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NAPĘD PEŁEN ENERGII
Dostarczamy Państwu odpowiedni system
do każdego zastosowania: wózków widłowych,
systemów składowania i magazynowania,
systemów automatycznego transportu,
maszyn czyszczących, platform podnoszących.
Wszystkie technologie: kwasowo-ołowiowe,
niklowo-kadmowe, bezemisyjne oraz hybrydowe,
otrzymujesz z jednego źródła.
Energia staje się synergią.

Nasze produkty:
baterie trakcyjne
prostowniki trakcyjne
profesjonalne akumulatornie

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
Tel.: +48 61 64 65 000
Fax: +48 61 64 65 001
www.hoppecke.pl
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zas jesieni to okres bardzo intensywnej pracy –
wypoczęci po wakacjach wracamy z nową energią
do naszych zadań i obowiązków. We wrześniu
zaczyna się rok szkolny, często właśnie w tym okresie podejmujemy decyzję o podniesieniu swoich kwalifikacji, zapisujemy się na dodatkowe kursy i zdobywamy
nowe umiejętności.

Jest to jednak również czas, kiedy przyroda szykuje się do zimowego snu i żegna się z nami pięknymi kolorami drzew
i krzewów. Wieczory stają się coraz dłuższe, więcej czasu
spędzamy w domu i ten czas warto dobrze wykorzystać, np.
sięgając po lekturę najnowszego wydania magazynu „Linde
Partner”, który właśnie trafił w Państwa ręce.

KATARZYNA
ZAJKOWSKA
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Linde MH wypuszcza kolejne maszyny
zasilane bateriami litowo-jonowymi. Oto wózki
o udźwigach 2, 2,5 lub 3 ton oraz ich zalety,
które wypływają z zastosowanej technologii.

Po okresie zachłyśnięcia się możliwościami
zastosowań tworzyw sztucznych do łask
zaczęły powracać materiały naturalne.
Tak również stało się z drewnem – w końcu
tysiące lat tradycji wykorzystywania tego
surowca w rozmaitych dziedzinach życia silnie
zakorzeniły się w szeroko pojętej działalności
wytwórczej człowieka. Jednym z wiodących
producentów drewna w Polsce jest nasz
Partner – PPD POLTAREX – który
oferuje produkty najwyższej jakości.

18 | NEWS
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Oto system dla paletowych wózków stertujących,
który wyświetla wszystkie istotne dane dotyczące ładunku i podejmuje odpowiednie działania
korygujące, gdy tylko zostaną wykryte błędy.
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POTENCJAŁ AUTOMATYZACJI W INTRALOGISTYCE

Kiedy zaczynamy rozważać automatyzację
procesów? Mówiąc najprościej: wtedy, gdy
niezbędna staje się duża wydajność oraz
szybkość wykonywania operacji z jednoczesnym naciskiem na bezbłędne realizowanie
zadań. Jakie daje szanse i jakie wyzwania
stawia przed nami wprowadzenie automatyzacji do centrum dystrybucyjnego? Te i inne
zagadnienia o automatyzacji w intralogistyce
porusza w najnowszym Temacie Numeru
MAGDALENA CHOQUET –

Dyrektor Działu Intralogistyki w Linde MH Polska .

Sprawdź koniecznie
aktualne oferty promocyjne
na www.linde-mh.pl
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Dobroczynność, filantropia i charytatywność
stanowią obecnie niezbędny budulec społecznej solidarności. Są to motory naprawcze
funkcjonowania społeczeństwa, toteż każda
pomoc udzielona potrzebującym jest na wagę
złota. W najnowszym numerze magazynu
Linde Partner przedstawiamy cztery opowieści o tym, gdzie przystanąć w drodze, jak
wesprzeć Rodaków na Ukrainie, czym zajmuje
się pewna wyjątkowa szkoła w Poznaniu
oraz dlaczego „krwawiące drzewo” w Afryce
płacze nad jej losem. Pomóżmy pomagać.
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W dniach 14-16 września 2017 roku odbył się
w Aschaffenburgu (Niemcy) międzynarodowy
konkurs dla operatorów wózków widłowych.

NOWY KOMFORT STANOWISKA PRACY OPERATORA

Drewniane uchwyty w joystickach Linde –
dzięki nim operatorzy wózków widłowych
mogą odpowiednio podnieść standard
swojego stanowiska pracy.
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LIDER W LOGISTYCE
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Powierzając swój towar operatorowi logistycznemu, producenci i dystrybutorzy mogą skupić
się na swojej zasadniczej działalności. Zadanie
dostarczenia produktu do odbiorcy przejmują
firmy logistyczne, które gwarantują odpowiednie warunki transportowe oraz magazynowe. Jedną z nich jest nasz Partner –
FRESH LOGISTICS POLSKA –
lider na rynku logistyki produktów świeżych.

36 | DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
SUKCES MOTYWACJI

O ile łatwo można znaleźć do pracy kogokolwiek, o tyle o dobrego pracownika
trzeba się postarać. Co zatem zrobić, aby
dobry pracownik został w firmie na dłużej?
Jak go zachęcić do pracy? W najnowszym
numerze magazynu Linde Partner dzielimy
się wiedzą, jak motywować z sukcesem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom

Najwyższa jakość, gwarancja

naszych Klientów, a także dbając

niezawodności i profesjonalne

o ich komfort i wygodę, przygoto-

wsparcie techniczne – to wszystko

waliśmy Promocyjną Strefę Linde,

udostępniamy teraz w formie

w ramach której prezentujemy

sezonowych, atrakcyjnych

najbardziej atrakcyjne oferty

cenowo akcji promocyjnych.
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Czas na
zmianę
TERAZ TO TAKIE ŁATWE

NOWA OPONA

ZUŻYTA W 33 %

ZUŻYTA W 66 %

ZOSTAŁO 100 GODZIN
PRACY OPONY

Trelleborg Wheel Systems opracował znaczącą innowację dla swojej opony
klasy Premium. Ukazując wyraźny wizualny wskaźnik, innowacja ta pozwala
dokładnie określić, kiedy Twoją oponę należy wymienić.
Innowację tę nazwaliśmy Pit Stop Line.
Wybierając oponę Trelleborga z Pit Stop Line zawsze wiesz, kiedy nadchodzi
właściwy czas na wymianę. W ten sposób zapewniasz sobie mniej
przestojów Twojego wózka widłowego, dłuższą eksploatację opony oraz
największą całkowitą korzyść ze swojej inwestycji w opony.
Istotna Innowacja. Wymierna Korzyść.

