
2/2015

Linde PARTNER

INVESTA
Linde PARTNER

NEWS

NOWY WYMIAR AUTOMATYKI

„sterowany przez Balyo”

NEWS

LIFESTYLEPRODUKT



Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 00, Faks: +48 22 420 61 01, www.linde-mh.pl

Udane partnerstwo na rzecz rozwoju między Linde Material Handling i Inżynierią Porsche istnieje już pon ad 30 lat! 

 Kiedy forma i funkcja 
idealnie się uzupełniają 

Redaktor naczelny: Marcin Zarzecki

marketing@linde-mh.pl

Magazyn „LINDE PARTNER” 

Nasz adres:

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

03–044 Warszawa

ul. Płochocińska 59 

tel: + 48 22 420 61 00

fax:+ 48 22 420 61 01

www.linde–mh.pl

Nakład: 10 000 egz.

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Wszelkie prawa zastrzeżone 

All rights reserved Copyright© 2008-2015 

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.

ZAMÓW NASZE BEZPŁATNE WYDAWNICTWA:

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie nasze wydawnictwa bezpośrednio

do swojej skrzynki pocztowej lub na e–mail

daj nam znać: marketing@linde–mh.pl

●  Biuletyn „nowaOferta” – miesięcznik z aktualną ofertą certyfi -

kowanych wózków używanych wyselekcjonowanych 

i serwisowanych przez Linde Material Handling Polska

●  Magazyn „LindePartner” jest kwartalnikiem branży TSL. 

Przeczytasz w nim o nowoczesnych zagadnieniach związanych 

z logistyką, a także o nowinkach w zakresie oferty Linde 

oraz partnerów biznesowych

●  Zapraszamy do subskrypcji naszego LindeNewslettera 

Wersja elektroniczna magazynu i możliwość zapisu 

do LindeNewslettera dostępne na stronie: www.linde–mh.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO • ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ • WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ

Trwa lato – dla wielu fi rm pora roku ko-
jarząca się z „sezonem ogórkowym”, 
a więc czasem chwilowego przestoju 

w branży. Warto w pozytywny sposób 
wykorzystać trwający względny spokój 
i udać się na długo wyczekiwany i zasłu-
żony urlop. Lato jest najlepszym momen-
tem na wypoczynek także ze względu 
na panującą pogodę, która sprzyja wy-
jazdom i aktywnemu spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu. 

Zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem 
prywatnym jest podstawą prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. 
Urlop pomaga utrzymać efektywność, 
kreatywność i wigor na wysokim pozio-
mie. Sam wypoczynek zaś jest sprawą 
bardzo indywidualną, tak samo jak praca 
i inne sfery życia człowieka. Oznacza to, 
że każda osoba może efektywnie wypo-
czywać i regenerować siły w zupełnie 
inny sposób. Nie ma jednej, takiej samej 
dla wszystkich recepty na efektywny wy-
poczynek. Wszystko, co warto wiedzieć 
na temat zagospodarowania czasu urlopu 
w taki sposób, by przyniósł jak najwięcej 
korzyści, opisaliśmy na stronie 9.

WAK ACJE – NIE PRZEGAP!
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LEASING WOZKÓW WIDŁOWYCH

NOWY
MAGAZYN

Magazyn jak nowy i sprawna praca dzięki finansowaniu inwestycji w nowe i używane wózki widłowe Linde. 
Szeroki wybór pojazdów, szybkie procedury i niezawodna obsługa.

Finansujemy też samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony ładowności.

kontakt: 
Anna Grabowska

tel. kom. +48 608 537 700
anna.grabowska@sgef.pl

www.sgef.pl/leasing-pojazdow.html

 KONCENTRUJE SIĘ NA WYDAJNOŚCI

Bezpieczeństwo Linde Protector Frame 

(rama nośna Linde): ochronny daszek wraz 

z  ramą nośną tworzą wytrzymałą i  całkowicie 

zamkniętą strefę ochronną zapewniającą ope-

ratorowi optymalny poziom bezpieczeństwa. 

Siłowniki pochyłu masztu zamontowane 

są na górze kabiny i  zapewniają płynną 

kontrolę ruchów masztu. Dzięki zastosowaniu 

takiego rozwiązania ładunek pozostaje sta-

bilny niezależnie od warunków pracy wózka. 

Powyższa unikalna cecha masztu pozwala na 

zastosowanie węższych profi li, co znacząco 

zwiększa widoczność z kabiny przez maszt.

Wydajność Niskie zużycie paliwa i  nie-

wielki poziom emisji spalin to zaledwie kilka 

spośród wielu cech wózka decydujących 

o  jego niezwykłej wydajności. Zaawansowana 

technologia silnika i  systemu napędowego 

w  połączeniu z  oryginalnym system Linde 

Load Control pozwala operatorowi w  pełni 

wykorzystać potencjał wózka i  zwiększyć 

wydajność pracy. Obsługa wszystkich funkcji 

masztu jest komfortowa, a  przede wszystkim 

precyzyjna.

Komfort Nisko umiejscowiony schodek 

dostępu umożliwia komfortowe wsiadanie 

i wysiadanie z wózka. Kabina w wózkach Linde 

została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi 

standardami ergonomii stosowanymi w  ka-

binach samochodowych. Ponadto, ergono-

miczna konstrukcja wózka pozwala na zachowanie 

najwyższego możliwego poziomu komunikacji 

między operatorem a maszyną. Inne elementy 

przyczyniające się do wysokiego komfortu pracy 

z  wózkami Linde to przestronna kabina czy 

wyjątkowo komfortowy fotel z  regulowanymi 

ustawieniami podłokietnika.

Wózki z napędem Diesel, LPG lub CNG 
serii 391-00, o udźwig 1400 - 2000 kg
H14 , H16 
H18 , H20 

Niezawodność Wózek już niejednokrotnie 

dowiódł swojej niezawodności w pracy w wy-

magających aplikacjach. Odizolowanie od siebie 

masztu, napędu, kabiny i  chassis skutkuje re-

dukcją wstrząsów i  wibracji. Chassis jest spa-

wane z wykorzystaniem najnowocześniejszych 

technologii spawalniczych w  celu zapewnie-

nia maksymalnej wytrzymałości i  trwałości. 

Elastyczne, bezobsługowe mocowania osi 

i  siłowników przechyłu wpływają na redukcję 

przestojów wózka i kosztów eksploatacyjnych.

Produktywność Ponad 50 lat prac nad 

optymalizacją systemu hydraulicznego Linde 

przyniosło imponujące efekty. Oryginalny 

napęd hydrostatyczny Linde wyeliminował 

koszty związane ze skrzynią biegów, sprzęgłem, 

mechanizmem różnicowym oraz hamulcami. 

W  rezultacie przestoje wózka zostały zreduko-

wane, a wydajność pracy wzrosła.
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Cechy szczególne

 Oryginalny napęd hydrostatyczny Linde

  Czuła, płynna i precyzyjna jazda

  Brak sprzęgła, mechanizmu różnicowego 

czy hamulców bębnowych dzięki 

zastosowaniu bezpośredniego napędu 

hydrostatycznego Linde

  Wytrzymały system napędowy, 

który sprawdza się nawet w bardzo 

wymagających aplikacjach

 Linde Protector Frame

  Zabudowane chassis, spawana 

w oparciu o najnowocześniejszą 

robotykę, to maksymalna trwałość 

i bezpieczeństwo komponentów 

wewnętrznych

  Łatwy dostęp w celach serwisowych 

ze względu na zdejmowane panele 

serwisowe i otwieraną pokrywę silnika

 Dwupedałowy system sterowania Linde

  Szybka i płynna zmiana kierunku jazdy 

bez konieczności odrywania stopy od pedału

 Krótki skok pedału

 Brak obciążenia kostek lub nóg

  Praca operatora pozostaje wydajna przez 

długi okres

 Linde Load Control

  Joysticki w podłokietniku do obsługi

wszystkich funkcji masztu

  Precyzyjna i niemęcząca obsługa wszystkich 

funkcji masztu – bezpieczna i wydajna

obsługa ładunku

  Obroty silnika automatycznie dopasowują

się do zapotrzebowania hydrauliki

 Zaawansowana technologia silnika

  Nowoczesne silniki Diesel, LPG i CNG

 Wysoki moment obrotowy

  Wyjątkowo niskie zużycie paliwa i emisji 

spalin, sporo poniżej dopuszczalnych

limitów w UE

 Przedział operatora Linde 

  Zaawansowany design wnętrza kabiny

zwiększa komfort pracy operatora

  Przestronne miejsce pracy ze sporą ilością 

miejsca na nogi

  Doskonała widoczność na ładunek i otoczenie 

dzięki wąskim profi lom masztu

  Elastyczne połączenia masztu i osi absorbują 

wstrząsy i wibracje wynikające z nierówności 

podłoża

 Minimalny hałas, niemęcząca praca

 Linde Truck Control (LTC)

  Możliwość dostosowania parametrów pracy 

wózka do indywidualnych aplikacji

  Wysoka niezawodność przez zdwojenie wszyst-

kich systemów monitorujących pracę wózka 

  Całkowicie szczelna obudowa sterownika 

uniemożliwia dostanie się do środka kurzu

i wilgoci

  Automatyczna kontrola prędkości silnika 

podczas pracy z ładunkiem

 Doskonała widoczność przez maszt

  Doskonała widoczność przez wąskie profi le masztu

  Pełen udźwig do maksymalnej wysokości

podnoszenia

 Doskonałe wartości udźwigu resztkowego

  Bezobsługowe, elastyczne, gumowe połączenie 

masztu i osi oraz siłowników przechyłu

 Elektroniczna kontrola kąta przechyłu

  Elektroniczne wytłumianie w krańcowych

pozycjach pochyłu przód/tył

Wyposażenie standardowe Dwupedałowy sys-

tem sterowania do jazdy przód/tył i hamowania

Linde Load Control zintegrowane w  indywi-

dualnie regulowanym podłokietniku • Wersja 

kontenerowa kabiny (wysokość 2123 mm) • 

Hydraulicznie amortyzowany, komfortowy fotel 

z szerokim zakresem regulacji • Hydrostatyczne 

wspomaganie skrętu • Wysoki poziom stabilności 

i  bezpieczeństwa dzięki Linde Protector Frame 

• Wyświetlacz z  informacją o  poziomie paliwa, 

godzinie, motogodzinach i danych serwisowych 

• Lampki kontrolne informujące o  ciśnieniu 

oleju w  silniku, przegrzaniu silnika, hamulcu 

postojowym; dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 

informujący o  przekroczeniu temperatury oleju 

silnika, oleju hydraulicznego, zanieczyszczeniu 

fi ltra wlotowego powietrza i o niskim poziomie 

paliwa • Przestronne schowki na przybory do 

pisania, butelki, puszki, itp. • Filtr wlotowy powie-

trza ze zintegrowanym separatorem cyklonowym 

• Wysokiej jakości system fi ltracji hydraulicznej 

zapewniający maksymalną czystość oleju oraz 

wydłużający żywotność komponentów układu 

hydraulicznego • Wózki z  LPG wyposażono 

w dwustopniowy katalizator • Wózki z LPG wy-

posażono we wskaźnik objętości gazu z informa-

cją o konieczności wymiany butli • Wózki z LPG 

dostępne także w wersji z wolumetryczną butlą 

z  informacją na wyświetlaczu o  konieczności 

wymiany butli • Opony superelastyczne

Nowe elementy dostępne w standardzie w mo-

delach EVO: Fotel i podłokietnik nowej generacji 

– ergonomia na wyższym poziomie LEPS (Linde-

-Engine-Protection-System) czyli system moni-

torujący parametry pracy silnika • System Linde 

Curve Assist do automatycznej redukcji pręd-

kości na zakrętach • Inteligentny dynamiczny 

tryb jazdy zintegrowany z  hydrauliką podno-

szenia • Ulepszona oś skrętu • Uchwyt ułatwiający 

wchodzenie (na fi larze A) • Wydajny i  energo-

oszczędny wentylator elektryczny

LindePartner 2/2015
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Wojciech Kulisz
Product Manager 

tel 71 79 138 79

mob 604 568 949 

wojtek.kulisz@stabautech.pl

Jak okiem sięgnąć…
Lepsza widoczność, większa precyzja to standard nieodzowny w  każdym sprawnie działają-
cym magazynie. Ekonomia i  wysokie ceny gruntów dyktują rozwiązanie magazynowe coraz 
wyższego składowania i lepszego wykorzystania każdej przestrzeni magazynu. Jak w takich 
warunkach szybko i precyzyjnie sięgać po ładunek? Jak w samochodach GPS, tak w magazy-
nach doskonale sprawdza się system kamer przemysłowych fi rmy Motec.

MOTEC od dwudziestu lat oferuje szeroką gamę 

systemów wizyjnych na potrzebę rozmaitych ga-

łęzi przemysłu, transportu, budownictwa i  rolnic-

twa, podnosząc wydajność i bezpieczeństwo pracy. 

Systemy wizyjne to najprościej rzecz ujmując ka-

mery i monitory pokładowe, rozszerzające pole wi-

dzenia operatora, który wcześniej polegał na intuicji 

oraz własnej orientacji przestrzennej. Systemy wi-

zyjne zwiększają nie tylko poziom bezpieczeństwa 

podczas pracy, ale także efektywność na poziomie 

każdego ruchu, który nie wymaga już męczącego 

Co w praktyce zyskali operatorzy? 
Z kabiny żurawia widoczność na budynek 

z  góry, z  dźwigu portowego spojrzenie 

przez burtę na pokład znacznie wyższego 

statku, na wózkach widłowych perspek-

tywa z  samych wideł na regał oraz wokół 

pojazdu, a  w  kombajnach rolniczych choćby 

widoczność, jakże niebezpiecznego dla osób 

i  zwierząt, przedniego obszaru pracy. Pełna 

widoczność staje się standardem dla wszyst-

kich pojazdów, wyposażonych w  systemy wi-

zyjne. Przy takich możliwościach, praca bez 

systemu wizyjnego zwyczajnie przestanie się 

kalkulować. Bezpieczeństwo pracy, wysoka 

efektywność, ergonomia i  komfort pracy to 

podstawowe korzyści stosowania systemów 

wizyjnych Motec, które mają bezpośrednie 

przełożenie na zysk każdej fi rmy. 

oglądania się w  niewygodnych kierunkach albo 

stałego korygowania pozycjonowanych ładunków. 

Kamery oszczędzają siłę roboczą, kiedy zbyteczna 

okazuje się pomoc drugiego pracownika w  napro-

wadzeniu operatora wózka. Dzięki obrazowi prze-

kazanemu drogą cyfrową z niewidocznych wcześniej 

obszarów miejsca pracy operatorzy lepiej i  pełniej 

wykorzystują wszystkie możliwości maszyn. Dziś 

praca bez wspomagających systemów wizyjnych 

staje się już prawie niewyobrażalna. 

MOTEC poza stosowaniem najnowszych i niezawod-

nych technologii przywiązuje duża wagę do funkcjo-

nalności systemów wizyjnych. Nawet w przypadku, 

kiedy systemy wizyjne nie zostały uwzględnione 

fabrycznie przez dostawcę wózka, dzięki elastycz-

ności i  trwałości komponentów, istnieje możliwość 

doposażenia pojazdu w  kamery. Możliwe są także 

rozwiązania odcinkowe czy modułowe.

www.stabautech.pl

Przedstawicielem na rynek Polski jest fi rma STABAUTECH, która oferuje 
kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, montażu oraz serwisu. 

