkości. Regały używane kupują zarówno firmy małe

informacje pod kątem użytkowania regałów w innych konfigu-

(przeraża je prosty regał wspornikowy wyceniany na 10.000 zł)

racjach oraz przy zmianach w zakresie składowanych towarów.

jak i duże (np. odkupowanie dużych instalacji w cenie 250.000

Co dalej?

zł niższej niż rynkowa), zaś sama gama produktów jest podobna

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja
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CZYTASZ: Regały używane – w czym rzecz?

Rys. 6. Przykłady braku właściwych informacji
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Fot. Log4.pl

Rys. 7. Przykład dostępności zakupowej regałów używanych. Źródło: konstant.com

E K S P L O A T A C J A

GŁÓWNE PROBLEMY PRZY UŻYTKOWANIU

GŁÓWNE NIEDOGODNOŚCI OBECNE PRZY ZAKUPIE

KUPIONYCH REGAŁÓW UŻYWANYCH

REGAŁÓW UŻYWANYCH

»» brak pełnych informacji o możliwościach wytrzymałościo-

»» brak dokładnych dokumentacji regałowych (projekt, specyfikacje elementów, obciążenia, itd.)

wych regałów
»» niechęć producenta (również dostawcy po zakupie) do

»» trudności w identyfikacji pochodzenia urządzeń (producent,
miejsce, data)

udzielania pomocy wynikającej z niekompletności produktu,

»» uszkodzone, brakujące lub zawierające nieprawidłowe infor-

chęci zmian w konfiguracji, itd.
»» wady ukryte pojawiające się po montażu lub w późniejszej
eksploatacji

macje tablice regałowe
»» konieczność zakupienia pełnej instalacji (ponad potrzeby)

»» brak możliwości zakupu części zamiennych (regały zagra-

»» brak możliwości dokładnej konfiguracji systemu (wysokości

niczne, zmiana w technologii, niechęć ze strony handlowca

ram, obciążenia gniazd dopasowane do własnych ładunków,

do angażowania się w mało profitowe zlecenie)

a nawet kolor powłoki lakierniczej)

»» konieczność zlecania specjalistycznych ekspertyz w obliczu

»» brak możliwości uzyskania dodatkowych profitów (przegląd

pojawiających się wątpliwości

regałów, bezpłatne konsultacje, zapasowe zawleczki)

»» wszystkie inne elementy, których nie dopilnował poprzedni

»» brak gwarancji i trudniejsze rozmowy w sytuacjach rosz-

użytkownik

czeniowych

do rynku regałów nowych – regały „paletowe” mają największy

nowym. Wszelkie okazje, w których produkt jest „niekomplet-

popyt gdyż są najbardziej uniwersalne.

ny” i/lub towarzyszy mu wyjątkowo atrakcyjna cena, należy

Wróćmy do pytania początkowego: czy warto i kiedy ku-

potraktować roztropnie.

pować regały używane? Tak, warto, ale tylko przy spełnieniu
2 zasadniczych warunków: a) cena musi być naprawdę korzystna i musi rekompensować brak korzyści uzyskiwanych
przy zakupie regałów nowych, b) towar jest w pełni zdatny do
użytku, a wszystkie jego elementy są sprawne. Należy pamiętać
o szeregu takich samych wymagań jakie towarzyszą regałom

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja nie uległa istotnej zmianie. Jedynie część
dostawców/producentów udostępnia dane dotyczące nośności regałów (np.
w katalogach bądź instrukcjach użytkowania). Pozostali nie chcą udostępniać
tej wiedzy, a przynajmniej za darmo. Przypominamy w tym miejscu o obowiązku
dostawców o udzielaniu ciągłych porad technicznych użytkownikom, który jest
zawarty w normie PN-EN 15635, na którą niemal wszyscy się powołują.

1

OD AUTORA

Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracuję w biurze

nikających z zaistnienia wypadku, które można

planistyczno-projektowym METROPLAN POL-

zaaplikować dla własnego magazynu w ramach

SKA, a także jestem członkiem Komitetu Tech-

działań szkoleniowych, symulacyjnych, prewen-

nicznego Regałów przy PSTM oraz Przewodniczą-

cyjnych czy też profilaktycznych będących pod-

cym Komitetu ds. Szkoleń przy PSTM. W swoim

stawą do wprowadzenia określonych rozwiązań

zawodowym życiu, oprócz specjalistycznego do-

w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

radztwa i zaprojektowania 60 magazynów, prze-

Ogrom strat powstających w wyniku tego typu

szkoliłem również kilkaset osób w zakresie aspek-

wypadków może też być silnym argumentem

tów bezpieczeństwa w magazynie i wykonałem

podnoszącym świadomość zagrożeń oraz istoty

prace tego typu w blisko 200 obiektach.

bezpieczeństwa, które bezustannie powinny być

Przedstawione w poniższym artykule kalku-
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lacje stanowią przykład strat finansowych wyFot. archiwum autora
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podtrzymywane.