www.trelleborg.com/wheels/pl

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
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TECHNOLOGIA Li-ION
DOSTĘPNA W WÓZKACH E20-E30
LINDE WYPUSZCZA NA RYNEK
WÓZKI O UDŹWIGACH OD 2 DO
3 TON Z BATERIAMI W NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII LI-ION

w

łaśnie teraz rozpoczęła się sprzedaż pierwszych wózków z przeciwwagą zasilanych bateriami Li-ION
o napięciu 90 V. Wózki o udźwigach 2, 2,5 lub 3 ton nie wymagają wielu
czynności serwisowych, odznaczają się długą
żywotnością, energooszczędnością, a także
wydajnymi mechanizmami jazdy i podnoszenia.
Wraz z modelami E20-E30 – jako następstwo
wprowadzenia na rynek pod koniec 2016 roku
ich „małych braci” o udźwigach od 1,4 do 1,8
tony – Linde otwiera kolejny duży segment
z wózkami wyposażonymi w innowacyjną
technologię baterii litowo-jonowych. Stefan
Prokosch, dyrektor działu Product Management
Counterbalance Trucks w Linde Niemcy, zapewnia, iż mnogość zalet technologii litowo-jonowej przełoży się na wyniki sprzedaży. „Stale
docierają do nas pozytywne opinie klientów,
którzy użytkują już mniejsze wózki z takim
zasilaniem. Technologia ta jest niezawodna
i niezwykle wydajna energetycznie, ponadto
jest łatwa w codziennej obsłudze. Zapewnia
do 30% wyższą wydajność, umożliwia doładowanie baterii w dowolnym momencie” –
podkreśla Prokosch. Co więcej, stosowanie

technologii Li-ION eliminuje problem wymieniania baterii, a także ich obsługi i konserwacji.
Szeroka, ośmioletnia gwarancja baterii
Li-ION firmy Linde zapewnia bezpieczeństwo
inwestycji. W przypadku wystąpienia problemów objętych gwarancją w ciągu pierwszych
trzech lat akumulator zostanie naprawiony lub
wymieniony nieodpłatnie. Późniejsze przypadki rozpatrywane są z uwzględnieniem wieku
baterii oraz ilości cykli ładowania. Prostownik
objęty jest gwarancją ważną przez 24 miesiące
lub do osiągnięcia 6000 godzin ładowania.
Aby zapewnić stabilne zasilanie wózków, firma
Linde kładzie duży nacisk na odpowiednie ustawienie ogniw, co w konsekwencji daje stałe
napięcie 90 V. Zmniejsza to obciążenia cieplne
elementów układu zasilania i skutkuje zwiększeniem wydajności wykorzystania energii.
Dostępne będą dwa rodzaje baterii:
mniejsza o pojemności 24,1 kWh oraz większa o pojemności 60,3 kWh. W zależności
od potrzeb do ich ładowania może posłużyć
jeden z trzech prostowników o mocy 9, 17 lub
30 kW. Wybór prostownika zależy od charakteru użytkowania wózka. Na przykład: jeśli
istnieje możliwość regularnego i częstego
ładowania, wystarczy użyć mniejszych baterii
wraz z mocniejszym prostownikiem, aby czas
niedostępności wózka był jak najkrótszy. Jeśli
jednak wózek musi pracować nieprzerwanie
przez długi czas, warto wybrać dużą baterię.

Technologia litowo-jonowa Linde sprawdza
się nie tylko ze względu na wysoki poziom
bezpieczeństwa. Wypadki spowodowane nieszczelnością baterii oraz gromadzeniem się gazów lub niewłaściwym postępowaniem w trakcie wymiany baterii zdarzają się zdecydowanie
częściej w przypadku baterii kwasowych.
Bezobsługowa bateria litowo-jonowa eliminuje
te zagrożenia niemal całkowicie. Jednocześnie
wielostopniowa koncepcja bezpieczeństwa eliminuje możliwości uszkodzenia i awarie wynikające z nadmiernego ciśnienia, przegrzania czy
rozładowania. System stale monitoruje wszystkie parametry pracy baterii, a w razie wystąpienia awarii ustawia pracę wózka w tryb awaryjny.
Duża, stalowa obudowa chroni cele baterii przed
uszkodzeniem mechanicznym. Podczas testu
zderzeniowego wykazano imponującą wytrzymałość obudowy: w pełni załadowany 8-tonowy wózek uderzył widłami w bok 3-tonowego
wózka wyposażonego w baterię litowo-jonową – odpowiednie właściwości obudowy sprawiły, że cele nie uległy uszkodzeniu.
Kluczową zaletą dostarczanego przez Linde
rozwiązania jest certyfikat CE, który producent
wystawia na cały wózek – łącznie z baterią.
W przypadku wyboru zasilania baterią litowo-jonową dostarczamy nie tylko baterię, ale
kompletne rozwiązanie opracowane z renomowanymi partnerami. W rezultacie wózek oraz
bateria są do siebie idealnie dopasowane.
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POTENCJAŁ
AUTOMATYZACJI
W INTRALOGISTYCE

k

iedy właściwie zaczynamy rozważać automatyzację procesów? Najprostsza odpowiedź
brzmi: wtedy, gdy niezbędna staje się duża
wydajność oraz szybkość wykonywania
operacji z jednoczesnym naciskiem na bezbłędne
realizowanie zadań. Często tradycyjne techniki koncentrujące się na optymalizacji istniejących procesów oraz
na outsourcingu przynoszą poprawę wydajności,
jednak w wielu przypadkach prowadzą one jedynie
do rozwiązania bieżących problemów i nie zapewniają
trwałej przewagi konkurencyjnej.

OTO ISTOTNE POWODY,
DLA KTÓRYCH WARTO
ROZGLĄDAĆ SIĘ ZA SPOSOBAMI AUTOMATYZACJI PROCESÓW
FIRMY-LIDERZY INWESTUJĄ W TECHNOLOGIĘ, ABY
UZYSKAĆ WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ OPERACYJNĄ ZAMIAST ZATRUDNIAĆ, ZWALNIAĆ I PONOWNIE ZATRUDNIAĆ PRACOWNIKÓW WYSŁANYCH NA PRZYMUSOWY
URLOP W OKRESIE SPADKU ZAMÓWIEŃ. W TAKIM
PODEJŚCIU TECHNOLOGIA CZYNI Z ŁAŃCUCHA DOSTAW ELEMENT STRATEGICZNY, A NIE TYLKO CENTRUM
KOSZTÓW.