STABAUTECH | ul.Grabiszyńska 241 | 53-234 Wrocław

Osprzęt do wózków widłowych
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obsobsza

o własne potrzeby, a dokładniej o to, czego najbardziej bra-

kuje w codziennym życiu. 

 Brak efektywnego wypoczynku przekłada się na gorsze 

samopoczucie, niższą wydajność, chroniczne zmęczenie, 

a w  skrajnych przypadkach może stać się przyczyną pro-

blemów zdrowotnych. Tym bardziej więc należy dać sobie 

chwilę wytchnienia, jednak najlepiej zadbać, by była ona 

jak najlepsza i najbardziej efektywna. Ważne jest zarówno 

wybranie właściwej formy, jak i wygospodarowanie odpo-

wiedniej ilości czasu na oderwanie się od pracy. Mówi się, 

że takim ideałem są trzy tygodnie wypoczynku, ponieważ 

w środkowym tygodniu odpoczynek organizmu będzie naj-

bardziej efektywny. Takie warunki dają przede wszystkim 

wyjazdy, dzięki którym najłatwiej zapomnieć o  obowiąz-

kach związanych z pracą.

Z
drowy balans między pracą a życiem prywatnym jest 

podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka. Gdy obowiązki służbowe uległy spiętrze-

niu, urlop pomaga utrzymać efektywność, kreatywność 

i  wigor na wysokim poziomie. Sam wypoczynek zaś jest 

sprawą bardzo indywidualną, tak samo jak praca i  inne 

sfery życia człowieka. Oznacza to, że każda osoba może 

efektywnie wypoczywać i  regenerować siły w  zupełnie 

inny sposób. Nie ma jednej, takiej samej dla wszystkich re-

cepty na efektywny wypoczynek. Właściwie każdy sposób 

jest dobry – tak samo aktywność na świeżym powietrzu, jak 

i leniuchowanie na kanapie – o ile jest odpowiednio dobrany 

do potrzeb konkretnej osoby i sytuacji. Aby trafnie wybrać 

najlepszy sposób wypoczywania należy zadać sobie pytanie 

WAKA CJE – NIE PRZEGAP!
– Malwina Radzka – 
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Efektywny wypoczynek jest nieodłączną częścią zdrowego trybu życia.
Aby był on możliwy, należy nauczyć się wypoczywać, tak samo na co dzień, 
jak i w czasie dłuższego wyjazdu, który powinien zregenerować 
siły człowieka po całym roku.
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pierwszych dwóch dni. Pierwszy niech będzie 

czasem na odpoczynek po podróży, spacer czy 

inne zajęcie niewymagające specjalnych przy-

gotowań, a drugi dobrze przeznaczyć na zapo-

znanie się z nowym miejscem, hotelem i  jego 

nurkowanie, jazdę konną i inne atrakcje przewi-

dziane w planie urlopu. Ważne, żeby dać sobie 

czas na aklimatyzację, szczególnie po zmianie 

strefy czasowej i warunków klimatycznych. 

 Bardzo istotne jest również to, żeby urlop nie 

zmienił się w stresujące bieganie z jednego miej-

sca w drugie – wszystko po to, by zdążyć z pełną 

realizacją „wakacyjnego planu”. Najlepiej, jeżeli 

każdego dnia zaplanuje się jedną lub dwie główne 

atrakcje i zostawi trochę czasu wolnego, w któ-

rym zmieszczą się rozmaite nieplanowane zajęcia. 

Każde miejsce ma swój niepowtarzalny charakter, 

tym bardziej więc warto dać sobie szansę się 

z nim zapoznać. Na miejscu może się okazać, że 

dużo bardziej interesujące będzie zupełnie inne 

zajęcie, niż to, co zostało zaplanowane. 

 Na koniec, warto zaplanować wyjazd tak, by 

po powrocie mieć jeszcze 1-2 dni wolnego. Da to 

możliwość łagodnego przejścia do codzienno-

ści i  psychicznego przygotowania do powrotu 

do pracy. Jest to także zabezpieczenie w  razie 

nieprzewidzianych okoliczności w podróży po-

wrotnej, np. odwołanego lotu.

Recepta na zmęczenie
Jak wybrać odpowiedni sposób spędzania 

czasu? Stosując ogólną i  już chyba wszystkim 

znaną zasadę, można zdecydować, czy ma to 

być bardziej odpoczynek bierny czy aktywny. 

Nawet jeżeli osoba, która dużo pracuje, jest 

zabiegana, a  jej praca łączy elementy pracy 

umysłowej i  fi zycznej, preferuje wypoczynek 

aktywny, warto, aby choć raz spróbowała nieco 

Jak to zrobić?
Warto wiedzieć, jak dobrze zagospodarować czas 

urlopu, tak, by przyniósł on najwięcej korzyści. 

Z pewnością ważna jest forma spędzenia wolne-

go czasu – w tym względzie można przyjąć zasadę 

odwrotności względem codziennego, zwykłego 

trybu życia. Oznacza to w  dużym uproszczeniu, 

że przykładowo osoba pracująca za biurkiem, 

która na co dzień ma mało ruchu i rzadko spędza 

aktywnie swój czas wolny, na urlopie powinna 

pomyśleć o ruchu na świeżym powietrzu i odpo-

wiedniej dawce sportu. Inaczej jest w przypadku 

osoby, która pracuje fi zycznie i nie brak jej ruchu, 

wtedy dobrze jest wybrać na urlop jakąś spokojną 

okolicę, w której będzie możliwość wypoczynku 

polegającego na błogim lenistwie, ale i spędze-

nia czasu na świeżym powietrzu. 

zwolnić. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, 

jakie skutki przyniesie chwila lenistwa na 

leżaku na tarasie z pięknym widokiem czy też 

beztroski piknik na leśnej polanie. Szczególnie 

pracoholikom ciężko jest wyrwać się ze spraw 

zawodowych, a  zupełna bezczynność może 

wręcz wywołać objawy chorobowe. W  takich 

przypadkach szczególnie warto wypróbować 

inny rodzaj odpoczynku niż preferowany do-

tychczas, jeżeli nie przynosi on zadowalają-

cych efektów. Dana forma wypoczynku może 

po prostu nie pasować do konkretnej osoby. 

Można nawet spojrzeć na kogoś, kto uwielbia 

czas wolny spędzać z książką i dużym kubkiem 

gorącego napoju, niezależnie od pory roku. 

Taka forma może się wydawać dla innych nie 

do przyjęcia, jeśli jednak taki odpoczynek jest 

efektywny i dana osoba czuje się rozluźniona, 

redukuje stres i ma dobry nastrój, to tak czy ina-

czej jej sposób na odpoczynek jest właściwy.

A dla siedzących…
Gdy chodzi o  osoby mające pracę siedzącą 

i  wypoczywające głównie biernie, często po-

jawia się chęć „nadrobienia” braków w  ruchu 

na świeżym powietrzu właśnie podczas urlopu. 

Nie można jednak ustalić sobie zbyt forsow-

nego, niemożliwego do zrealizowania planu. 

Z pewnością aktywność na świeżym powietrzu 

dostarczy potężnego zastrzyku endorfi n, jednak 

jeśli na co dzień brakuje ruchu, to niestety, ale 

intensywny wysiłek wykonywany „z  doskoku” 

może się skończyć poważną kontuzją. Najważ-

niejsze, żeby przed planowanym wypoczynkiem 

dokładnie przeanalizować swoje możliwości 

i dostosować do nich poziom i natężenie plano-

wanego wysiłku fi zycznego. Warto zaplanować 

też zajęcia, niewymagające dużej sprawności 

fi zycznej, a nawet elementy zupełnie biernego 

wypoczynku. 
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okolicą. Trzeciego dnia śmiało można ruszyć 

na całodzienną wycieczkę górskim szlakiem, 

zwiedzanie miejsc przyciągających turystów, 

Bardzo istotne jest to, żeby urlop nie 
zmienił się w stresujące bieganie z jed-
nego miejsca w drugie – wszystko po 
to, by zdążyć z pełną realizacją „waka-
cyjnego planu”.

Warto choć raz spróbować nieco zwol-
nić. Dobrym pomysłem jest spraw-
dzenie, jakie skutki przyniesie chwila 
lenistwa na leżaku na tarasie z  pięk-
nym widokiem czy też beztroski 
piknik na leśnej polanie.

 Duże znaczenie dla planowania urlopu ma nie 

tylko codzienna aktywność fi zyczna, ale również 

umysłowa. Zatem osoby, które w  pracy bez 

przerwy trzymają rękę na pulsie, załatwiają kilka 

spraw jednocześnie, zarządzają zespołem i pra-

cują pod dużą presją, na urlopie także powinny 

mieć czym zająć myśli; niezależnie od tego, czy 

pracują fi zycznie, czy za biurkiem. W  innym 

przypadku, chcąc nie chcąc – przyzwyczajenie 

do wysokich obrotów zwycięży, a  nieszczęsny 

urlopowicz i tak myślami wróci do pracy.

Odpoczynek „na szybko”
Warto chociaż raz w roku wybrać się na dłuższy 

urlop, który pozwoli na całkowite oderwanie się 

od codziennych zadań i obowiązków. Niepraw-

dą jest jednak pokutujący pogląd, że wyjazd na 

weekend nie pozwala się zregenerować i, za-

miast odpoczynku, jest tylko źródłem dodatko-

wego stresu. Wszystko zależy od umiejętności 

organizacji czasu i odpowiedniego zaplanowa-

nia. Czasami taka chwilowa odskocznia może 

mieć naprawdę zbawienny wpływ i być praw-

dziwym zastrzykiem nowej energii, dlatego 

dobrze chociaż raz spróbować takiej formy wy-

poczynku. Tak jak wszystko inne, nie każdemu 

Osoba pracująca za biurkiem, która 
na co dzień ma mało ruchu i rzadko 
spędza aktywnie swój czas wolny, na 
urlopie powinna pomyśleć o  ruchu 
na świeżym powietrzu i  odpowied-
niej dawce sportu. Inaczej jest w przy-
padku osoby, która pracuje fi zycznie 
i nie brak jej ruchu, wtedy dobrze jest 
wybrać na urlop jakąś spokojną oko-
licę, w  której będzie możliwość wy-
poczynku polegającego na błogim 
lenistwie.

 Taki dobór formy spędzenia wolnego czasu 

niesie jednak za sobą pewne zagrożenia. Często 

powtarzanym błędem jest zbytnia dosłowność 

w planowaniu. Osoba, która nie spędza czasu 

na łonie przyrody i  raczej nie podejmuje ak-

tywności fi zycznej, niejednokrotnie planując 

urlop porywa się na zbyt wiele względem swo-

ich możliwości. Jeżeli w  czasie tygodniowego 

urlopu zaplanuje spływ kajakowy, wycieczki 

rowerowe i  piesze wędrówki, bardzo szybko 

jej kondycja fi zyczna może negatywnie zwery-

fi kować te plany. Zatem zasada taka powinna 

być stosowana z  odpowiednią modyfi kacją 

i dostosowaniem do konkretnej osoby, a także 

uwzględnieniem jej indywidualnych cech.

Relaks wyjazdowy
Długi, dwu- lub trzytygodniowy urlop jest czę-

sto okresem, na który z niecierpliwością czeka 

się cały rok. Jak już zostało wspomniane, warto 

przemyśleć wcześniej, w jakiej formie chce się 

go spędzić, a następnie poczynić ku temu odpo-

wiednie przygotowania. Planując swoje zajęcia 

i atrakcje na urlopie, szczególnie jeśli wiąże się 

on z dalszym wyjazdem i zwiedzaniem, warto 

odpuścić bardzo intensywny program w  ciągu 
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oczywiście będzie to odpowiadać. Niektórzy, 

po weekendowym wyjeździe, mogą odczuwać 

jedynie rozdrażnienie i  „wybicie z  rytmu”. Nie 

warto jednak z góry się zniechęcać i  rezygno-

wać z podjęcia takiej próby, może się przecież 

okazać, że krótki wyjazd jest doskonałym uzu-

pełnieniem dorocznego, długiego wypoczynku.

Nie warto…
…wybierać automatycznie takiego rodzaju 

wypoczynku jak inni, rodzina czy znajomi. 

Nawet jeżeli większość osób w  otoczeniu nie 

wyobraża sobie wakacji bez egzotycznego 

wyjazdu nad ciepłe morze, komuś może to zu-

pełnie nie odpowiadać. I tak po kilku sezonach 

przeleżanych plackiem na plaży w upale, ktoś 

niespodziewanie przy jakiejś okazji odkrywa, 

że fantastycznie czuje się wędrując po górach, 

i wracając zmęczony po całym dniu trudnego 

marszu, jest psychicznie wypoczęty i, jednocze-

śnie, bardzo szczęśliwy. Z  tego powodu każdy, 

kto nie wypoczywa efektywnie i zawsze wraca 

ze swoich wakacji zmęczony i jedynie umiarko-

wanie zadowolony lub zupełnie rozczarowany, 

powinien koniecznie spróbować innego sposo-

bu spędzenia urlopu. Jeżeli czyjaś praca jest mo-

notonna i brak w niej bodźców, warto wybrać na 

wypoczynek opcję, która dostarczy adrenaliny 

i wielu niezapomnianych wrażeń. Jeżeli ktoś nie 

ma pomysłu na urlop, ale chciałby go spędzić 

inaczej niż zwykle i przeżyć coś nowego, warto 

poszukać pomysłu w internecie. Taką możliwość 

dają rozmaite fora i grupy tematyczne, można 

tam znaleźć wiele praktycznych rad i uwag od 

osób, które wypoczywają właśnie w atrakcyjny 

i nie zawsze typowy sposób. Wiele z nich chęt-

nie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, 

nierzadko nawet poda kontakt do konkretnego 

miejsca, w  którym można daną formę wypo-

czynku zorganizować.

 Różnica między formą wypoczynku a codzien-

ną aktywnością nie może być jednak zbyt dra-

styczna. Nie chodzi o to, żeby na siłę przymuszać 

się do czegoś, na co nie ma się ochoty po to, by 

pozornie osiągnąć życiową harmonię. Jeżeli ktoś 

lubi aktywność fi zyczną i pracuje fi zycznie, nie 

oznacza to przecież, że swoje wakacje musi 

„przeleżeć plackiem” na plaży i wstać dopiero 

po dwóch tygodniach. Elementy leniuchowania 

można przeplatać z rekreacją i niezbyt wytężo-

nym wysiłkiem, np. przed obiadem wybrać się 

na wycieczkę rowerową po zacienionym lesie, 

a kiedy temperatura już nieco spadnie, wybrać 

się na plażę i zjeść podwieczorek siedząc na kocu 

i obserwując krążące mewy. Osoba prowadząca 

siedzący tryb życia nawet dla swojego zdrowia 

powinna się oczywiście poruszać i wprowadzić 

elementy aktywnego wypoczynku, ale nie 

oznacza to przecież, że nie ma prawa poleżeć 

sobie z  drinkiem nad basenem czy posiedzieć 

w  klimatycznej knajpce w  centrum miasta, 

w którym spędza urlop. Sposobów na wprowa-

dzenie takiej równowagi jest mnóstwo i warto 

się nad tym zastanowić wcześniej, szczególnie 

wtedy, gdy jest to długo oczekiwany wyjazd.