 WAŁTOWNE ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU, a w szczególności
G
dystrybucja wielokanałowa oraz rozwój oferty sprzedaży on-line. Do
tego dochodzi kwestia zwrotów, które są już stałym elementem składowym nowoczesnego kupowania wszelkich towarów. Centra dystrybucji stają się organizacjami, które powinny gwarantować jak najszybsze
dotarcie zamówienia do klienta oraz posiadają zdolność wprowadzania zmian w trakcie procesu realizacji zamówienia czy też konsolidowania wysyłki oddzielnie zamówionych towarów przy jednoczesnym
zarządzaniu przepływem materiałów w czasie rzeczywistym;
IEZBĘDNA ZWINNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW, która pozwala
N
na szybką modyfikację rozwiązań i zwiększenie responsywności
na nowe potrzeby sprzedaży. Zwinność ta jest niezbędna dla obsługi
większego wolumenu i nowych kanałów dystrybucji;

MAGDALENA
CHOQUET
Dyrektor
Działu
Intralogistyki,
Linde MH
Polska

SZYBKOŚĆ REAKCJI ORAZ SKALOWALNOŚĆ MAGAZYNÓW, która jest
niezbędna do zapewnienia odpowiedniej przepustowości centrów
dystrybucji realizujących zapotrzebowanie sprzedaży o natężeniu
trudnym do prognozowania;
 OSZTY PRACY, które przeciętnie stanowią ponad 60% całościoK
wych kosztów centrum dystrybucji. W szczególności procesy
związane z kompletacją zamówień stają się na tyle złożone, że wymagają zupełnie innych rozwiązań niż stosowane do tej pory tradycyjne modele oparte na pracy ręcznej. Istotne są tutaj zarówno koszty
jednostkowe całego procesu, jak i możliwość optymalnego wykorzystania zasobów (ludzie, maszyny, infrastruktura), jakimi dysponuje
dane przedsiębiorstwo.
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WYZWANIA I SZANSE

Tylko jedna trzecia
firm w Polsce deklaruje
posiadanie strategii
rozwoju i innowacji –
w pozostałych przypadkach decyzje związane
z inwestycjami podejmowane są doraźnie.

KIEDY KLUCZEM
OSIĄGNIĘCIA
PRZEWAGI RYNKOWEJ SĄ SZYBKOŚĆ
ORAZ DOKŁADNOŚĆ
PRZEŁADUNKU
I DYSTRYBUCJI
TOWARÓW, W TYM
KOMPLETACJI
ZAMÓWIEŃ, FIRMY
ZDECYDOWANIE
CHĘTNIEJ SIĘGNĄ
PO ROZWIĄZANIE OPARTE NA
AUTOMATYZACJI
PROCESÓW.

Niektóre raporty branżowe wskazują, że tylko
jedna trzecia firm w Polsce deklaruje posiadanie
strategii rozwoju i innowacji – w pozostałych
przypadkach decyzje związane z inwestycjami
podejmowane są doraźnie. Z drugiej jednak strony wzrasta liczba firm, które przykładają dużą
wagę do wzrostu produktywności oraz właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy,
w tym także siły roboczej. Może to przyspieszyć
inwestycje w technologie dla intralogistyki,
choć wymagać to będzie spojrzenia na logistykę nie tylko jako na centrum kosztów, ale na tę
część organizacji, która w wymierny sposób
może wspierać strategię biznesową danej firmy.
Ważnym aspektem takiego podejścia jest
otwartość na współpracę z innymi podmiotami, w tym także z dostawcami rozwiązań,
już na etapie budowania strategii oraz ciągłe
prowadzenie dialogu technologicznego z podmiotami posiadającymi praktyczną i ekspercką wiedzę o automatyzacji procesów. Warto
bowiem wykorzystać wiedzę dostawców
systemów automatyki do lepszego zdefiniowania przyszłych potrzeb biznesowych oraz
do redefiniowania ograniczeń dla elastycznych
rozwiązań automatyzacji procesów.
Przyjmując taki punkt widzenia, logistycy powinni zwrócić się w stronę rozwiązań
oferujących skalowalność i modułowość. Wykorzystanie modularnych podsystemów pozwala na szybką rozbudowę w obliczu zwiększonego wolumenu, przy czym jednocześnie
minimalizowane jest ryzyko związane z rozbudową, gdyż dodany moduł wykorzystuje tę samą
metodę pracy i procedury oraz systemy kontrolne i oprogramowanie. Logistycy powinni także
zwracać uwagę na to, aby wybrane rozwiązania
dawały możliwość obsługi szerokiej gamy
produktów oraz opakowań, tak aby zmiany
w asortymencie lub sposobie dystrybucji mogły
zostać wprowadzone sprawnie i bez zakłóceń
dla operacyjnego funkcjonowania magazynu.
Firmy, które wykorzystają logistykę
do wspierania działań sprzedażowych i mocno
powiążą ją ze strategią przedsiębiorstwa,
a następnie dokonają rozsądnych decyzji inwestycyjnych rozplanowanych na ekonomicznie
uzasadnione etapy, mają szansę na uzyskanie
poważnej przewagi rynkowej w swojej branży.

CO OZNACZA
AUTOMATYZACJA PROCESÓW?
Automatyzacja w magazynie to przepływ (ruch)
towarów oraz operacje związane z ich magazynowaniem wykonywane bez udziału (lub
z minimalnym udziałem) operatorów za pomocą
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urządzeń sterowanych przez systemy komputerowe. Możemy wyróżnić
trzy poziomy automatyzacji. Na poziomie podstawowym automatyzujemy
informacje, na przykład wykorzystujemy terminale do przekazywania
informacji o pobraniu towaru. Prawdę powiedziawszy, opcja ta zakłada
przede wszystkim wykorzystanie technologii informatycznej do przekazywania komunikatów i danych, dlatego lepszym określeniem dla tego
typu wdrożeń jest „informatyzacja”. Przy automatyzacji wydzielonej (np.:
automatyczny rozładunek palet) aktywności te są nadal ściśle połączone
z operacjami wykonywanymi ręcznie lub z operacjami wykonywanymi
przez wózki samojezdne (AGV). Przy pełnej automatyzacji wszystkich czynności i przepływu towarów na poszczególnych etapach procesów magazynowych i dystrybucji całość procesów sterowana jest przez odpowiednie
urządzenia, nie istnieje wówczas konieczność interwencji operatorów.

KRYTERIA DECYZYJNE
Najważniejsze pytanie, które należy sobie zadać, rozważając automatyzację procesów, to: kiedy realnie warto wprowadzić automatyzację
do centrum dystrybucyjnego? Najprostsza odpowiedz brzmi: wtedy,
gdy niezbędna jest duża wydajność oraz szybkość wykonywania
operacji z jednoczesnym naciskiem na bezbłędne realizowanie zadań.
Oto kilka istotnych kryteriów, które stanowić mogą wytyczne przy
podejmowaniu decyzji:
llkiedy wymagana jest szybkość reakcji i elastyczne
procesy z określonym czasem realizacji zadania;
llkiedy towar można łatwo skonsolidować w większe
partie, np.: cale palety lub kartony (pojemniki);
llkiedy mamy do czynienia z powtarzalnymi, regularnie wykonywanymi czynnościami;
llkiedy odległości pokonywane przez operatorów w celu
dotarcia do konkretnych lokalizacji są stosunkowo duże;
llkiedy wysokość podnoszenia wynosi 10-12 metrów i powyżej;
llkiedy wymagana jest znaczna gęstość składowania towaru;
llkiedy konieczna jest rygorystyczna kontrola stanów
magazynowych i/lub uszkodzenia towaru powinny być utrzymane na jak najniższym poziomie;
llkiedy wykonywane czynności mogą stanowić zagrożenie dla pracowników magazynu lub środowisko pracy jest nieprzyjazne dla ludzi;
llkiedy rozważana jest praca w trybie ciągłym, np.: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przy konieczności utrzymania
wysokiego poziomu wydajności i stabilności procesów.
Innymi słowy – kiedy kluczem osiągnięcia przewagi rynkowej są szybkość
oraz dokładność przeładunku i dystrybucji towarów, w tym kompletacji
zamówień, firmy zdecydowanie chętniej sięgną po rozwiązanie oparte
na automatyzacji procesów.
Wszelkie rozważanie na temat wdrożenia innowacji w logistyce
wewnętrznej powinno rozpoczynać się od ustalenia, co wiemy o obecnym stanie funkcjonowania naszego centrum dystrybucyjnego czy magazynu. Zanim zaczniemy planować wprowadzanie zmian, powinniśmy
na przykład wiedzieć, jakie są nasze koszty pracy (z wyraźnym wyodrębnieniem kosztów nadgodzin), jaką liczbę zamówień realizujemy w określonym przedziale czasowym, jakie są wydajności w kompletacji towaru
w przeliczeniu na operatora, a także jakie są koszty utrzymania obecnie
wykorzystywanego sprzętu i ile kosztuje nas prowadzenie magazynu.
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele nowoczesnych maszyn
i urządzeń, które przyspieszają procesy związane z przemieszczaniem
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towaru w obrębie magazynu. Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań
jest dużo prostszy, jeśli dobrze znamy słabe i mocne strony funkcjonowania poszczególnych obszarów centrum dystrybucyjnego. Poza tym innowacja powinna zawsze służyć realizacji naszych zobowiązań w stosunku
do klientów firmy.

WYBÓR TECHNOLOGII
Jedna z podstawowych umiejętności projektantów w trakcie projektowania docelowego rozwiązania to umiejętność systemowego, kompleksowego spojrzenia na ogół procesów i zadań, które mają być realizowane
przez nowy system. Właściwa, efektywna integracja poszczególnych
elementów wyposażenia to nie tylko przygotowanie dobrego projektu
technicznego, ale także zaplanowanie sprawnej i wydajnej komunikacji
pomiędzy urządzeniami oraz zaprojektowanie odpowiednich narzędzi
sterowania całością systemu.
Dostępnych jest wiele technologii: to oczywiste, że dobry projektant
powinien posiadać wiedzę na temat różnorodnych rozwiązań, jednak
wybór najbardziej efektywnego rozwiązania musi zostać poprzedzony
szczegółową analizą konkretnych danych operacyjnych i winien opierać
się na zrozumieniu nie tylko technicznej specyfikacji sprzętu, ale i operacyjnych wymogów procesów dystrybucji danej branży.
W magazynach, w których prawidłowo wdrożono automatyzację, od
razu da się zaobserwować efekt głównego założenia, mianowicie iż jest
to jeden ściśle zintegrowany i przemyślany system, a nie zbiór różnorodnych zautomatyzowanych maszyn, które wstawione zostały pod jeden
dach i jakoś ze sobą współpracują. Niewłaściwe podejście do planowania na wczesnym etapie opracowywania rozwiązań może w konsekwencji okazać się niezwykle kosztowne: wdrożenie, które się nie powiodło,
szkodzi relacji firmy z jej klientami, podważa jej wiarygodność i naraża
na znaczne koszty związane z naprawą nadwyrężonego wizerunku.

JAKIE OBSZARY W MAGAZYNOWANIU SĄ NAJBARDZIEJ
PODATNE NA INNOWACJE?
Największy potencjał tkwi w kompletacji zamówień, przygotowaniu towaru pod konkretne
zamówienia. Wybór właściwej metody (lub
kilku metod) kompletacji zamówień pozwala
na skrócenie czasu ich realizacji, co jest niezwykle istotne z handlowego punktu widzenia.
Ponadto uzyskujemy precyzję i eliminujemy
błędy – szczególnie wtedy, gdy innowacja tożsama jest z automatyzacją procesu kompletacji
zamówień. W dobie handlu internetowego są
to zyski, których wartości nie można przecenić.
Natomiast innowacje, które można zastosować w obszarze kompletacji i wydania jednostki
paletowej, polegają na wykorzystaniu dostępnej technologii do nowatorskich zastosowań,
czyli na takim doborze dostępnych technologii
i aplikacji IT, aby przyniosły one zapowiadane
korzyści finalnemu użytkownikowi. Częstokroć
zastosowanie właściwych strategii pobierania
towaru pozwala na natychmiastowe uzyskanie
lepszej produktywności i znaczne skrócenie
czasu realizacji zamówień, nie mówiąc o redukcji kosztów w przeliczeniu na jednostkę towaru.
Podstawą do tego, aby wybrać tę właściwą
strategię, są odpowiednie analizy danych
obejmujących np.: charakterystykę zamówień czy właściwości towarów na poziomie
poszczególnych SKU.


Jedna z podstawowych
umiejętności projektantów w trakcie
projektowania docelowego rozwiązania to
umiejętność systemowego, kompleksowego spojrzenia na ogół
procesów i zadań, które mają być realizowane przez nowy system.

Wykorzystanie modularnych podsystemów
pozwala na szybką
rozbudowę w obliczu
zwiększonego wolumenu, przy czym
jednocześnie minimalizowane jest ryzyko
związane z rozbudową,
gdyż dodany moduł
wykorzystuje tę samą
metodę pracy i procedury
oraz systemy kontrolne
i oprogramowanie.
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pozwala na obniżenie ogólnych kosztów utrzymania stanów magazynowych. Automatyzacja sposobu kompletacji towaru i jego przemieszczania
redukuje do minimum możliwość uszkodzenia produktów oraz zwiększa
kontrolę magazynową nad towarami o większej wartości. Automatyczne
układnice i dźwigi umożliwiają magazynowanie towarów na wysokości
do 30 metrów, co zwiększa wykorzystanie dostępnych powierzchni
magazynowych, a tym samym pozwala uniknąć kosztownych inwestycji w rozbudowę infrastruktury lub relokacji do większego magazynu.
Automatyzacja wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i utrzymanie czystości na terenie magazynu.

ILE WYNOSI CZAS ZWROTU
Z INWESTYCJI W AUTOMATYKĘ?

Przy automatyzacji
wydzielonej
(np.: automatyczny
rozładunek palet)
aktywności są nadal
ściśle połączone
z operacjami
wykonywanymi
ręcznie lub z operacjami wykonywanymi przez wózki
samojezdne (AGV).