 Warto dodać, że wielu ludzi, jadąc na wakacje, 

nieświadomie organizuje się tak, jakby chcieli 

odtworzyć warunki domowe. W skrajnym przy-

padku pod namiot bierze się gofrownicę, telewi-

zor, laptopa i wykonuje zaległe projekty. Takich 

wakacji dobrze się nie zapamiętuje. Zamiast 

odtwarzać w nowych warunkach to, co jest do-

skonale znane, lepiej zrobić coś nietypowego, 

nawet jeśli wydaje się to trudne.
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Nie warto wybierać automatycznie takiego rodzaju wypoczynku jak inni, ro-
dzina czy znajomi. Nawet jeżeli większość osób w otoczeniu nie wyobraża 
sobie wakacji bez egzotycznego wyjazdu nad ciepłe morze, komuś może to 
zupełnie nie odpowiadać. 

Różnica między formą wypoczynku a codzienną aktywnością nie może być 
jednak zbyt drastyczna. Nie chodzi o to, żeby na siłę przymuszać się do czegoś, 
na co nie ma się ochoty po to, by pozornie osiągnąć życiową harmonię.
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Dla osób bardzo zapracowanych, które zajmują 

się w pracy bieżącymi zadaniami, bardzo dużym 

wyzwaniem jest oderwanie się myślami od swo-

jej pracy, zwłaszcza w czasie niezbyt długiego 

urlopu. W  tej sytuacji sprawę bardzo ułatwi 

wyznaczenie zastępstwa na czas nieobecno-

ści. Wówczas znacznie łatwiej mieć spokojną 

głowę na wyjeździe i  nie bać się o  to, co się 

dzieje w fi rmie podczas nieobecności. Jeżeli nie 

jest to możliwe i nie ma osoby, która czasowo 

mogłaby przejąć główne obowiązki, dobrym 

rozwiązaniem jest ustawienie autorespondera 

na skrzynce elektronicznej z informacją o prze-

bywaniu na urlopie i planowanej dacie powrotu. 

Można także po uzgodnieniu z  przełożonym 

poinformować swoich kontrahentów o  urlopie 

i  poprosić o  kontakt tylko w  bardzo pilnych 

sprawach. Przy okazji warto spróbować umówić 

się z szefem na telefon tylko w przypadku bar-

dzo wyjątkowych okoliczności, które naprawdę 

w  razie wystąpienia wymagają natychmiasto-

wej reakcji. Nie powinno się także brać ze sobą 

na urlop służbowego komputera, gdyż w takiej 

sytuacji uniknięcie pracy na urlopie właściwie 

graniczy z cudem. W Polsce na szczęście sytu-

acja zaczyna się zmieniać, jeśli chodzi o podej-

ście kierownictwa do pracowników na urlopie; 

wielu z nich zdaje sobie sprawę, że wypoczynek 

pracownika jest bardzo ważny dla jego dużej 

efektywności i wydajności w pracy.

 Nie powinno się również odkładać wcześniej-

szych zadań na wykonanie po powrocie z urlo-

pu. Jest to ważne z kilku względów. Po pierwsze, 

skrajnie trudne będzie wstrzymanie się od my-

ślenia o  tych sprawach podczas wypoczynku. 

Ponadto, zadanie może okazać się trudniejsze niż 

na pierwszy rzut oka i pochłonie więcej czasu, 

niż chciało się na nie przeznaczyć. W tej sytuacji 

można po prostu nie zdążyć z wykonaniem go 

w określonym terminie. Lepiej chociażby zacząć 

jeszcze przed urlopem, wówczas można już osza-

cować, ile zostało do końca i zaplanować sobie 

pracę. Kolejnym czynnikiem jest to, że w czasie 

nieobecności pracownika, mogą wystąpić różne 

nieprzewidziane zdarzenia, w  rezultacie któ-

rych po powrocie z  urlopu jego biurko będzie 

zasypane dokumentami, a  skrzynka mailowa 

będzie pękała w szwach. Takie nagromadzenie 

bieżących zadań może spowodować, że nie star-

czy już czasu na nadrobienie zaległości. Ważne 

też, o  ile jest to możliwe, nie wyjeżdżać prosto 

z pracy oraz nie wracać z wyjazdu w przeddzień 

powrotu do pracy. Zawsze daje to możliwość 

odpowiedniego nastawienia się do wyjazdu 

i  ewentualnego załatwienia pilnej sprawy za-

wodowej jeszcze przed wyjazdem, a  także da 

chwilę na aklimatyzację po powrocie i spokojne 

rozpakowanie walizek.

Tak się rodzi wypalenie
Ze spędzaniem czasu jest trochę tak, jak z  je-

dzeniem – jeśli wciąż robi się to samo, zaczyna 

się chorować. Marlon Brando uwielbiał lody 

waniliowe, potrafi ł jeść je bez żadnych ogra-

niczeń – na śniadanie, obiad i  kolację. Pod 

koniec życia, gdy zamieszkał na swojej wyspie 

w  Polinezji Francuskiej, zaczął potwornie tyć 

i z mężczyzny, który był ikoną męskiej urody, 

zamienił się w kalekę.

 Podobnie jest z pracą. Jeżeli poświęcamy jej 

cały nasz czas pracując bez chwili wytchnienia, 

to choćby była najbardziej satysfakcjonująca 

na świecie, odbierze możliwość rozwijania 

innych obszarów osobowości. W ostatecznym 

rozrachunku ucierpi na tym też nasza wydaj-

ność i  innowacyjność zawodowa, dlatego też 

właśnie zdrowy balans między pracą a życiem 

prywatnym jest podstawą prawidłowego funk-

cjonowania organizmu człowieka. 

 W  sytuacjach wymagających szczególnej 

mobilizacji, gdy trzeba zmierzyć się z dużą ilo-

ścią dodatkowej pracy, np. przed rozpoczęciem 

nowego, dużego i  absorbującego projektu, 

organizm przygotowuje się do zmiany trybu 

życia na szybszy. Aby stać się profesjonalistą 

i ekspertem w swojej dziedzinie, być dumnym 

z  siebie oraz czuć aprobatę otoczenia, często 

podejmowane są dodatkowe wysiłki. Realizacja 

ze zdwojoną mocą nawarstwiających się pro-

jektów, bez zwracania uwagi na upływ czasu 

często sprawia, że pracownicy zmierzają do 

pracy wraz ze świtem, a wracają niemalże nocą. 

Za mobilizację organizmu w stanie wzmożonego 

wysiłku odpowiada hormon stresu – kortyzol, 

który działa jak psychostymulator. Pomaga on 

radzić sobie z  długoterminowym napięciem, 

łapać twórczy wiatr w skrzydła i wydajnie pra-

cować nawet po 12-14 godzin na dobę. Jest to 

pierwsza faza kortyzolowa. Człowiekowi bardzo 

zmotywowanemu niestraszne przecież szybkie 

tempo życia, nadgodziny, ciągła rywalizacja 

czy nieprzerwany wzmożony wysiłek intelek-

tualny – liczy się skuteczność oraz inwestycja 

w siebie, a odpoczynek można przecież odłożyć 

na potem... Jednak do czasu! Nikt nie jest z żela-

za, a ciało odmówi w końcu wykonania zadań 

z wyśrubowanej do granic listy zobowiązań.

 Stan wytężonej pracy, bez czasu na regene-

rację, może trwać stosunkowo krótko, najwy-

żej kilka miesięcy. Później organizm wchodzi 

w  drugą fazę kortyzolową. Ten sam hormon, 

który wcześniej pomagał utrzymać koncen-

trację, zaczyna powodować rozproszenie, 

zwiększa męczliwość i obniża wydajność. Dług 

energetyczny, zaciągnięty poprzez nadmierną 

eksploatację ciała, trzeba spłacić z odsetkami. 

Brak rytmiczności w  wydatkowaniu energii 

i w  odpoczywaniu może mieć poważne kon-

sekwencje dla zdrowia, dlatego tak ważne są 

chwile wytchnienia od zawodowego pędu 

i  zrównoważony rytm, zgodny z  naturalnymi 

potrzebami organizmu.

 Osoby pochłonięte wirem pracy dążą nie-

świadomie do samotności, gdyż organizm 

broni się przed nadmiarem kolejnych bodźców. 

Ciało wysyła sygnały, trzeba je tylko zauważyć 

i uszanować. Satysfakcja z pracy to doskonały 

mechanizm automotywacji, ważne jednak, aby 

zachować właściwe proporcje między zobo-

wiązaniami służbowymi a odpoczynkiem.

Podsumowując
Wypoczynek powinien być nie tylko regene-

racją sił witalnych, lecz także wniesieniem 

nowości do codziennego życia. Szczególnie ten 

dłuższy urlop, na który zwykle czeka się cały 

rok, powinien zawierać element równoważący 

to, co dominuje w codziennym życiu. To jest chy-

ba najlepsza rada dotycząca tego, jaką formę 

wypoczynku wybrać. Efektywny wypoczynek 

doda nowych sił, pozwoli odświeżyć spojrzenie 

na wiele spraw i dostarczy wiele radości. Dzięki 

temu do pracy wróci się w  pełni sił i  z  nową 

energią przystąpi się do wykonywania swoich 

obowiązków.

 Efektywny wypoczynek jest nieodłączną czę-

ścią zdrowego trybu życia. Aby był on możliwy, 

należy nauczyć się wypoczywać, tak samo na co 

dzień, jak i w czasie dłuższego wyjazdu, który 

powinien zregenerować siły człowieka po całym 

roku. Warto więc szukać tak długo, aż znajdzie 

się właściwy dla siebie sposób odpoczywania, 

który naprawdę będzie źródłem sił witalnych 

oraz nowej energii fi zycznej i  psychicznej. 

W końcu to właśnie od równowagi i zdrowego 

balansu pomiędzy pracą i wypoczynkiem zależy 

szczęście, a nierzadko także sukces zawodowy. 

Najlepiej więc wykorzystać letni czas wraz ze 

sprzyjającą wypoczynkowi pogodą i udać się na 

zasłużony, często długo wyczekiwany urlop.

VADEMECUM 
OBOWIĄZKOWEGO 
PRA COWNIKA 

Na szczęście sytuacja zaczyna się 
zmieniać, jeśli chodzi o podejście kie-
rownictwa do pracowników na urlo-
pie; wielu z nich zdaje sobie sprawę, że 
wypoczynek pracownika jest bardzo 
ważny dla jego dużej efektywności 
i wydajności w pracy.

Osoby pochłonięte wirem pracy dążą 
nieświadomie do samotności, gdyż 
organizm broni się przed nadmia-
rem kolejnych bodźców. Ciało wysy-
ła sygnały, trzeba je tylko zauważyć 
i uszanować. Satysfakcja z pracy to do-
skonały mechanizm automotywacji, 
ważne jednak, aby zachować właści-
we proporcje między zobowiązania-
mi służbowymi a odpoczynkiem.

Jak życ po urlopie?
Każdy urlop kiedyś się kończy i  na-
stępuje powrót do codziennych obo-
wiązków. Co robić, aby nie wyłado-
wać zbyt szybko „akumulatorów”? 
Powrót do codziennych rytuałów 
może być trudny, zwłaszcza dla osób, 
które nie lubią swojej pracy. Na szczę-
ście powrót na wakacje w  myślach 
jest niemal tak samo przyjemny jak 
sam wyjazd. Zdjęcia, fi lmy, wspo-
mnienia pozwalają przedłużyć miłe 
chwile.

LindePartner 2/2015LindePartner 2/2015

WAKACJE – NIE PRZEGAP! | TEMAT NUMERU  1514  TEMAT NUMERU | WAKACJE – NIE PRZEGAP!



Historia fi rmy INVESTA

W
szystko zaczęło się na Pomorzu. To właśnie 

tutaj w  1989 roku Pan Dariusz Czapiewski 

założył fi rmę, która już od 26 lat zmienia ob-

licze polskiego rynku stali nierdzewnej i aluminium. Na 

początku cała fi rma mieściła się w jednym wynajętym 

baraku. Dzisiaj do dyspozycji klientów jest 6 dużych 

oddziałów z magazynami od 2 do 5 tys. m2 oraz Metal 

Centrum, czyli nasze centrum serwisowe i logistyczne. 

Razem to ponad 30 tys. m2 powierzchni magazyno-

wej i usługowej. Z  lokalnego dystrybutora stali fi rma 

w krótkim czasie zajęła pozycję wiodącej, ogólnokrajo-

wej fi rmy w branży hutniczej. INVESTA odnosi sukcesy 

rynkowe w  dystrybucji stali nierdzewnych, zajmuje 

również pozycję lidera w sprzedaży aluminium. Ponad-

to jest prekursorem w oferowaniu najnowszych tech-

nologii. 6 oddziałów w  całej Polsce świadczy usługi 

cięcia blach na wycinarkach laserowych i  wodnych 

oraz precyzyjnego gięcia na prasach krawędziowych. 

INVESTA oferuje zakup blachy i  zlecenie jej przetwo-

rzenia w  jednym miejscu. Działa aktywnie w branży, 

a  także jest członkiem założycielem Stowarzyszenia 

Stal Nierdzewna.

 Logistyka poparta doskonałą organizacją to tajemni-

ca sukcesu i powodzenia INVESTY. Nie ma innej drogi 

jeżeli chce się zostać największym dystrybutorem stali 

nierdzewnej i aluminium w Polsce.

 Od kilku lat INVESTA stopniowo wdraża w codziennej 

praktyce zasady Lean Management. Dzięki wykorzysta-

niu doskonałych pomysłów swoich pracowników jest 

w stanie pracować efektywniej, bezpieczniej i taniej.   

Obróbka metalu to więcej niż warsztat, dystrybucja to więcej niż magazyn. O tym, jak ważne 
jest otrzymanie na czas wszystkich zamawianych towarów, przekonał się każdy, kto chociaż 
raz czekał na swój towar dodatkowe kilka dni, ryzykując w tym czasie niedotrzymaniem wła-
snych terminów. W obecnej, bardzo dynamicznej rzeczywistości, terminowe dostawy są prawie 
standardem, fakt ten nie wyklucza jednak ciągłego podnoszenia poziomu tej usługi. Dla fi rmy 
specjalizującej się w dystrybucji tuż obok jakości oferowanego towaru to właśnie proces dys-
trybucji decyduje o jej dalszym sukcesie lub utonięciu w morzu konkurencji. Kto kilkanaście lat 
temu zauważył tę zależność, może teraz cieszyć się pozycją lidera w swej branży. Taką fi rmą 
z pewnością jest INVESTA – dystrybutor „stale do usług” w obu znaczeniach tych słów.

Ambicją fi rmy INVESTA jest dostarczenie 
do każdego klienta, niezależnie od lokalizacji 
jego siedziby, każdego materiału w oczekiwa-
nym terminie. 

Wiodący dystrybutor stali 
nierdzewnej i aluminium w Polsce

– Opracowanie na podstawie materiałów fi rmy INVESTA – 

STALE DO USŁUG
Obróbka metalu to więcej niż warsztat...
Dystrybucja to więcej niż magazyn...
Jesteśmy INVESTA i traktujemy metal jak sztukę...