Można jednak z całą
stanowczością stwierdzić, że wszędzie tam,
gdzie cele biznesowe
nie są aż tak istotne,
tam, gdzie aktywności podlegają
stałej i znacznej
modyfikacji, prawdopodobnie lepsze
okażą się rozwiązania
zakładające większy
udział pracy ręcznej.

Innym obszarem, który warto poddać innowacyjnym rozwiązaniom, jest obsługa zwrotów.
Zastosowanie niestandardowych rozwiązań
połączonych z mechanizacją i informatyzacją
może przynieść wymierne korzyści finansowe.

UZASADNIENIE INWESTYCJI
Automatyzacja to zazwyczaj znaczny wysiłek
inwestycyjny dla firmy – dlatego ostateczna
decyzja o wyborze rozwiązania opartego
na automatyzacji musi znajdować uzasadnienie w przewidywanej poprawie rezultatów
finansowych przedsiębiorstwa. Nie ma jednej
reguły, która pozwala na szybkie obliczenie
efektów, jakie przyniesie automatyzacja
dla całej organizacji. Każdy przypadek jest
w jakimś sensie indywidualny, wyjątkowy –
i w taki sposób powinien być rozpatrywany.
Można jednak z całą stanowczością stwierdzić,
że wszędzie tam, gdzie cele biznesowe nie są
aż tak istotne, tam, gdzie aktywności podlegają
stałej i znacznej modyfikacji, prawdopodobnie
lepsze okażą się rozwiązania zakładające większy udział pracy ręcznej.
Niezaprzeczalne korzyści z wprowadzenia automatyzacji do magazynu to między
innymi szybka i elastyczna reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie, co w rezultacie
prowadzi do polepszenia obsługi klienta. Przy
zmianowych systemach pracy automatyzacja
pozwala na zwiększenie wydajności i jakości procesów bez konieczności zwiększania
kosztów pracy i/lub nadzoru. Widoczna jest
oszczędność w kosztach rekrutacji nowych
pracowników oraz kosztach szkolenia. Kontrola
stanów magazynowych w czasie rzeczywistym
daje dostęp do wiarygodnej informacji i prowadzi do optymalnego zarządzania zapasami, co
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Automatyzacja wiąże się ze znaczną inwestycją w środki trwałe i dlatego
tak ważne jest przystosowanie wyliczeń ROI obejmujących różne scenariusze docelowych rozwiązań. Nie ma sensu automatyzowanie operacji
magazynowych, które mogą być wykonane efektywnie i bez angażowania kapitału za pomocą innych rozwiązań.
Niestety nie ma jednej ogólnej reguły, która opisywałaby optymalny
czas zwrotu z inwestycji. Jak wcześniej wspomniano: każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jednak pewną istotną
wskazówką może być zasada, że przy rozważaniach inwestycji w automatyzację należy wyjść od zestawu celów operacyjnych i finansowych,
a następnie zademonstrować, w jaki sposób automatyzacja umożliwi
uzyskanie tychże celów w najlepszy możliwy sposób.
Dlatego tak istotny w tym procesie jest czas przeznaczony na wypracowanie najlepszego i najbardziej optymalnego dla danej firmy rozwiązania. Innymi słowy konieczne jest przemyślenie i przeanalizowanie
fizycznego i systemowego przepływu materiałów przez centrum dystrybucyjne z jednoczesnym uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb biznesu,
biorąc pod uwagę najbliższe 2-3 lata działalności firmy i plany ekspansji,
np. na nowe rynki czy z nowymi produktami. Dzięki temu uzyskuje się
od razu obraz docelowego układu przepływu materiałów, a to pozwala
w inteligentny sposób zaplanować zarówno etapy inwestycji, jak i wykorzystanie powierzchni magazynu na poszczególne operacje. Można
rozsądnie rozplanować bieżące i docelowe zorganizowanie procesów,
a przede wszystkim mieć pewność, że zastosowane w danym momencie
rozwiązanie odzwierciedla realne i potwierdzone potrzeby firmy.
Obliczenia zwrotu z inwestycji powinny obejmować przynajmniej
dwa scenariusze:
llpierwszy z nich ma pokazać, co się stanie, jeśli nie zmienimy
sposobu pracy, jeśli nie podejmiemy żadnych inwestycji;
lldrugi będzie obrazował sytuację po inwestycji w konkretne
rozwiązanie systemowe. W porównaniach należy ujmować zarówno
korzyści ekonomiczne, jak i operacyjne, które powinny obejmować
wymagania klientów, zmiany w oferowanych produktach i ich opakowaniach, wzrost liczby SKU, dynamikę rozwoju sieci sprzedaży itd.
ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA ORAZ DOSTĘPNE OBECNIE NA RYNKU
TECHNOLOGIE TO ASPEKTY, Z KTÓRYCH KAŻDA FIRMA OFERUJĄCA AUTOMATYKĘ MAGAZYNOWĄ MOŻE BYĆ DUMNA. JEDNAK WARTOŚĆ, KTÓRĄ POWINNIŚMY DOSTARCZAĆ KLIENTOM, WYKRACZA POZA ZWYKŁĄ
REDUKCJĘ KOSZTÓW. JEST ONA BOWIEM TWORZONA POPRZEZ WSPÓLNĄ I RZETELNĄ PRACĘ Z KLIENTEM NAD PROJEKTEM MODERNIZACJI
MAGAZYNU I PRZEPŁYWU TOWARÓW. DOBRZE JEST, JEŚLI WSPÓŁPRACA TA OBEJMUJE TAKŻE PRZYGOTOWANIE WYLICZEŃ ROI OBEJMUJĄCYCH RÓŻNE SCENARIUSZE DOCELOWYCH ROZWIĄZAŃ.


NOWY MAGAZYN

FINANSOWANIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Twój magazyn dzięki wózkom widłowym Linde sfinansowanym przez SG Equipment Leasing Polska
może być jeszcze bardziej nowoczesny i lepiej sprostać wyzwaniom konkurencji. Finansujemy nowe,
a także używane wózki widłowe, oraz szerokie spektrum maszyn i pojazdów.
kontakt:

Anna Grabowska
tel. kom. +48 608 537 700
anna.grabowska@sgef.pl
www.sgef.pl/leasing-pojazdow.html
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POLTAREX – POLSKIE DREWNO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZAWSZE NA CZAS!