Na zdjęciu w pełni zautomatyzowany 
magazyn produktów długich
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M
imo, że od dawna INVESTA jest kojarzona 

z bardzo wysokim poziomem obsługi oraz 

wiarygodnością, wielokrotnie potwierdzaną 

różnymi laurami, to kiedy zapadła decyzja 

o „wejściu w lean”, obaw było bardzo dużo. Lean 

to wyzwanie znacznie przewyższające, będący 

już dzisiaj nieomalże standardem, system za-

pewnienia jakości wg ISO 9001. To nawet coś 

więcej niż wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego do zarządzania produkcją, 

a  jedno i drugie już dawno zostało zrealizowa-

ne. Lean oznacza ciągłe doskonalenie procesów 

w oparciu o doświadczenie i pomysły pracowni-

ków, a także wypracowanie narzędzi do selekcji 

tych pomysłów, bo przecież nie każdy pomysł, to 

dobry pomysł. Wymaga też poznania metod nie-

zbędnych do prawidłowej weryfi kacji tego, co 

się sprawdziło i  tego, nad czym należy jeszcze 

popracować. Lean to praca, która daje ogromną 

satysfakcję, jednak nigdy się nie kończy.

GEMBA LEAN’U
Lean na co dzień, to tzw. gemba, czyli uchwy-

cenie rzeczywistej sytuacji na miejscu pracy. 

Podejście to dopiero pojawia się w polskich fi r-

mach, ale jego efekty są naprawdę imponujące. 

Słowo gemba często jest używane w szerszym 

znaczeniu jako określenie miejsca pracy. Dla 

procesów produkcyjnych będzie to zatem hala 

produkcyjna, a  dla procesów składowania, 

załadunku i  rozładunku towarów – magazyn. 

Najlepsze pomysły na usprawnienia i oszczęd-

ności są często wynikiem uważnej obserwacji 

procesów w  trakcie gemba, a  także rozmów 

z  osobami wykonującymi daną pracę. Tutaj 

również powinny być konsultowane, testowane 

i weryfi kowane nowe pomysły.

 Przejście menedżerów INVESTY z  obszaru 

biura do części produkcyjnej i  magazynowej 

umożliwiło dostrzeżenie szczegółów, które 

z  oddalenia są zupełnie niewidoczne. Każdy 

oddział ma swoją specyfi kę pracy. Każdy stara 

się także jak najlepiej przystosować do wyma-

gań swoich klientów. I każdy ma swoje własne 

sposoby na zwiększanie efektywności.. 

Realizacja celów INVESTY wymaga 
ciągłego doskonalenia wydajności pro-
cesów magazynowych. Z tego powodu 
nieustannie trwają prace nad optymali-
zacją struktury, od 2013 roku wspiera-
ne dodatkowo narzędziami Lean. Ideą 
jest „dobrze za pierwszym razem”, co 
w  połączeniu z  poprawą efektywności 
wszystkich procesów pozwoli osiągać 
przewagę konkurencyjną na rynku. 

Ten cel realizowany jest poprzez eliminację mar-

notrawstwa w całym procesie magazynowania 

i produkcji przy użyciu takich narzędzi, jak: 5S, 

KAIZEN, TPM, VSM, SMED, a także optymalizacji 

przepływów materiałowych.

Identyfi kowalność materiałów
Jednym z  najważniejszych osiągnięć INVESTY 

jest wprowadzenie pełnej identyfi kowalności 

wszystkich materiałów od momentu wejścia do 

magazynu do momentu wyjścia do klienta. Osią-

gnięto ją dzięki specjalistycznemu systemowi 

oznaczeń opartemu na wykorzystaniu kodów 

kreskowych oraz odpowiednich urządzeń ska-

nujących i  drukujących. Już na etapie kontroli 

materiałów na wejściu każda paczka lub wiązka 

zostaje skojarzona z zamówieniem, sprawdzona 

i opisana unikalnym kodem. Podział na mniejsze 

paczki, nawet w postaci pojedynczego arkusza 

blachy lub jednego pręta, profi lu czy rury, za-

wsze skutkuje zduplikowaniem oznaczenia wraz 

ze wzbogaceniem o numer kolejnego podziału. 

Ponieważ do systemu są zaciągane także atesty 

materiałowe, skojarzenie dowolnego materiału 

z  odpowiednim certyfi katem nie stanowi naj-

mniejszego problemu.

 Drugą składową systemu oznaczeń jest 

oznakowanie kodami kreskowymi regałów 

i półek. Każdy materiał po odłożeniu na półkę 

jest przyporządkowany do niej w  systemie. 

Dzięki temu, aby potem odnaleźć daną pozycję, 

wystarczy zeskanować zamówienie klienta 

lub wybrać je w  komputerze. Dane zapisane 

w  systemie pokierują magazyniera prosto do 

miejsca składowania materiału. Dzięki temu 

też prawdopodobieństwo pomyłki jest bliskie 

przysłowiowemu „zeru”.

Nowoczesny park maszynowy 
i Metal Centrum
14 laserów, 8 pras krawędziowych, 3 water-jety 

i 2 piły do cięcia formatek aluminiowych to chlu-

ba i olbrzymia moc umożliwiająca świadczenie 

usług na najwyższym poziomie. Tak duża ilość 

maszyn oraz praca 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu pozwala utrzymać możliwie krótkie 

terminy wykonania. 

 Metal Centrum, czyli centrum serwisowe i  lo-

gistyczne INVESTY zostało przeniesione w 2007 

roku do Strykowa. W  samym środku Polski, tuż 

obok skrzyżowania dwóch autostrad A1 i  A2, 

zlokalizowane są hale o  powierzchni 15 tys. 

m2. Metal Centrum to marka INVESTY - jednost-

ka centralna skupiająca Dział Zakupów, Dział 

Handlowy zajmujący się sprzedażą do fi rm han-

dlowych w kraju i za granicą, a  także Magazyn 

Centralny wyposażony w  maszyny do obróbki 

Wyzwanie najwyższej jakości

 Metal Centrum w liczbach:
•  2007 r. – początek działalności; powierzchnia 10 000 m2

i 24 pracowników. Obecnie jest to 15 000 m2 i 84 pracowników,

•  Wyposażenie: 7 bram wjazdowych, 4 suwnice, regały wysokiego

składowania oraz 9 wózków widłowych, z czego 5 to pojazdy czterokierunkowe, a 4 czołowe,

•  Składowanie 3000 pozycji asortymentowych, 

•  14 000 paczek wysyłanych w ciągu 1 miesiąca,

•  Comiesięczna obsługa ok. 150 samochodów dostaw i ok. 500 wysyłek,

•  Na 4 maszynach do szlifowania i polerowania produktów długich oraz linii do szlifowania i 

szczotkowania blach uszlachetnianych jest ok. 500 ton miesięcznie rur, profi li i blach kwasood-

pornych. INVESTA jest niekwestionowanym liderem rynku w sprzedaży rur i profi li nierdzewnych 

w Polsce oraz wyznacznikiem wysokiej jakości tych produktów.

Pruszcz Gdański 

Luboń

Moszna

Olsztyn

Wrocław

Sosnowiec

CENTRALA

Stryków

powierzchniowej rur, profi li i blach ze stali nie-

rdzewnej. Ponadto to właśnie z tego miejsca wy-

ruszają dostawy do oddziałów INVESTY w Polsce 

oraz do fi rm z rodziny Amari Metals w najbliższym 

naszym sąsiedztwie: do Estonii, Litwy, Czech, 

Słowacji, Rumunii, Węgier oraz Ukrainy.

 Aby magazyn spełniał wszystkie oczeki-

wania, niezbędna jest stała modernizacja. 

W  czerwcu 2015 roku INVESTA uruchamia 

system automatycznego magazynowania pro-

duktów długich, tzw. Unicompact fi rmy Kasto 

– światowego lidera w dziedzinie automatyzacji 

magazynowania wyrobów stalowych i  innych 

metali. Dzięki temu pojemność samego maga-

zynu dla produktów długich wyniesie 5 300 ton, 

co równa się 1780 kasetom o ładowności 3 tony 

każda. W pierwszej fazie system Kasto wyposa-

żony jest w dwie stacje robocze przyjmujące lub 

wydające materiał. Wydajność układnicy 45-50 

cykli/godzinę pozwoli trzykrotnie zwiększyć 

wydajność kompletacji produktów długich – 

z obecnych 10 pozycji na godzinę do 30 pozycji 

na godzinę przypadających na 1 wózek widło-

wy. Takie zwiększenie wydajności pozwoli skró-

cić znacząco czas od złożenia zamówienia przez 

klienta do momentu dostawy, co jest obecnie 

głównym celem. W kolejnych latach planowana 

jest rozbudowa systemu o  kolejne 1000 kaset 

i dodatkowe stacje robocze.

 Podsumowując, wieloletni trend wzrostowy 

sprzedaży INVESTY świadczy o  jej skuteczności 

w  spełnianiu najwyższych oczekiwań swoich 

klientów. Regularne inwestycje w  park ma-

szynowy, jak i  dbałość o  nieustanny rozwój 

pracowników, pozwala na osiągnięcie poziomu, 

w  którym możliwe jest dostarczanie klientom 

towaru najwyższej jakości o  powtarzalnym 

standardzie i w możliwie krótkim terminie.     

Centrala fi rmy w Pruszczu Gdańskim
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 W sytuacji, gdy wózek widłowy jest stra-

tegicznym ogniwem w  procesie zarówno 

obróbki, jak i  dystrybucji metalu, bardzo 

istotne jest zapewnienie ciągłości pracy 

użytkowanej fl oty. Natychmiastowa reakcja 

na pojawiające się awarie niweluje czas 

przestojów. W tej kwestii także sprostaliśmy 

wymaganiom klienta już na początku współ-

pracy, to znaczy od momentu założenia od-

działu Linde w Pruszczu Gdańskim, jesteśmy 

jeszcze bliżej naszego klienta, zapewniając 

dzięki temu jeszcze szybszą i  bardziej 

sprawną naprawę pojazdów oraz doradztwo 

serwisowe.

Historia współpracy 
pomiędzy Linde MH Polska 
a fi rmą INVESTA 

 Miarą zadowolenia naszego klienta jest 

sukcesywne powiększania fl oty maszynowej 

– w  tej chwili należy do niej ponad 11 urzą-

dzeń w całej Polsce. Ponadto, niespełna dwa 

tygodnie temu, do parku maszyn  w Pruszczu 

Gdańskim dołączył kolejny wózek H50T EVO 

serii 394 (zdjęcie po lewej stronie).

Dziękujemy za zaufanie i polecamy

swoje usługi!

Opracował: Rafał Jankowski

Doradca Techniczno-Handlowy

Linde MH Polska o. Pruszcz Gdański

Precyzja i ergonomia to cechy, jakie fi rma 

Investa najbardziej ceni w zakupionej fl ocie 

wózków. 

Codzienna praca naszego partnera to po-

bieranie ładunków ponadgabarytowych, do 

których zaliczają się między innymi arkusze 

blachy. Operowanie wózkiem widłowym 

z  takim ładunkiem  w magazynie, w którym 

korytarz roboczy jest ograniczony, wymaga 

dużego doświadczenia od operatora. Kom-

paktowość oraz ergonomia wózków Linde 

znacznie ułatwiają to zadanie. Cechy te stają 

się wręcz kluczowym argumentem wyboru, 

gdy ładunek jest ciężki i wymaga transporto-

wania wózkiem o udźwigu 5000kg.

 Pierwszy wózek Linde, który fi rma zakupi-

ła w 2006 roku to H50T serii 394 z napędem 

hydrostatycznym. Oryginalny napęd hydro-

statyczny Linde wraz z układem sterowania, 

funkcjami masztu poprawił nie tylko komfort 

pracy, lecz również wydajność codziennej 

pracy oraz precyzję operowania ładunkiem. 

Na zdjęciu Romuald Łukasiewicz, Kierownik Magazynu i Produkcji

(INVESTA, Oddział Pomorze) i Rafał Jankowski (Linde MH)
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mieści się wyjątkowe muzeum – Scotch Whisky Heritage 

Centre. To prawdziwa świątynia narodowego trunku Szko-

tów. W dzisiejszym Edynburgu znajduje się ponad 4,5 tys. 

zabytkowych obiektów, dlatego też miasto nazywane jest 

Atenami Północy. Najstarsze budynki pochodzą z lat 1623-

1630. Wszystkie one składają się na wyjątkową atmosferę 

Edynburga. Miasto ma w sobie coś majestatycznego i do-

stojnego, jest kwintesencją wszystkiego, co ze Szkocją 

związane: pięknej wiktoriańskiej zabudowy, górskich kra-

jobrazów, a także starych pubów serwujących wyśmienite 

alkohole. Chcąc poznać prawdziwy charakter Edynburgu 

najlepiej byłoby odwiedzić miasto na przełomie sierpnia 

i września, kiedy trwa Międzynarodowy Festiwal składa-

jący się z niezależnych imprez, z których najsłynniejszym 

i największym jest Festiwal Teatrów Ulicznych.

SZKOCJA STANEM UMYSŁU

K
raj obejmujący północną część wyspy Wielka Brytania 

oraz archipelagi: Hebrydy, Orkady i Szetlandy, łącznie 

790 wysp, z czego tylko 130 jest zamieszkałych przez 

około 5,3 miliona ludności. Nazwa „Szkocja” pochodzi od 

łacińskiego słowa Scoti, którym określano mieszkańców 

Północnej Brytanii – Galów. Ciekawostką jest, że początkowo 

terminu Scotia „Kraj Galów” używano w odniesieniu do Irlan-

dii. Pierwsze wzmianki o państwowości szkockiej pochodzą 

z  IX wieku. Do 1 maja 1707 roku Szkocja była niepodległym 

królestwem, jednak od momentu połączenia unią polityczną 

z Królestwem Anglii do dziś pozostaje częścią Królestwa Wiel-

kiej Brytanii i  Irlandii Północnej. Mimo formalnej zależności 

od Korony, Szkocja od 13 lat posiada własny parlament oraz 

osobne instytucje prawne, szkolnictwo i struktury kościelne.

 Szkocja to jeden z  niewielu krajów, w  którym mówi się 

kilkoma językami. Na jej obszarze obowiązują dokładnie 3 

języki. Pierwszym jest język angielski, funkcjonujący na te-

renie całego kraju, pomimo że nie jest językiem ofi cjalnym. 

  Od XV wieku stolicą państwa jest Edynburg – drugie co 

do wielkości miasto Szkocji zamieszkałe obecnie przez 

482 tys. osób. Dawniej centrum szkockiego oświecenia, 

dzisiaj Edynburg to kulturalna i  intelektualna oś nie tylko 

Szkocji, ale i  całej Europy. Edynburg nad zatoką Firth of 

Forth dzieli się wyraźnie na dwie części: Nowe Miasto 

z  czasów oświecenia powstało w  stylu greckiego klasy-

cyzmu, zaś Stare Miasto z ciemnego kamienia zachowało 

swój średniowieczny charakter. Główny turystyczny szlak 

Edynburga wyznacza tzw. Królewska Mila – główna ulica 

średniowiecznego Starego Miasta. Ten prawie półtorakilo-

metrowy trakt łączy dwie bardzo ważne w historii Szkocji 

budowle – Pałac Holyrood i Zamek Edynburski. Ulica składa 

się z czterech odcinków różniących się nazwami i atmos-

ferą. Najciekawsze są Castlehill i  Lawnmarket. Nieopodal 

bramy wiodącej do zamku wzniesiono secesyjną Fontannę 

Czarownic. Stoi ona na miejscu, gdzie przez wieki palono na 

stosie kobiety oskarżone o uprawianie czarów. Nieco dalej 

Soczyście zielone wzgórza, zamglone, skaliste góry, tajemnicze zamki i piękne wyspy… To właśnie 
Szkocja – kraina zachwycająca bogactwem krajobrazów, jak i mnogością miejsc przepełnionych 
legendami i historią.

Panuje tu przeważnie wyżynny i górski krajobraz, co czyni ją krajem niezwykle atrakcyjnym tury-
stycznie. Według popularnego dowcipu, lato w Szkocji można określić następującymi słowami: szaro, 
ponuro i pada. Nie da się ukryć, że klimat panujący na północy Wysp Brytyjskich nie jest najprzyjem-
niejszy, jednak wszystkim, którzy mimo niepewnej pogody zdecydują się zwiedzić Szkocję, zaoferuje 
ona niezapomniane widoki. 

W  wydaniu Szkotów odmiana angielskiego ma wiele nale-

ciałości ze Scottish English, czyli tzw. języka gaelickiego oraz 

z języka szkockiego. Drugim językiem jest język szkocki, który 

jest przez niektórych badaczy uważany za odmianę angielskie-

go z odróżniającą się gramatyką oraz słownictwem. Język ten 

używany jest jedynie przez co dziesiątego rodowitego Szkota. 

Wyparcie go przez język angielski nastąpiło jeszcze w  XVIII 

wieku, kiedy to Szkocja weszła w unię z Anglią. Ostatnim, trze-

cim językiem, którego używają Szkoci, jest należący do grupy 

języków celtyckich język gaelicki. Pierwotnie w tej grupie znaj-

dował się także wymarły około 100 lat temu język wyspy Man, 

czyli dialekt Manx, oraz dialekt kornwalijski, który przestał być 

używany ponad 200 lat temu. Odwiedzający Szkocję po raz 

pierwszy odnosi wrażenie, że jest w Holandii. To ze względu na 

twardy akcent i brak charakterystycznej angielskiej formy.
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agodne wzgórza na południu i  wysokie 

góry na północy kraju, średniowieczne 

zamki i malownicze ruiny – miejsca warte 

odwiedzenia można znaleźć niemal na każdym 

kroku, poczynając od stolicy kraju, Edynburgu, 

a  kończąc na najdalej wysuniętych na północ 

szkockich wyspach Szetlandach.

Glenfi nnan
Filmowych scenerii w  Szkocji nie brakuje, ale 

wiadukt w Glenfi nnan naprawdę “zagrał” w nie-

jednym fi lmie. Pojawił się m.in. w dwóch fi lmach 

o przygodach Harry’ego Pottera. Trasa kolejowa 

przebiegająca przez wiadukt w  Glenfi nnan to 

niewątpliwie jedna z najbardziej malowniczych 

tras w  Europie, nie dziwi więc nikogo fakt, że 

przez czytelników Wanderlust Magazine została 

zaliczona do Top Rail Journeys. W okolicy warto 

zwrócić uwagę również na Glenfi nnan Monu-

ment, zbudowany ku czci Szkotów walczących 

w powstaniu Jakobitów w 1745 roku. Pomnik cu-

downie prezentuje się na tle jeziora Loch Shield.

Highlands
Wyżynno-górski rejon Highlands to najciekaw-

sza krajobrazowo część Szkocji. Prawie 300 

szczytów przekracza tam wysokość 3 tys. stóp 

(914 metrów) - to tzw. munrosy. Nazwa pochodzi 

od sir Hugh Munro, który w XIX wieku wszystkie 

je spisał. Wśród miłośników górskich wędró-

wek rozwinął się nawet swoisty sport zwany 

munro-bagging, a  polegający na zdobyciu jak 

największej liczby munrosów. Najsłynniejszym 

z nich jest wznoszący się na wysokość 1343 m 

n.p.m. Ben Nevis, będący zarazem największą 

górą w całej Wielkiej Brytanii.

Szlak zamków
Szkocja jest miejscem, gdzie zabytkowych 

budowli znajdzie się bez liku. Ze względu na 

burzliwą historię wiele z nich miało znaczenie 

obronne. Do tych naprawdę antycznych, choć 

już w nie najlepszym stanie, należą pozostało-

ści Muru Antoniusza, wzniesionego około 142 

roku przez przybyłych tu Rzymian. Naprawdę 

imponująco wygląda XVIII-wieczny Fort George, 

będący jedną z najlepiej zachowanych fortyfi -

kacji w  Europie. Sławą Szkocji jest prawdziwa 

mnogość zamków – na terenie całego kraju 

znajduje się około 2 tys. budowli tego typu, nie 

sposób więc poznać wszystkich. Historycznie 

najważniejsze są zamki w Edynburgu oraz góru-

jąca na 80-metrowej skale twierdza w Stirling. 

W  tym drugim można zobaczyć słynne "głowy 

ze Stirling", jak nazwano 56 rzeźbionych kaseto-

nów, do których wykonania sprowadzono drew-

no z Polski. Przy okazji pobytu w Stirling warto 

również złożyć wizytę w więzieniu – bardzo cie-

kawie zorganizowanym muzeum, ukazującym 

zarówno "uroki" tego typu przybytku w  XIX 

wieku, jak i cechy analogicznych miejsc w cza-

sach współczesnych. Jednym z  ciekawszych 

eksponatów jest korba, którą niegdyś w ramach 

kary należało w ciągu dnia zakręcić 14 400 razy.

St. Andrews
Głównym, a zarazem jedynym motywem niebie-

sko-białej fl agi Szkocji jest krzyż św. Andrzeja. 

To nawiązanie do czasów, kiedy Szkocja była 

krajem głównie katolickim – wtedy to właśnie 

Kuchnia szkocka
Twórca tej krainy uznał chyba, że jej piękno musi 

być zrównoważone z surowością, a tutejsza lud-

ność za życie w pięknej scenerii powinna zapła-

cić nieustanną groźbą pustki w spiżarni. Kuchnia 

szkocka dla jednych jest synonimem szkockiego 

skąpstwa, dla innych przykładem trzeźwego 

rozsądku i  zapobiegliwości. Nie wygląda za 

dobrze, choć dodatki w postaci puree z brukwi 

i ziemniaków oraz szklaneczka whisky próbują 

zatrzeć niekorzystne pierwsze wrażenie… 

Wydęty, duszony żołądek owcy wypełniony po 

brzegi masą z wątroby, serca i płuc wymiesza-

nymi z cebulą, mąką owsianą, na koniec hojnie 

sypniętymi przyprawami. Haggis – tak zwie się 

powyższa szkocka potrawa narodowa, będąca 

SZKOCKIE 
SCENERIE

św. Andrzej stał się jej patronem. Relikwie 

męczennika sprowadził tu w  IV wieku grecki 

mnich, św. Regulus. Miasteczko, w którym spo-

częły, nazwano St. Andrews, a  przybywające 

tłumy pielgrzymów sprawiły, że stało się ono 

kościelną stolicą kraju. W  wyniku reformacji 

relikwie przepadły, a  z  XII-wiecznej katedry 

i  zamku biskupiego pozostały ruiny. Dziś sła-

wę St. Andrews przynosi głównie najstarszy 

w Szkocji uniwersytet oraz Old Course – jedno 

z  najsłynniejszych pól golfowych świata, na 

którym aby pograć, rezerwacje należy robić 

z rocznym wyprzedzeniem. W St. Andrews gra-

no w golfa już w XV wieku, tak więc uważa się 

je za kolebkę tego sportu, o czym przypomina 

miejscowe muzeum.

dzieckiem tej ziemi. W tej kulinarnej niepewno-

ści, w której jeszcze nie tak dawno pojawienie 

się dania mięsnego było powodem do radości 

dla całej wioski, na owcze podroby spoglądano 

z błyskiem w oku. „Gdy serwują haggis, mocniej 

depcze ziemię człowiek Szkocji!”, pisał w 1787 r. 

w  poemacie opiewającym zalety szkockiej 

kiszki Robert Burns, najsławniejszy miejscowy 

poeta. W  kuchni szkockiej króluje również 

bardzo często owies. Popularnymi daniami są 

owsiane puddingi, a w restauracjach nierzadko 

można zamówić płatki owsiane z  ziemniakami 

i śledziem lub smażone płatki owsiane z cebulą. 

Szkocja jest też producentem najlepszej baraniny 

na świecie. Popularną potrawą jest tutaj zupa 

z baraniej głowy.

Któż nigdy nie słyszał o  potworze z  Loch 
Ness??! Potocznie mówi się o  nim Nes-

sie, choć w  naukowych opracowaniach fi gu-
ruje jako Nessiteras rhombopteryx. Pierwszy raz 
o  wodnym monstrum wspomniano w  kro-
nikach poświęconych chrystianizującemu te 
rejony św. Kolumbanowi. Ponoć w  roku 565 
misjonarz natrafi ł na pogrzeb mężczyzny bę-
dącego ofi arą wodnej bestii. Zmarły został 
wskrzeszony, zaś o  potworze na wieki zrobi-
ło się cicho. Szum zrobił się w  roku 1933 po 
opublikowaniu zdjęcia wystających z  wody 
garbów niby-dinozaura. Od tej pory co rusz 
pojawiały się sensacyjne doniesienia o spotka-
niach z Nessie.
 Loch Ness jest przede wszystkim najsłyn-
niejszym jeziorem na świecie za sprawą potwo-
ra, który podobno w  nim mieszka. Niewielu 
jednak wie, że wielka dolina Great Glen, w któ-
rej leży jezioro, to jeden z najpiękniejszych pod 
względem przyrodniczym rejonów Szkocji. 
Są tu pokryte wrzosami wzgórza, gęste lasy, 
rwące strumienie, a  także pełne duchów i  ta-
jemniczych historii zamki. Potwora z  Loch 
Ness najlepiej wypatrywać ze wspaniałych 
ruin położonego na skale zamku Urquhart. 
Położony nad brzegiem jeziora był kiedyś 
trzecim co do wielkości zamkiem Szkocji. 
Wielokrotnie zdobywana, oblegana, a  nawet 
wysadzana w  powietrze twierdza w  końcu 
popadła w  ruinę. Mimo to, nadal przyciąga 
tłumy, bo większość tych, którzy dowodzą, 
iż widzieli potwora z  Loch Ness, zapewnia, 
że stało się to właśnie wtedy, gdy patrzyli na 
jezioro z murów Urquhart. W sezonie turyści 
mogą go także wypatrywać z łódek i statków.

Wiadukt w Glenfi nnan Twierdza w Stirling
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Szkocka whisky, jeden z  najczęściej wybie-
ranych i  cenionych alkoholi posiada nie 

lada historię. Produkowana wyłącznie w Szko-
cji, w 100% ze słodu jęczmiennego bądź jęcz-
mienia, dojrzewa przez okres 3 lat w beczkach. 
Najpopularniejsze gatunki to: Johnie Walker, 
Teacher’s, Th e Famous Grouse, Chivas Regal, 
Laphroaig, Th e Balvenie, Ballantine’s.
 Celtycki “usquebaugh”, czyli “woda życia”, 
fonetycznie stała się “usky”, a  następnie prze-
dostała się do języka angielskiego w  formie 
“whisky”. Po tym, jak wprowadzono ją na glo-
balny rynek, nazwy Scotch Whisky i  Scotch 
zostały błędnie stosowane w  znaczeniu ga-
tunku alkoholu, który prawidłowo można na-
zywać wyłącznie Whisky. Warto wiedzieć, że 
Szkocja posiada międzynarodowo chronio-
ny termin „szkocka”. Whisky określona jako 
szkocka musi by produkowana w  Szkocji. Je-

żeli ma zostać nazwana szkocką, nie może być 
produkowana w  Anglii, Walii, Irlandii, Ame-
ryce lub gdziekolwiek indziej. Metody sporzą-
dzania doskonałej whisky są podobne również 
w innych krajach, szczególnie w Japonii. Czę-
sto określane jako „whisky”, nie dorównują 
szkockim upodobaniom.

”Osiem torebek słodu od mnicha 
John’a  Cor’a, z  pomocą których 
otrzymamy witalną wodę”. 

Taki właśnie wpis pojawił się w  Exchequ-
er Rolls w  1494 roku i  prawdopodobnie 

jest pierwszym udokumentowanym zapisem 
destylacji w  Szkocji. Produkcja objęła prawie 
1500 butelek, po czym stało się jasne, że desty-
lacja jest dobrze rozwiniętą praktyką. Legenda 
głosi, że Św. Patryk zapoczątkował destyla-

JĘCZMIENNY NEKTAR

się do fryzjera nie jest zaskoczeniem. W 1505 
roku, w  Guild, usługom fryzjerskim w  Edyn-
burgu przyznano monopol na produkcję aqua 
vitae – odzwierciedlało to fakt, iż alkohol nie 
posiadał wyłącznie właściwości leczniczych, 
ale także był użyteczny w  usługach fryzjer-
skich. Prymitywny sprzęt używany w tamtym 
okresie oraz brak wiedzy naukowej oznaczały 
prawdopodobieństwo produkcji silnego al-
koholu mającego czasami szkodliwe właści-
wości. W  XV wieku ulepszenie destylatorów 
przyczyniło się do udoskonalenia jakości pro-
dukowanego alkoholu. Wielu mnichów nie 
miało wyboru i  musiało nauczyć się umie-
jętności destylowania. Znajomość tej sztuki 
szybko rozprzestrzeniała się dalej. 
 Rosnąca popularność destylacji szybko 
przyciągnęła uwagę szkockiego parlamentu, 
który wprowadził w  drugiej połowie XVII 
wieku pierwsze podatki od słodu i  produk-
tu końcowego. Wzrastające podatki lokalne 
nakładane przez państwo spowodowały sto-
sowanie kolejnych Aktów Unijnych w  Anglii 
w 1707. Destylarnie były zaopatrywane przez 
podziemie, co doprowadziło do długich, czę-
sto krwawych bitew pomiędzy urzędnika-
mi akcyzowymi a  przemytnikami. Przemyt 
stał się standardową praktyką na co najmniej 
150 lat. Zmiany zaszły dzięki księciu Gordo-
nowi, który na swoich rozległych włościach 
produkował nielegalnie whisky. Propozycja, 
jaką złożył rządowi w  Izbie Lordów, doty-
czyła prawnej i  zyskownej produkcji whisky. 
W 1823 roku ustawa akcyzowa została zmie-
niona – wprowadzono możliwość destylacji 
whisky w zamian za opłatę licencyjną w wyso-
kości 10 funtów za galon alkoholu. W przecią-
gu następnych dziesięciu lat przemyt zanikł 
prawie całkowicie, w  rzeczywistości jednak 
wiele destylarni do tej pory używanych jest 
przez starych przemytników. Szkocka Whi-
sky przebyła długą drogę: wojny, rewolucje 
i  recesję gospodarczą; przetrwała zachowu-
jąc niezmienioną formę. Utrzymuje swoją 
pozycję międzynarodowego alkoholu, swym 
zasięgiem obejmując ponad 200 krajów na 
świecie.