w

rozwoju cywilizacji drewno pełniło rolę wyjątkową. Ze względu
na powszechność występowania
i łatwość pozyskania stanowiło
zasadniczy surowiec dla rozmaitej ludzkiej
działalności. Było kluczowym nośnikiem
energii – kiedy tylko zdołano nieco okiełznać
ogień, stało się nieodłącznym elementem życia
człowieka. Stosunkowo szybki zapłon surowca
oraz łatwość utrzymania płomienia w paleniskach od najdawniejszych czasów gwarantowały światło, ciepło oraz dawały możliwość
przygotowywania jedzenia.
Ludy wszystkich kontynentów stosowały
różnorodną obróbkę drewna, wykorzystując
przy tym wiele, niekiedy zaskakująco zaawansowanych, metod i technik. Surowiec ten przez
wieki był podstawowym materiałem budowlanym w konstrukcji chałup i domów, obiektów
gospodarczych, kościołów, mostów czy budowli
obronnych. Już ponad 2000 lat temu Witruwiusz
w swoim dziele „O architekturze ksiąg dziesięć”
wyłożył zasady pozyskiwania drewna, właściwości tego surowca oraz przydatność jego poszczególnych rodzajów w budownictwie. Przez wieki
wykorzystywano pnie o rozmaitej skali obróbki,
deski, a nawet wykonane z cienkich gałęzi
plecionki. Budowano z drewna podłogi, ściany,
stropy i dachy. Wykonywano okna, drzwi i meble.
Wytwarzano naczynia, narzędzia, domowe sprzęty, zabawki czy instrumenty muzyczne. Surowiec
ten służył także do konstrukcji różnych środków
transportu, takich jak łodzie (które niegdyś
dłubano w jednym pniu), okręty, powozy i sanie.
Owa wszechstronność zastosowania i ogólnodostępność drewna zaowocowały w końcu
ukształtowaniem się bardzo istotnej gałęzi
światowego przemysłu.

SĘK TKWI W DREWNIE
Po okresie zachłyśnięcia się możliwościami
zastosowań tworzyw sztucznych, do łask zaczęły powracać materiały naturalne. Tak również
stało się z drewnem – w końcu tysiące lat tradycji wykorzystywania tego surowca w rozmaitych dziedzinach życia silnie zakorzeniły się
w szeroko pojętej działalności wytwórczej
człowieka. W Polsce przemysł drzewno-papierniczy odgrywa niebagatelną rolę w gospodarce
narodowej, dając zatrudnienie znacznej liczbie
osób i będąc istotnym motorem inwestycji
oraz rozwoju technologii. Składa się na niego
szereg działalności – od tartacznictwa przez
przemysł meblarski i wyrobów stolarskich,
celulozowo-papierniczy, płyt i sklejek, stolarki
budowlanej, opakowań drewnianych po zapałczany – które łączy jedno źródło zasobu:
drewno. Najpierw, rzecz jasna, musi ono zostać
wyhodowane, z czym wiążą się skoncentrowane na dbaniu o ilościowy i jakościowy przyrost
drzewostanu działania. Na początku całego
drzewnego „łańcucha przerobu” znajdują się
tartaki, gdzie przetwarza się ponad połowę
pozyskiwanego surowca drzewnego zdatnego
do celów przemysłowych. Jednym z wiodących
producentów drewna w Polsce dysponującym
aż sześcioma tartakami jest nasz Partner – firma
PPD Poltarex.

PÓŁWIECZE TRADYCJI
Był rok 1975, kiedy w Lęborku rozpoczęło
swoją działalność Słupskie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Drzewnego. Państwowa spółka
funkcjonowała do 1994 roku, kiedy to po transformacji ustrojowej jako pierwsza z tego
typu przedsiębiorstw w Polsce została sprywatyzowana. Nim jednak przedsiębiorstwo
przybrało swoje obecne oblicze, firma macierzysta przeszła w związku z transformacją

Szybko i profesjonalnie: drewno budowlane,
tarcica stolarska, deski tarasowe, deski podłogowe, deski obiciowe, wiaty garażowe,
tarasy, podesty, płoty i inne

gospodarki przez pewne zawirowania. W 1991
roku Poltarex znajdował się w niełatwej sytuacji – na kilkanaście funkcjonujących wówczas
firm branży drzewnej zajmował odległe 15 miejsce. Wówczas Marek Kubiak – obecny Prezes
spółki – został tymczasowym kierownikiem,
by po roku objąć funkcję dyrektora. To z jego
inicjatywy sprywatyzowano przedsiębiorstwo,
a udziały w spółce zaproponowano pracownikom, na co zdecydowały się 153 osoby, i tak
oto załoga kupiła własny zakład. Rezygnując
z wyrobu palet, firma skierowała swoje tory
na produkcję tarcicy budowlanej, wiat garażowych, desek podłogowych, programu ogrodowego i innych wyrobów. Przez lata swojego
istnienia nasz Partner dał się poznać jako rzetelna firma i kontrahent godny pełnego zaufania,
o czym świadczą liczne wieloletnie kontrakty
oraz niesłabnące zadowolenie klientów.
Podstawą działalności przedsiębiorstwa
jest produkcja i sprzedaż na rynek krajowy
oraz zagraniczny tarcicy iglastej i liściastej,
desek podłogowych (impregnowanych oraz
nieimpregnowanych), desek obiciowych,
podestów, płotów, tarasów, wiat garażowych
i programu ogrodowego. Łączny roczny przerób
drewna wynosi około 250 tysięcy m3, z czego
97% stanowi drewno iglaste (głównie sosna,
ale także świerk i modrzew), natomiast 3% to
drewno liściaste (buk, brzoza, dąb). Przez lata
funkcjonowania wzrost zatrudnienia pracowników przedsiębiorstwa o 1/3 poskutkował
aż dwukrotnie zintensyfikowaną produkcją.
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TARTACZNICTWO
NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
TARTAKI FIRMY POLTAREX SĄ ZLOKALIZOWANE
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. W CELU EFEKTYWNEGO NADZORU NAD
ROZPROSZONĄ GEOGRAFICZNIE SIECIĄ ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH ZARZĄD SPÓŁKI ZDECYDOWAŁ
SIĘ NA WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU
IFS APPLICATIONS JAKO CENTRALNEGO NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM.
KAŻDY TARTAK PRZEDSIĘBIORSTWA POLTAREX
POSIADA SUSZARNIE KOMOROWE, PONADTO
W TRZECH ZAKŁADACH ZLOKALIZOWANE SĄ
AUTOKLAWY DO IMPREGNACJI CIŚNIENIOWEJ.

Największy z zakładów znajduje się w Bielsku
Pomorskim. Jego sztandarowym produktem
są Carporty – wiaty garażowe, które sprzedawane są głównie na rynek niemiecki. Ponadto
w tartaku produkuje się inne elementy architektury ogrodowej, takie jak płoty, pergole, słupki,
podesty czy deski tarasowe. Zakład wyposażony
jest w nowoczesne suszarnie sterowane komputerowo. Oprócz produkcji wyżej wymienionych
wyrobów Tartak Bielsko oferuje również
tarcicę budowlaną. Zakład posiada własny
wydział impregnacji dysponujący trzema autoklawami, które dają możliwość impregnacji ciśnieniowej w dwóch różnych środkach:
WOLMANIT Cx-8 – barwa zielona i brązowa;
stosowany do impregnacji tarcicy, programu
ogrodowego i więźby dachowej.

W tartaku w Damnicy produkuje się tarcicę
iglastą ogólnego przeznaczenia oraz elementy
konstrukcyjne. Zakład ma możliwość suszenia,
strugania tarcicy, a także impregnacji ciśnieniowej w środku WOLMANIT Cx-8. Natomiast
w tartaku Korzybie produkowana jest tarcica
konstrukcyjna oraz elementy strugane. Zakład
dysponuje nowoczesnymi suszarniami sterowanymi komputerowo, a także posiada zbiornik
do impregnacji zanurzeniowej.
Tartak w Godętowie, który jest zlokalizowany najbliżej Trójmiasta, jako jedyny zakład
oprócz drewna iglastego przeciera także
pewne ilości surowca liściastego. Tak samo jak
w Korzybiu produkuje się tam tarcicę konstrukcyjną i elementy strugane. Tartak w Nowej Wsi
Człuchowskiej produkuje zaś tarcicę iglastą
z przeznaczeniem na elementy meblowe,

POWSTAJĄCE
PODCZAS PRODUKCJI DREWNA
WIÓRY I TROCINY WYKORZYSTYWANE SĄ
W ZAKŁADZIE
W SZCZYTNIE
DO WYTWARZANIA PELLETU.

W tartaku w Damnicy produkuje się tarcicę
iglastą ogólnego przeznaczenia oraz elementy
konstrukcyjne. Zakład ma możliwość suszenia, strugania tarcicy, a także impregnacji
ciśnieniowej w środku WOLMANIT Cx-8.

ogrodowe i konstrukcyjne. Jest ponadto dużym
producentem drewna struganego (deski tarasowe, podłogowe, elewacyjne, konstrukcyjne).
Natomiast tartak w Polnicy produkuje tarcicę
budowlaną, a także elementy architektury
ogrodowej. Zakład posiada własny wydział
impregnacji dysponujący dwoma systemami: Wolmanit Cx-8 w zieleni i brązie. Tartaki
impregnujące wyroby posiadają certyfikat
impregnacji NTR zaświadczający o stosowanej procedurze impregnacji zgodnie z normą
EN 351-1 oraz dokumentem NWPC 1:1998.
Zakład ma również możliwość produkcji tarcicy
opakowaniowej z certyfikatem IPPC. Tartak

Wszystkie partie dostarczanych trocin badane są w nowoczesnym laboratorium, co umożliwia stałą kontrolę jakości surowca
wykorzystywanego do produkcji paliwa. Pellet POLTAREX
Premium trafia przede wszystkim na rynki zachodnie, ale już coraz
więcej użytkowników w Polsce zaczyna doceniać zalety tego
wyjątkowo czystego i ekologicznego paliwa. Jest to nowoczesny
materiał opałowy wyprodukowany ze sprasowanych pod wysokim
ciśnieniem suchych trocin i wiórów sosnowych bez jakichkolwiek
dodatków substancji chemicznych. Występuje w postaci granulatu
o średnicy 6 lub 8 mm i długości do kilku centymetrów. Dzięki
wysokiej kaloryczności paliwa spala się jego niewielką ilość,
a eksploatowane urządzenie grzewcze będzie pracowało
bezawaryjnie.
PELLET POLTAREX PREMIUM WYRÓŻNIA SIĘ BARDZO WYSOKĄ
WARTOŚCIĄ OPAŁOWĄ I NAJMNIEJSZĄ Z MOŻLIWYCH
ZAWARTOŚCIĄ POPIOŁU.
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wyposażony jest w nowoczesne sterowane
komputerowo suszarnie.
Nasz Partner produkuje łącznie 150 tysięcy
metrów tarcicy, z czego 60 procent jest suszona, a około 25 procent poddawana procesowi
impregnacji. Jest to impregnacja bardzo wysokiej
jakości – w tej kwestii firma Poltarex jest jedną
z najlepszych na polskim rynku.

STAWIAJĄC NA ROZWÓJ

JAKOŚĆ POPARTA
CERTYFIKATAMI
W przedsiębiorstwie Poltarex stosowane są
właściwe procedury w zakresie zarządzania
jakością, czego potwierdzeniem jest certyfikat

Małgorzata Pazda-Pozorska

Kuba Barczewski

W myśl zasady, iż najistotniejszy kapitał stanowią
ludzie, firma nieustannie poprawia warunki pracy
swoich pracowników, dba o ich rozwój, a także
organizuje różne aktywności w czasie wolnym od
pracy. To dzięki doświadczonemu zespołowi nasz
Partner stale się rozwija, pozyskując kolejnych
kontrahentów i inwestując w nowy park maszynowy. Celem spółki jest dalsza modernizacja oraz

usprzętowienie tartaków. Wieloletnie doświadczenie i ugruntowana w branży pozycja sprawiają, że firma doceniana jest nie tylko na rodzimym
rynku, ale także poza granicami kraju. Eksport
stanowi około 50% ogółu produkcji i jest realizowany do Niemiec, Francji, Danii, Belgii, Włoch
i innych krajów. Głównymi wyrobami eksportowymi są elementy architektury ogrodowej oraz
tarcica konstrukcyjna. Firma cały czas stara się
dotrzeć do jak największego grona klientów,
chociażby poprzez prezentację swoich produktów na targach.

Firma Poltarex jest sponsorem Auto Moto Klubu
Poltarex Człuchów, którego członkowie odnoszą
znaczące sukcesy w kraju. Przedsiębiorstwo wspiera również sekcję tenisa stołowego Poltarex Pogoń
Lębork, pomaga polskiemu pięściarzowi – Przemysławowi Runowskiemu oraz jest sponsorem biegaczki
Małgorzaty Pazda-Pozorskiej, która w dniach 29-30
września 2017 brała udział w greckim Spartathlonie
– ultramaratonie, którego dystans wynosi 246 km.