 Szlakiem whisky

Dufft  own, kameralna miejscowość 
w Speyside, północnym regionie Szkocji, 

zdaje się w całości wzniesiona z szarych kamie-
ni. To miejsce zamieszkane przez niecałe 1700 
osób, spowite jest zapachem torfu i jęczmienia, 
dwóch nut wyznaczających miejsce Szkocji na 
mapie świata. Bez nich nie byłoby najsłynniej-
szej kolorowej wódki – whisky.

 W  każdej z  sześciu destylarni Dufft  own, 
przy odrobinie chęci można zanurzyć dło-
nie w kadzi pełnej jęczmiennych drobinek. Są 
one zapowiedzią cudów dziejących się w miej-
scowych alembikach od dobrych kilkuset lat. 
Słodowany jęczmień suszy się w piecach opa-
lanych torfem – w pozbawionej niemal drzew 
Szkocji to najłatwiej dostępny opał. Odpo-
wiednio podgrzany fermentuje i  destyluje 
w  alembikach. Piekielnie mocny, bo zawiera-
jący ok. 80% alkoholu, przed przelaniem do 
dębowych beczek trunek rozcieńczany jest 
wodą. Tam dojrzewa przez wiele lat, nabierając 
smaków i aromatów.
 Przysiadając na drewnianej ławce pod ka-
miennym murem gorzelni i  patrząc na cha-
rakterystyczny, przypominający pagodę dach 
suszarni, można z  nutką nostalgii westchnąć 

cję w V w. n.e. Podczas tajemniczych podróży 
z Dalriadic Scots oraz postoju w Kintyre około 
500 roku św. Patryk przyswoił wiedzę z krajów 
praktykujących już sztukę destylacji. Proces 
destylacji pierwotnie stosowano do produkcji 
perfum, win, by następnie zastosować go do 
fermentacji mieszanin zbóż w miejscach, gdzie 
plantacja winogron nie była dość obfi ta. Alko-
hol był powszechnie określany jako „aqua vi-
tae” (woda życia) standardowo w klasztorach, 
a  przede wszystkim wykorzystywany był do 
celów leczniczych, dla zachowania zdrowia, 
przedłużenia życia, w  celu łagodzenia kolki, 
paraliżu, a nawet ospy. 
 W  czasie wielkiego szkockiego renesansu, 
król Jakub IV (1488-1513) chlubił się w „ogni-
stej wódce”. Podczas wizyty króla w  Dundee 
w  1506 roku królowi dostarczono aqua vitae. 
A dostawcą owej wody był fryzjer. Odniesienie 

kwiatowych i owocowych czy zajrzeć do Spey-
side, lokującego się o krok dalej, w którym rodzi 
się whisky o  nutach korzennych, miodowych 
i  orzechowych. Na koniec odwiedzić desty-
larnię mającą blisko 200 lat Cardhu w pobliżu 
Archiestown, w  której to powstaje dziś najpo-
pularniejsza marka whisky na świecie – Johnnie 
Walker, co roku znajdująca ponad 130 mln na-

Alkohol był powszechnie określany 
jako „aqua vitae” (woda życia) i wyko-
rzystywany standardowo w klasztorach 
przede wszystkim do celów leczni-
czych, dla zachowania zdrowia, prze-
dłużenia życia, w celu łagodzenia kolki, 
paraliżu a nawet ospy.

za czasami, gdy whisky słodowa kryła w sobie 
wszystkie cechy miejsca, w  którym powsta-
ła. Beczki po sherry i  amerykańskiej whisky 
sprawiały, że każda butelka była niczym stem-
pel przybijany na kopercie w lokalnej poczcie. 
Ta jasna identyfi kacja skończyła się wraz z na-
staniem epoki beczek po porto, jerez lub ku-
bańskim rumie, do których zaczęto wlewać 
whisky do leżakowania. Beczki nadały alko-
holowi nowych nut i  atrakcyjności, stłumi-
ły jednak charakter poszczególnych gorzelni, 
wychodząc bezceremonialnie przed szereg 
i zrzucając z piedestału kształt alembików czy 
jakość wody, które dotychczas nadawały single 
maltom indywidualnego rysu. Dziś, by go zna-
leźć, trzeba się nieco bardziej natrudzić.
 Szukając tego niepowtarzalnego charakteru, 
można ruszyć w  podróż po szkockich regio-
nach, licząc na to, że różnice pomiędzy produ-
kowanymi w nich trunkami będą łatwiejsze do 
uchwycenia. Wybrać się do Lowlands, znane-
go z  alkoholi łagodnych, o  subtelnych nutach 

bywców. Słynie ona z charakterystycznego je-
dwabistego smaku i  prawdziwie genderowej 
historii: swoje początku destylarnia zawdzię-
cza kobiecie. To Helen Cumming, która wraz 
z mężem Williamem założyła gorzelnię, stwo-
rzyła pierwsze butelki trunku. Ponoć z  po-
czątku sprzedawała je przechodniom wprost 
z okna budynku.
 Highlands, Islands oraz Campbeltown – 
tamtejsza whisky to już wyższy stopień wta-
jemniczenia, otula bowiem ciepłym obłokiem 
o  dymnym zapachu. No i  na koniec wyspy 
Skye, na której znajduje się tylko jedna desty-
larnia Talisker. Pochodząca z  niej whisky jest 
niezwykle charakterystyczna, posiada wyraź-
ne akcenty morskie, zawdzięczane bliskości 
wody. Druga z  wysp – Islay mieści się na po-
łudniowym zachodzie Szkocji, gdzie powstają 
alkohole najbardziej złożone, wymagające od 
pijącego sporej uwagi. Dymne, ciężkie, choć 
potrafi ące nagle zaskoczyć odświeżającą nutą 
morza, podobnie zresztą, jak cała Szkocja.

Dębowe beczki z leżakującym trunkiem w szkockiej gorzelni
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K
tóż nie pamięta superprodukcji "Braveheart. 

Waleczne serce" w  reżyserii Mela Gibsona? 

Jest to opowieść o  tym, jak William Wallace 

ponad 700 lat temu rozbił silniejszą armię angiel-

ską i obronił w tej sposób szkocką niepodległość.

 Wraz z  tragiczną śmiercią króla Aleksandra III 

skończył się złoty wiek w dziejach średniowiecz-

nej Szkocji. Król Edward I  postanowił przyłączyć 

Szkocję do swoich ziem. W  zawartym w  1289 

roku traktacie ustalono, że w zamian za zgodę na 

małżeństwo wnuczki króla Szkocji, Małgorzaty, 

z  synem Edwarda I, Anglicy uszanują niepodle-

głość Szkocji w  jej dotychczasowych granicach. 

I pewnie tak by się stało, gdyby nie niespodzie-

wana śmierć księżniczki Małgorzaty. W tej sytuacji 

w 1292 roku Anglicy, nie licząc się z niczyim zda-

niem, na króla Szkocji wyznaczyli Johna Balliola, 

który szybko okazał się marionetkowym władcą 

pozwalającym Anglikom na podejmowanie decyzji 

w co ważniejszych kwestiach.

 Ambitni i niezależni Szkoci już po kilku miesią-

cach mieli dosyć nieproszonych gości. Postanowili 

pozbawić stanowisk wszystkich urzędników 

Edwarda I i skonfi skowali swoje ziemie. Na reakcję 

angielskiego monarchy nie trzeba było długo cze-

kać. Rozpoczęły się liczne walki, wskutek których 

wymordowano tysiące Szkotów. W trakcie trzech 

miesięcy od przekroczenia granicy Szkocji, Edward 

I  kontrolował większą część terytorium, szybko 

też angielski monarcha ogłosił się nowym królem 

Szkocji i zaprowadził w tym niewielkim kraju swo-

je porządki, zaś po obsadzeniu angielskich załóg 

w zamkach i na urzędach, wrócił do Anglii.

 I właśnie w  tym momencie na scenę wkracza 

William Wallace. Tak naprawdę nie wiemy o  jego 

dzieciństwie nic, oprócz tego, że urodził się około 

roku 1270 w rodzinie drobnego posiadacza ziem-

skiego. Po raz pierwszy wiarygodne źródła wspo-

minają o  nim w  maju 1297 roku, kiedy w  nocy 

napadł i zabił w miejscowości Lanark angielskiego 

szeryfa Williama Heselriga, mszcząc w ten sposób 

śmierć Marion Braidfute, swojej młodej żony. Wal-

lace przemierzał kraj i ze swoimi ludźmi napadał 

na mniejsze garnizony angielskie. Wieść o  jego 

bohaterstwie szybko rozeszła się po całym kraju 

i podziałała jak magnes na Szkotów, ściągając ich 

tłumnie do oddziału Wallace’a. 

 Do decydującego spotkania z Anglikami doszło 

11 września 1297 roku na rzece Forth pod miastem 

Stirling. Angielska armia liczyła 300 dobrze uzbro-

jonych rycerzy i 10 tys. piechoty. Szkotów było co 

prawda więcej, bo około 10-16 tys., jednak byli to 

słabo wyszkoleni i  uzbrojeni piechurzy. By mieć 

przewagę nad Anglikami, Wallace ustawił swe 

wojska na wzgórzu, zmuszając tym samym An-

glików do ataku pod górę. Gdy Anglicy skończyli 

przeprawę przez wąski most, Wallace dał znak 

do ataku. Anglicy nie mając możliwości ucieczki, 

skakali do rzeki i  tonęli. W  konsekwencji, dzięki 

zaskakującej akcji, Szkoci zabili setkę ciężko zbroj-

nych żołnierzy i 5 tys. piechurów.

T
artan to tkanina, zwykle z  wełny owczej, 

o kraciastym wzorze utworzonym z krzyżu-

jących się różnej szerokości i barwy pasów 

przebiegających w  takim samym porządku za-

równo wzdłuż osnowy, jak i wątku. W klasycznej 

szkockiej kracie zespół pasków zostaje w sposób 

lustrzany odwzorowany w  pionie i  poziomie. 

W  niektórych "szkockich kratach", np. tartanie 

Jukonu, zamiast lustrzanego odbicia stosuje się 

zwykłe kopiowanie, lub w kracie zwanej Ameri-

can with eagle wprowadza się dodatkowe prążki 

burzące symetrię. Jest to obok godła (Badge), 

zawołania wojennego i marszu klanowego naj-

bardziej charakterystyczny wizualny wyróżnik 

identyfi kujący przynależność do konkretnego 

klanu szkockiego.

 Z tartanu szyte są szkockie spódniczki – kilty, 

spodnie, nakrycia głowy, a czasem również inne 

części garderoby. Bywa także przewieszany 

przez ramię lub noszony w  formie szarfy jako 

element stroju kobiecego. 

 Tartany do XVIII w. najprawdopodobniej nie 

miały ściśle określonych, klanowych wzorów. Na 

ich odmienność w różnych rejonach Szkocji wpły-

wała zapewne lokalna dostępność barwników 

i tradycja, a nie ścisłe przepisy. Portrety szlachty 

szkockiej w strojach narodowych z XVI-XVIII w. 

klanu Campbell, popierały prawowitą szkoc-

ką dynastię Stuartów, masowo biorąc udział 

w szkockich powstaniach, m.in. w 1715 i 1745. 

Polityka angielskich najeźdźców próbujących 

zniszczyć strukturę klanową przyczyniła się pa-

radoksalnie do jej umocnienia, a renesans szkoc-

kiej kultury narodowej na początku XIX wieku, 

pozwolił przetrwać klanom do współczesności.

 Klany szkockie nie są jednolite. Obok wiel-

kich klanów, grupujących mniejsze klany, rody 

i rodziny złączone jedynie legendarnym pocho-

dzeniem od wspólnego przodka – Klan Chattan, 

Klan Alpin, Klan Donald, istnieją mniejsze klany, 

będące w zasadzie rodami, np. Colquhoun, Gra-

ham, Buchanan. Społeczność klanowa dzieli się 

zwykle na trzy grupy – ród naczelnika, członków 

klanu o  tym samym nazwisku co naczelnik, 

zachowujących tradycję wspólnego, często 

legendarnego pochodzenia i tzw. "ludzi złączo-

nych" – dawnych mieszkańców ziem zajętych 

Dudy, kilt, haggis i whisky to najbardziej 
znane elementy szkockiej kultury. Dudy 

pochodzą z Azji Mniejszej, mają jednak w kul-
turze Szkocji szczególne znaczenie i kojarzo-
ne są właśnie z nią. Kilt jako męska spódnica 
znany był już w czasach podbojów rzymskich 
prowadzonych na terenie Wysp Brytyjskich. 
Whisky – jest kwestią sporną pomiędzy Szko-
tami a Irlandczykami – bowiem do dziś nie 
jest wyjaśnione, który z narodów wynalazł ten 
alkohol.

prezentują zazwyczaj zupełnie dowolne wzory 

krat u  przedstawicieli jednego klanu. Tartany 

powstały i  były początkowo używane przez 

szkockich górali i  mieszkańców wysp. Własne 

tartany przybrały również szkockie rody z Nizin 

(Lowlands) i Pogranicza (Borders), które, zazwy-

czaj silnie zanglicyzowane, nigdy wcześniej tar-

tanów nie nosiły. Od XIX w., wraz z renesansem 

świadomości narodowej Szkotów i  nadejściem 

mody na tradycję, ujednolicono wzory tartanów, 

przypisując ściśle określone wzory odpowied-

nim klanom, jednostkom wojskowym, organiza-

cjom, miastom i hrabstwom. Rejestrację nowych 

wzorów i  nadzór nad poprawnym i  legalnym 

używaniem dawnych sprawuje urząd herolda 

Szkocji (The Court of Lord Lyon King of Arms). 

Niektóre klany używają kilku wzorów tartanów 

– codzienny (dress), bojowy (battle) czy myśliw-

ski (hunting). W wielkich klanach osobny wzór 

tartanu ma wódz oraz jego najbliższa rodzina. 

Niekiedy wyróżnia się też damską wersję tartanu 

klanowego. Osobne wzory tartanów przysługują 

rodzinie królewskiej jako potomkom Stuartów 

(Royal Stewart). Wraz ze wzrostem popularności 

kultury szkockiej, nowe wzory tartanów powsta-

ły w środowiskach szkockich emigrantów w USA 

i  Kanadzie, gdzie prócz klanowych tartanów 

często stosowane są tartany terytorialne, m.in. 

Yukonu, Nowej Szkocji czy American with Eagle.

 Obecnie zarejestrowanych jest 2,5 tys. wzo-

rów tartanów, a o ich popularności może świad-

czyć fakt, że nawet kluby sportowe zgłaszają 

własne wzory. Szkockie kraty znane są na całym 

świecie, a  nawet we wszechświecie, a  to za 

sprawą astronauty Ala Beana, który zabrał swój 

tartan w kosmos. Kratki w Szkocji są wszędzie – 

nawet jeśli zechcemy przejechać się taksówką, 

to niewykluczone, że i ona będzie pomalowana 

w kratę.

Klany szkockie
Są jedną z  lepiej zachowanych struktur klano-

wych w Europie. Jako zasadnicza forma organi-

zacji społecznej przetrwały klany w Wyżynnej 

Szkocji (Highlands) do połowy XVIII wieku. Sta-

nowiły jedną z  głównych grup oporu przeciw 

zjednoczeniu z  Anglią i  angielskiej dominacji. 

Stąd wszystkie góralskie klany, z  wyjątkiem 

przez klan, członków dawnych podbitych kla-

nów, noszących różne nazwiska, ale uznawa-

nych za współklanowców. Anglicy próbowali 

odnieść stosunki klanowe do swoich układów 

społecznych, traktowali wodzów klanu jak po-

siadaczy ziemskich, drugą grupę jak dzierżaw-

ców, a trzecią jak poddzierżawców. Nie było to 

ścisłe odniesienie, ponieważ tradycyjnie wódz 

nie był właścicielem ziemi klanu, lecz tylko jej 

głównym zarządcą i  dyspozytorem. Niektóre 

klany kultywują tradycję sprzed zasiedlenia 

królestwa Dal Riady i  mają swoje irlandzkie 

gałęzie (Klan Donald, Kennedy, Neill). Moda na 

szkocką tradycję doprowadziła do tworzenia 

klanów z  rodów, które nigdy nie funkcjonowa-

ły w klanowej strukturze społecznej, także na 

Nizinach Szkockich. Obecnie istnieje w Szkocji 

ponad 50 organizacji używających nazwy klan. 

Zewnętrznymi wyróżnikami przynależności 

klanowej były – i  są nadal przy uroczystych 

okazjach – tartan, zawołanie, godło i marsz kla-

nowy grany na dudach szkockich. Tradycyjnie 

członków klanu wiąże przywiązanie i szacunek 

do rodu naczelnika klanu. Z klejnotu jego herbu 

pochodzi najczęściej godło klanu. 

SZKOCKA  KRA TA

NIEPODLEGŁOŚĆ SZKOCJI
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WÓZKI DO INDYWIDUALNYCH APLIKACJI
Linde MH zaobserwowało coraz większe 
zapotrzebowanie na wózki dostosowy-
wane do indywidualnych aplikacji

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat żaden 

inny segment związany z wózkami widłowymi 

nie osiągnął takiego wzrostu, jak w przypadku 

działu rozwiązań specjalnych (Customised 

Solutions), tzw. rozwiązań CO. Jeszcze w 2004 

roku odsetek produkowanych przez Linde MH 

wózków z  opcjami CO wynosił zaledwie 20%. 

Na chwilę obecną wózki z opcjami CO stanowią 

jedną trzecią wszystkich produkowanych wóz-

ków przemysłowych. Jesteśmy przygotowani 

na jeszcze większy wzrost zapotrzebowania 

na opcje CO. W  tym celu został stworzony ze-

spół CO, który na bieżąco opracowuje nowe 

rozwiązania zgodne z  trendami pojawiającymi 

się na rynku oraz z oczekiwaniami klientów. Na 

koniec, zespół wdraża opracowane rozwiązania 

w procesy produkcyjne.

  Dobrym przykładem jest tutaj wózek Linde 

L06 AC AP, który początkowo został opracowany 

jako opcja CO, a na chwilę obecną, ze względu 

na zapotrzebowanie rynku, jest produkowany 

seryjnie. 

 „Od zawsze pewien odsetek zamówień klien-

tów stanowiły zamówienia CO. Nawet spośród 

naszych 85 serii wózków Linde i  około 6000 

opcjonalnych cech wózków nie zawsze możliwe 

było dopasowanie wózka do indywidualnej 

aplikacji klienta”, mówi dr Ralf Dingeldein, Wice-

prezes Działu Nowych Wózków. Swego rodzaju 

nowość stanowi jednak fakt, że rozwiązania CO 

w wózkach są zamawiane coraz częściej, a  ich 

celem jest m.in. redukcja kosztów poprzez udo-

skonalony system obsługi ładunków. 

 Obsługa kilku tysięcy zamówień CO rocznie 

sprawiła, że, jeśli to tylko możliwe, podejmu-

jemy się produkcji tych wózków w  seryjnych 

procesach produkcyjnych. Specjaliści z  działu 

CO towarzyszą całemu procesowi od momentu 

zamówienia, przez etap projektowania, opra-

cowywania, wdrożenia, a następnie produkcję, 

montaż, dokumentację i serwis. „Cztery główne 

fi lary Linde do uniwersalność, łatwa obsługa, 

wytrzymałość i wydajność”, mówi Dingeldein. 

„Oczywiście fi lary Linde odnoszą się także do 

rozwiązań CO”.

 Ponadto, zdarza się, że opracowane opcje CO 

zainteresują także innych klientów. W ten spo-

sób rozwiązania CO często stają się produktem 

seryjnym. Dokładnie taka rzecz miała miejsce 

w  przypadku paletowego wózka stertujące-

go Linde L06 AC AP. Ta samonośna maszyna 

może podnosić ładunki ważące 600 kg i  jest 

wyposażona w platformę dla operatora. Wózek 

ten został zaprojektowany na potrzeby jednego 

z  największy przedsiębiorstw meblarskich. Ze 

względu na potrzebę bardziej zrównoważone-

go działania fi rmy i  jednoczesną konieczność 

redukcji kosztów, potentat meblowy zdecy-

dował się na zamianę dotychczasowych palet 

drewnianych na palety z  tektury falistej, które 

są o  10 cm niższe. W  związku ze zmianą nie-

możliwe było dalsze stosowanie standardowego 

paletowego wózka stertującego. W  tym wy-

padku idealnym rozwiązaniem okazał się wózek 

stertujący z przeciwwagą L06 AC AP łączący za-

lety zasady przeciwwagi z bardzo kompaktowy-

mi wymiarami. Dzięki zastosowaniu wideł ISO, 

wózek może podnieść dowolny rodzaj nośnika 

ładunku (palety), w tym palety euro w poprzek. 

A  dzięki zastosowaniu krótszego rozstawu osi 

i przesunięcia masztu w  tył całkowita długość 

wózka po złożeniu platformy operatora wynosi 

zaledwie 2,4 m. 

„Wprowadzając wózek na rynek, jednocześnie 

otworzyliśmy się na szerokie spektrum aplika-

cji”, mówi Tobias Zierhut, Dyrektor Zarządzania 

Produktem w  Linde Material Handling. „Od-

kryliśmy nowe rodzaje aplikacji, m.in. przy 

produkcji i montażu części lub w magazynach 

z wąskimi korytarzami”.

Coraz więcej rozwiązań specjalnych w wózkach przemysłowych
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PROSTOWNIKI MODULARNE HAWKER®

KONSTRUKCJA MODUŁOWA
- NOWY STANDARD 

Nowa linia prostowników Lifetech® Modular i Life IQ™ Modular   
fi rmy EnerSys® to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w zak-
resie prostowników wysokiej częstotliwości, do ładowania 
akumulatorów trakcyjnych mających zastosowanie w wózkach 
widłowych, pojazdach sterowanych automatycznie, maszynach 
sprzątających i w innych przemysłowych pojazdach elektrycznych.

Maksymalna wydajność i niezawodność dzięki koncepcji 
modułowej, mniejszy ślad energetyczny przy znakomitych 
parametrach ładowania oraz  zoptymalizowany serwis to 
kluczowe zalety modularnych prostowników   Lifetech®  i Life IQ™.

www.hawker.pl

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? 
DZIAŁASZ DALEJ!

© 2014  EnerSys. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe oraz logotypy pozostają własnością lub są licencjonowane przez EnerSys i oddziały, chyba że postanowiono inaczej.
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Linde Material Handling wprowadza 
pierwszy zautomatyzowany wózek 
przemysłowy „sterowany przez Balyo”.

Nowy system ma na celu usprawnić procesy ob-

sługi ładunków wewnątrz magazynów. Wózek 

powstawał pod okiem działu Linde Robotics 

i został opracowany we współpracy ze specjali-

stami z dziedziny robotyki z fi rmy Balyo. Osprzęt 

niezbędny do prawidłowego działania systemu 

jest łatwy w instalacji i nawigowany przez urzą-

dzenia instalowane w strukturze magazynowej. 

Pierwsze modele zautomatyzowanych wózków 

wprowadzone na rynek to paletowy wózek ster-

tujący Linde L-MATIC L HP i ciągnik Linde P-MATIC.

 Celem naszej współpracy z  Balyo, liderem 

innowacji w zakresie automatyki i robotyki, jest 

stworzenie oferty z bogatym wyborem w peł-

ni zautomatyzowanych wózków widłowych 

przystosowanych do różnych aplikacji klientów. 

Inwestycję w maszyny „sterowane przez Baylo” 

zalecamy szczególnie klientom z  sektora ma-

gazynowego i transportowego, którzy obsługę 

ładunków mogą bezpośrednio połączyć z syste-

mami zarządzania magazynem ERP. 

Kto skorzysta na stosowaniu zautoma-
tyzowanych wózków?
Stosowanie zautomatyzowanych rozwiązań 

magazynowych należy rozważyć w przypadku 

operatorów, których codzienna praca stanowi 

jedynie niewielką korzyść dodaną, jest po-

wtarzalna i  obejmuje transport ładunków 

na długich dystansach. Ponadto, jeśli wózek 

będzie pracował w  systemie dwuzmianowym 

lub wielozmianowym w ogóle, wówczas klient 

w pełni wykorzysta możliwości, jakie wynikają 

z  użytkowania zautomatyzowanych wózków. 

Jedną z zalet jest większa transparentność pro-

cesów obsługi ładunków i produktywność. Inna 

zaleta to potencjalne oszczędności w zasobach 

operacyjnych.

Inteligentne urządzenie
Zautomatyzowany wózek stertujący L-MATIC L 

HP ma udźwig 1,2 tony i maksymalną prędkość 

jazdy 1,6 m/s zarówno z  ładunkiem, jak i bez 

niego. Zautomatyzowany ciągnik Linde P-MATIC 

charakteryzuje się udźwigiem 5 ton i  maksy-

malną prędkością 2 m/s. 

 Oba zautomatyzowane modele bazują na 

standardowych modelach wózków Linde z  sil-

nikami napędowymi w  technologii AC o mocy 

3 kW, automatycznym hamowaniem na po-

chyłościach, boczną wymianą baterii i  łatwym 

dostępem serwisowym, a  także wieloma 

innymi opcjami, jak np. oświetlenie Linde Blue 

Spot. Ponadto, wersje Linde-MATIC wyposa-

żone są w  laser nawigacyjny, zabezpieczające 

skanery z przodu i z  tyłu, kamerę 3D, laser do 

ustawiania kurtyny, wbudowany komputer 

z  7-calowym wyświetlaczem LCD, a  także 

w  wizualne i  dźwiękowe sygnały ostrzegaw-

cze oraz wyłącznik awaryjny po obu stronach 

wózka. Wszystkie powyższe innowacyjne cechy 

umożliwiają jednoczesną pracę kilku zauto-

matyzowanych wózków w  otoczeniu innych 

pojazdów oraz ludzi. Wózki na bieżąco odno-

towują wszelkie przeszkody na drodze i dyna-

micznie dostosowują prędkość jazdy do sytuacji, 

w której się znajdują.

  W  przeciwieństwie do tradycyjnych syste-

mów w  zautomatyzowanych pojazdach (AGVs) 

lub zautomatyzowanych wózkach przemy-

słowych z  refl ektorami laserowymi, wózek 

„sterowany przez Balyo” może pracować bez 

dodatkowej infrastruktury. Wózek od Balyo 

współpracuje z otaczającą, istniejącą już infra-

strukturą taką, jak ściany, regały czy kolumny. 

To rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne, 

prostsze w instalacji i z łatwością przystosowuje 

się je do danego środowiska pracy. Ponadto, 

wózki można szybko i łatwo zintegrować z fl otą 

klienta lub przestrzenią magazynową.

 Kolejne modele zautomatyzowanych wózków 

„sterowanych przez Balyo” będą wprowadzane 

na rynek pod patronatem „Linde Robotics” 

w bieżącym i w kolejnym roku. Niedługo później 

nasza oferta poszerzy się o  zautomatyzowane 

wózki paletowe, ciężkie wózki stertujące, wózki 

z przeciwwagą, wózki wysokiego składowania 

i wózki do pracy w wąskich korytarzach robo-

czych. Zautomatyzowane urządzenia Linde-MA-

TIC już udowodniły swoją prawdziwą wartość 

w  próbnych aplikacjach u  klientów z  branży 

chemicznej i samochodowej.
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– Ilona Rączka –
Obecnie zdarza się dość często, że pracodawca zachowu-
je się w taki sposób, jakby był poniekąd panem i władcą 
pracownika. Chce decydować o tym, ile pracownik będzie 
spędzał czasu w pracy i jakie obowiązki będzie wypełniał, 
za co będzie otrzymywał premie, a za co nagany, mimo iż 
wcześniejsze umowy odnośnie do stanowiska dotyczyły zu-
pełnie odmiennych warunków. Trochę to przypomina daw-
ny system feudalny i choć porównanie jest z zamierzchłych 
czasów, jest bardzo obrazowe. Pracodawca ma pełne przy-
zwolenie na nadmierne obciążanie swojego podwładnego. 
Pracownik także często bez najmniejszego nawet protestu 
zgadza się na wszystko, co zostaje mu narzucone, ponieważ 
wie, że właśnie od posłuszeństwa zależy to, czy utrzyma 
pracę. Poza tym ma także świadomość tego, że bierze udział 
w wyścigu szczurów i każdy z jego współpracowników cze-
ka na zajęcie jego miejsca. Tego typu podejście prowadzi 
do dehumanizacji pracy, co w efekcie powoduje, że jeden 
pracownik faktycznie pracuje na dwóch lub trzech etatach, 
mimo że ma umowę na jeden. Nadmiar obowiązków, niekiedy 
niezgodnych z kompetencjami tej osoby, sprawia, że wielo-
krotnie nie jest ona w stanie skończyć jednego zadania, a już 
musi wdrażać się do nowego. 

Czas pracy
W polskich realiach czas pracy normuje Kodeks 

Pracy, który jasno mówi, że w  ciągu tygodnia 

nie powinien on przekraczać 40 godzin. Można 

z  tego wysnuć wniosek, że każdy pracownik 

w tygodniu ma 128 godzin, które powinien prze-

znaczyć na sen, odpoczynek, kontakt z rodziną, 

przyjaciółmi, obowiązki domowe, hobby, sport, 

rozrywkę oraz rozwój własny. Tyle prawo, bo 

rzeczywistość niestety wygląda nieco inaczej. 

Według badań CBOS, jedna czwarta ankieto-

wanych nie ma nic przeciwko pozostawaniu 

w pracy po godzinach, ponieważ cierpią na tzw. 

„brak czasu” niezbędnego do wykonywania 

wszystkich zawodowych obowiązków. Tego 

typu zachowania obniżają komfort życia i  ne-

gatywnie wpływają na psychikę. Ponadto, tylko 

15% respondentów może poszczycić się czasem 

wolnym od pracy w wymiarze 2-3 godzin dzien-

nie, a 9% ankietowanych nie ma w ogóle czasu 

wolnego, ponieważ pracuje non stop.

Potrzeby biznesu a potrzeby 
pracownika
A co dla odmiany zrobić z pracownikami, którzy 

są tak ambitni, że zabierają pracę do domu? Na 

nich pracodawcy albo nie mają wpływu, albo 

milczą, gdyż to im odpowiada. W  tej chwili naj-

wyższą formą konkurencyjności jest czas i koszt 

realizowanych usług – w świecie, w którym rynek 

jest nasycony do tego stopnia, że przedstawicie-

le właściwie każdej branży walczą o  klientów, 

a  poziom usług prezentuje podobny standard, 

to właśnie operowanie ceną i  czasem staje się 

wyznacznikiem sukcesu. Skoro pracownik chce 

się piąć po szczeblach kariery, do tego jest ambit-

ny, zdolny i chce się wykazać, czemu by mu tego 

zabraniać? Niech pracuje za darmo po godzinach 

w domu, a jak pomyślnie zakończy projekt, w ra-

mach pochwały dostanie nowe zlecenie. I  tak 

ciągle, bo w  tym czasie biznes przecież się roz-

wija. Pracownik również, ponieważ staje się eks-

pertem w swojej dziedzinie i w końcu zasłuży na 

awans czy podwyżkę. Jedyną obawą pracodawcy 

odnośnie takiej osoby jest to, aby konkurencja 

nie zwerbowała jej do siebie. 

 Może jest to trywialny przykład, za to praw-

dziwy: obecni topowi menadżerowie na po-

czątku swojej kariery zawodowej spali po 3-4 

godziny na dobę, a prawie 16 godzin dziennie 

przeznaczali, w  różnej formie, na pracę. Nie-

koniecznie faktycznie ją wykonując, ale będąc 

wciąż w  trybie natychmiastowej gotowości 

– z  telefonem w  ręku, ze stałym dostępem do 

służbowej skrzynki mailowej i myślami krążą-

cymi wokół rozwiązania problemów fi rmowych. 

Nasuwa się pytanie, co oni obecnie robią? Otóż 

zdarza się, że piszą poradniki i prowadzą kon-

ferencje dotyczące gospodarowani czasem. 

Dlaczego? Po 10 latach tak dynamicznego pięcia 

się po szczeblach kariery nie mieli już ani siły, 

ani chęci do kontynuowania swej pracy. 

Młodzi i ambitni
Co może zrobić fi rma posiadająca w  swojej 

strukturze młodego i  ambitnego pracownika, 

którego chce u  siebie zatrzymać na dłużej, 

a jednocześnie nie chce, aby za szybko wypalił 

się zawodowo? Przede wszystkim powinna na-

uczyć go długookresowego zarządzania sobą 

i swoją energią do pracy w czasie. Najlepszym 

rozwiązaniem jest uświadomienie pracowniko-

wi dwóch podstawowych kwestii:

1.  W ciągu dnia musi być czas na wszystko: na 

pracę, odpoczynek oraz rozwój osobisty.

2.  Efektywność jest ważniejsza niż czas pracy.

Jeśli pracownik, mimo uwag przełożonego, 

nie jest w stanie sam sobie zorganizować dnia 

pracy tak, by w  ciągu ustawowych 8 godzin 

Z 
punktu widzenia pracodawcy posiadanie 

ambitnego i zdolnego pracownika jest 

komfortową sytuacją, gdyż bez żadnych 

obaw można go wręcz zasypać zadaniami. W ten 

sposób jedna osoba wykonuje pracę dwóch 

lub nawet trzech osób. Choć rzadko oznacza to 

zwolnienie z  pracy tych mniej efektywnych, 

a  jedynie spore dociążenie najbardziej praco-

witego, który często staje się też w niedługim 

czasie także najbardziej merytoryczny. Pracow-

nik taki, mimo że ma dużo obowiązków, czuje się 

doceniony i wykonuje powierzone mu zadania 

najlepiej jak potrafi , poświęcając na to czas 

w pracy i poza nią. Może to wynikać z potrzeby 

samorealizacji, ale też z  chęci zaimponowania 

szefowi, kolegom i  koleżankom z  pracy czy 

udowodnienia sobie samemu własnej wartości. 

 I  z pozoru udaje mu się podołać wszystkim 

oczekiwaniom przełożonego przez rok, dwa, 

może trzy. Ale ile jest w  stanie wytrzymać 

pracując w takim tempie? W rzeczywistości nie 

ma czasu na nic prócz pracy, nie posiada też 

alternatywnego życia wykraczającego poza 

nią. Choć często bardzo szybko udaje mu się 

w  wspiąć wysoko w  hierarchii fi rmy, to wraz 

z awansem wielokrotnie w krótkim czasie przy-

chodzi wypalenie zawodowe. To zaś sprawia, 

że na swoim wymarzonym stanowisku, na które 

tak ciężko pracował, nie wytrzymuje więcej 

niż kilka lat. Czy jest sposób, by pracownik 

nie stracił zapału do pracy, nie obniżył swojej 

efektywności, miał czas na życie prywatne i nie 

uległ wypaleniu zawodowemu? Oczywiście, że 

jest – rozwiązanie to długookresowe zarządza-

nie energią i sobą w czasie.

 Tak naprawdę pracownik nie zarządza czasem, 

nawet w  rozumieniu długookresowym, ponie-

waż jest to fi zycznie niemożliwe. Czas płynie 

swoim własnym tempem, a człowiek nie ma na to 

żadnego wpływu. Można jednak zarządzać sobą 

w czasie, co wiąże się z przejęciem kontroli nad 

czynnościami składającymi się na ludzkie życie. 

 Aby stać się mistrzem w  gospodarowaniu 

czasem należy w pierwszej kolejności określić 

cele życiowe, priorytety oraz sposób i czas na 

ich osiągnięcie. Niewątpliwie ta metoda po-

maga pogodzić sferę prywatną z  zawodową, 

z pewnością zaś obniża poziom frustracji, stresu 

i  zmęczenia. Potwierdza to krzywa szczęścia 

angielskiego fi zjologa, Sheldona. Z  jej pomocą 

udowadnia on, że człowiek największą sa-

tysfakcję z pracy czerpie wykonując ją od 5-8 

godzin dziennie. Poniżej tej wartości postrzega 

swoją pracą jako niesatysfakcjonującą i  nie-

efektywną, a  powyżej zaczyna mieć syndrom 

przepracowania, który objawia się m.in. za-

łamaniami nerwowymi, a  nawet poważnymi 

chorobami serca. 

 Zjawisko nadgodzin ma tak naprawdę więcej 

minusów niż plusów i to zarówno dla pracodaw-

cy, jak i pracownika. Pracodawca jest zobligowa-

ny do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia 

za czas pracy ponad przyjętą ustawowo normę, 

mimo że tak naprawdę nie jest w stanie zmierzyć 

jej efektywności. Z  drugiej strony pracownik 

żyje w przeświadczeniu, że nawet jeśli nie zdąży 

z wykonaniem swoich zadań w ciągu 8 godzin 

pracy, może zostać po godzinach i  je dokoń-

czyć. Poza tym, poprzez takie działania zyskuje 

przecież wyższą pensję, a często także uznanie 

przełożonego. Prawda jest jednak taka, że zada-

nie przeciągane w czasie obniża zarówno tempo 

pracy, jak i  jej efektywność. Konsekwencje są 

następujące – w  dniu bieżącym i  następnym 

praca wykonywana jest coraz gorzej, mniej 

dokładnie i poniekąd drożej, gdyż nie było od-

powiednio długiego czasu na wypoczynek i re-

generację. Wielu pracodawców, by ustrzec się 

przed zjawiskiem masowych nadgodzin, ustaliło 

określoną liczbę nadgodzin, jaką może wyko-

rzystać pracownik w  miesiącu. W  niektórych 

fi rmach zaś „praca po godzinach” w  ogóle nie 

jest praktykowana lub stosowana jest metoda 

odbioru wolnych godzin w innym terminie. 

ZARZĄDZANIE
CZASEM
I ENERGIĄ
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cił zapału do pracy, nie obniżył swojej 
efektywności, miał czas na życie pry-
watne i nie uległ wypaleniu zawodowe-
mu? Oczywiście, że jest – rozwiązanie 
to długookresowe zarządzanie energią 
i sobą w czasie.
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wywiązać się z zadań i nagminnie zabiera pracę 

do domu lub siedzi po godzinach w fi rmie, na-

leży takiego delikwenta wysłać na warsztaty 

z zarządzania czasem. Na nich zostanie nauczo-

ny, jak krok po kroku organizować sobie dzień 

w pracy i poza nią. 

Plany i cele
W  pierwszej kolejności pracownik musi sobie 

uświadomić, co jest jego celem krótko- i  dłu-

goterminowym. Należy krok po kroku przeana-

lizować jego dzień w  pracy i  znaleźć miejsca, 

w których traci niepotrzebnie czas, następnie, 

na podstawie obserwacji, wspólnie opracować 

plan działania. Może się okazać, że w natłoku 

zadań pracownik zwyczajnie się gubi, ponieważ 

nie może znaleźć potrzebnych informacji i do-

kumentów, a  rozproszona uwaga nie pozwala 

skupić się w  danej chwili na jednym zadaniu. 

Nie wiedząc, co w  tym momencie jest waż-

niejsze, przeskakuje od zadania do zadania, 

pracuje w bałaganie, staje się nerwowy i często 

ma problemy z  komunikowaniem się z  innymi 

członkami zespołu. Największym i  najczęst-

szym problemem jest jednak brak umiejętności 

wyznaczania sobie priorytetów. Objawia się on 

tym, że pracownik poświęca zbyt dużo czasu 

i  energii na podejmowanie prób zarządzania 

chaosem panującym wokół niego i  w  jego 

umyśle. W  konsekwencji rośnie nakład pracy, 

ale nie jej efektywność. Zjawisko to można 

zaobserwować choćby w dużych fi rmach w za-

sadzie na każdym stanowisku. A wystarczyłoby, 

przynajmniej w pierwszym kroku naprawczym, 

wszystko usystematyzować. Idealnym narzę-

dziem do tego jest wspomniany wyżej plan. 

Dobry trener na warsztatach uzmysłowi, co taki 

plan powinien zawierać, i co należy do najważ-

niejszych obowiązków do wykonania w  ciągu 

danych przez pracodawcę 8 godzin dziennie.

Jak to zrobić?
Na początek warto przygotować listę zadań 

z  krótkim ich opisem, np. które zadanie jest 

priorytetowe, jakie dokumenty i  narzędzia są 

niezbędne do jego realizacji oraz ile mniej wię-

cej czasu potrzeba na jego wykonanie. Ważne, 

aby pozostawić tak zwany czas buforowy na 

nieprzewidziane wypadki – nie ma sensu łudzić 

się, że co do minuty uda się zrealizować zadanie, 

bo takie założenie w przypadku niepowodzenia 

i przeciągnięcia wyznaczonego terminu zakoń-

czenia może wzbudzić niepotrzebną frustrację. 

 Kolejnym krokiem jest ustalenie, które z za-

dań jest najważniejsze oraz które wymaga naj-

więcej czasu. Dzięki temu wiadomo, co powinno 

zostać wykonane w pierwszej kolejności, a co 

można nieco odłożyć. 

 Jeśli długoterminowe cele są już wyznaczone, 

a  problemem jest brak pomysłu dotyczącego 

sposobu realizacji, także warto zainwestować 

w odpowiednie warsztaty. Podstawą przy pla-

nowaniu celów długoterminowych jest m.in. 

właściwe rozplanowanie dnia uwzględniające 

wszystkie priorytety: zarówno zawodowe, jak 

i  osobiste. Przede wszystkim należy się skon-

centrować na tym, że do osiągnięcia awansu 

prócz pracy potrzebny jest także czas na rozwój 

osobisty. Wielu menadżerów przed pracą lub 

po jej zakończeniu biega, chodzi na spacery 

z  psem, uprawia jogę czy spotyka się ze zna-

jomymi. W ciągu dnia musi się znaleźć czas na 

wszystko, nawet na odpoczynek. A może wła-

śnie przede wszystkim na odpoczynek?

Rola menedżera
Najlepiej zarządzający swymi zespołami me-

nedżerowie widząc, że mają pracowników 

z  potencjałem, wysyłają ich na warsztaty lub 

szkolenia z długookresowego zarządzania sobą 

i  swoją energią w  czasie. Nie po to, by trener 

wyszukał w grafi ku przeciążonego pracownika 

dodatkową godzinę w ciągu dnia na nowe za-

dania, ale po to, by pracownik nauczył się przez 

około 6-8 godzin warsztatu pracować na rzecz 

pracodawcy na 100% swoich realnych możliwo-

ści. Po tym czasie powinien zaś wrócić do domu, 

zrelaksować się, by następnego dnia przyjechać 

do pracy wypoczętym, z  nowymi pomysłami 

i energią. Kreatywne myślenie jest niezbędne 

w  biznesie XXI wieku, a  znużony zadaniami 

i sfrustrowany pracownik nie wymyśli nic twór-

czego. Jego zdolność do koncentracji i, co waż-

ne, rewitalizacji sił i  energii, spada z  każdym 

dniem w wyniku właśnie przepracowania. A po 

przekroczeniu magicznego, indywidualnego 

dla każdego poziomu, prowadzi do poważnych 

zaburzeń i nieodwracalnych zmian w psychice. 

Sytuacja w fi rmach
Patrząc na sytuację panującą obecnie w fi rmach 

nasuwa się prosty wniosek: albo są zbyt wy-

magający pracodawcy, albo zbyt ambitni pra-

cownicy. A może jedno i drugie jednocześnie, 

gdyż jedni dążą do przychodów i  zysku fi rmy, 

a drudzy do własnych profi tów. Owszem, zda-

rza się, że pracodawcy wykorzystują potencjał 

młodych pracowników, obciążając ich zbyt dużą 

ilością zadań i eksploatując ich w ten sposób do 

maksimum możliwości. Z drugiej jednak strony 

także i pracownicy, zwłaszcza ci młodzi i zdol-

ni, pozwalają na to, ponieważ mają potrzebę 

udowodnienia sobie i  wszystkim wokół, że 

dadzą radę, choćby mieli pracować po godzi-

nach lub w  domu. Efekt jest taki, że owszem, 

projekt jest zakończony sukcesem, ale z  roku 

na rok z pracownika jest coraz mniej pożytku. 

A  wystarczyłoby nauczyć go gospodarowania 

sobą w czasie, a pracodawcę szacunku do cza-

su pracownika przejawiającego się chociażby 

w pozwoleniu na zakończenie jednego projektu 

przed przekazaniem nowego. 

 Pracownikowi, który nie odczuwa presji 

czasu, łatwiej się zorganizować i  z  zapałem 

realizować kolejne powierzone zadania. Tego 

typu rozwiązanie jest bardziej korzystne tak-

że dla fi rmy, ponieważ wydajność obecnych 

pracowników wzrośnie, zmniejszy się rotacja 

personelu, odejdą koszty rekrutacji i  szkoleń 

nowych pracowników. Firma zyska tylko dlate-

go, że nauczyła siebie i pracowników zarządzać 

długookresowo energią i czasem ludzi.             

Opracowała Ilona Rączka

Firma doradcza - outsourcing procesów i pośred-

nictwo pracy. 
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