ISO 9001. Firma szczyci się jego posiadaniem od
2003 roku. Certyfikat ten jest wyraźnym sygnałem dla kontrahentów, że wyroby spod marki
Poltarex mają odpowiednią jakość, a firma jest
solidnym partnerem handlowym.
Przedsiębiorstwo dba również o zachowanie równowagi w przyrodzie, o czym świadczy uzyskany w 1998 roku certyfikat FSC®
(System Kontroli Pochodzenia Produktów).
Stanowi on dla odbiorców gwarancję realizacji
przez gospodarzy lasów racjonalnej i wzorowej gospodarki leśnej zgodnie z zasadami
zrównoważonego bilansu ekologicznego.
Najważniejsze w certyfikacji FSC jest to, iż jego
zasady uwzględniają ekonomiczną opłacalność, są korzystne społecznie i zapewniają
ochronę przyrody w lasach.
Poltarex jako jedna z niewielu firm w Polsce
posiada certyfikat jakości Nordic Wood
Preservation Council wydany przez SP Technical
Research Institute of Sweden. Drewno impregnowane jest zgodne z normą EN 351-1 oraz
z dokumentem NWPC 1:1998. Klasa NTR/A porównywalna jest z klasą 4 impregnacji, natomiast
NTR /AB z klasą 3.
W 2011 roku przedsiębiorstwo otrzymało ponadto certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
uprawniający do znakowania znakiem CE produkowanej w tartakach tarcicy konstrukcyjnej.
Poltarex ma możliwość produkcji materiałów
z drewna zgodnie ze standardem FAO IPPC ISPM
15:2009, to jest w taki sposób, że wewnątrz
drewna uzyskuje się temperaturę co najmniej
56ºC i taką temperaturę utrzymuje się przez co
najmniej 30 minut.
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Tartak w Bielsku Pomorskim
Jeden z tartaków firmy POLTAREX

HISTORIA WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY FIRMĄ

PPD POLTAREX
A LINDE MH POLSKA
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych firma Poltarex oparła swoje procesy produkcyjno-logistyczne o wózki marki
Linde. Od tego czasu park maszynowy był sukcesywnie
rozbudowywany głównie o maszyny serii 351 i serii 352
wyposażone w niezawodny napęd hydrostatyczny Linde.
Z uwagi na specyfikę pracy w zakładach polegającą
na częstych zmianach kierunków jazdy wózka trafionym
rozwiązaniem okazał się być dwupedałowy i samohamowny system jazdy Linde. Rozwiązanie to pozwala operatorowi skupić swoją uwagę głównie na pracy z ładunkiem
(brak konieczności używania sprzęgła, zmiany biegów czy
konwencjonalnej pracy hamulcem), co bezpośrednio przekłada się na większą wydajność oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Drugim kluczowym elementem decydującym
o wyborze wózków Linde jest ich żywotność gwarantująca
efektywną pracę wózka przez długi czas.

W 2012 roku Klient dokonał inwestycji w fabrycznie
nowe wózki, wybierając modele H25D serii 393, których
zakupił 4 sztuki. W ramach odtwarzania floty kolejne pojazdy
zostały dostarczone w bieżącym roku – od sierpnia w zakładach w Korzybiu, Nowej Wsi Człuchowskiej i Godętowie
pracują nowe wózki Linde H25D serii 392 (2 sztuki) oraz
H40D serii 394 (2 sztuki). Wózki czterotonowe wyposażone
zostały dodatkowo w systemy ważące i przeznaczone są
głównie do pracy podczas załadunku samochodów. Obecnie
Klient korzysta głównie z wózków marki Linde – posiada
w swojej flocie aż 51 naszych maszyn.
GOTOWI DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH!
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE ZAUFANIE
I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.
Marek Stoppa
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Pruszcz Gdański

Na zdjęciu od lewej:
Marek Stoppa (Linde MH)
oraz Hubert Matalewski,
Dyrektor Tartaku w Godętowie
(POLTAREX)
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LINDE LOAD MANAGEMENT
Linde MH wprowadza nowy system wspierający operatorów
paletowych wózków stertujących, który chroni ludzi i towary

d

wa lata temu firma Linde Material
Handling wprowadziła na rynek
inteligentny system wspomagania
operatorów wózków przemysłowych –
Linde Safety Pilot (LSP). Obecnie podobne
narzędzie jest także dostępne dla paletowych
wózków stertujących. Oto system Linde Load
Management, który wyświetla wszystkie
istotne dane dotyczące ładunku i podejmuje
odpowiednie działania korygujące, gdy tylko
zostaną wykryte błędy. Dzięki temu ryzyko
urazów, wypadków czy uszkodzeń towarów lub
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wyposażenia jest ograniczone do minimum,
a wewnętrzny przepływ materiałów staje się
jeszcze bardziej bezpieczny i wydajny.
Paletowe wózki stertujące L14-L20 (o udźwigu od 1,4 do 2 ton) mogą podnosić towar
na wysokość ponad 5 metrów. Potencjalna
błędna ocena obciążenia stanowi poważne
zagrożenie zarówno dla operatora, jak i innych
osób znajdujących się w otoczeniu. W przypadku ciężkich, dużych, długich i niewymiarowych ładunków operatorzy mogą mieć

problem z oceną możliwości podnoszenia.
Za pomocą wykresów ładunkowych powinni
w takim wypadku starannie obliczyć wysokość,
do jakiej mogą podnosić paletę. Jeśli polegaliby jedynie na własnym odczuciu, wózek
mógłby stracić stabilność i się przewrócić.
Niebezpieczeństwo dotyczy również błędów
występujących podczas manewru lub transportu towaru, np. gdy operator jeździ z podniesionym ładunkiem lub dyszel ustawiony jest
pod zbyt dużym kątem. 
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SYSTEM LINDE LOAD MANAGEMENT DLA
PALETOWYCH WÓZKÓW STERTUJĄCYCH ZAPEWNIA
JESZCZE WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS
PODNOSZENIA ŁADUNKÓW. DUŻY KOLOROWY
WYŚWIETLACZ POKAZUJE NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE O OBCIĄŻENIU, OSTRZEGA OPERATORA, GDY MASZT ZBLIŻA SIĘ DO LIMITU WAGI
ŁADUNKU, I W RAZIE POTRZEBY INTERWENIUJE.

System Linde Load Management to
nieocenione wsparcie dla operatorów. Duży
kolorowy wyświetlacz pokazuje najistotniejsze informacje o obciążeniu: z jednej
strony rzeczywistą wagę znajdującego się
na widłach towaru, z drugiej zaś aktualną
oraz maksymalną dopuszczalną wysokość
podnoszenia. Dodatkowo system ostrzega
operatora, gdy dane parametry pracy wózka
zbliżają się do maksymalnych dopuszczalnych wartości. Na wyświetlaczu pojawia się
wówczas żółty symbol ostrzegawczy oraz
uruchomiony zostaje alarm dźwiękowy.
Jeśli jednak operator zignoruje ostrzeżenie,
system uniemożliwi dalsze podnoszenie, aby
zapobiec sytuacji krytycznej, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o przekroczonym dopuszczalnym limicie obciążeń. W tym
momencie operator nie będzie w stanie
podnieść masztu wyżej, może go jedynie
opuścić. Jednakże, aby wykluczyć takie
przypadki, jak ładunki zaklinowane na regale
kilka metrów nad ziemią, funkcja blokowania
może zostać wyłączona. W tym celu operator
musi jednoznacznie potwierdzić taki manewr.

Dodatkowo czerwony symbol na wyświetlaczu i powtarzający się sygnał dźwiękowy
będą stale przypominać, że przekroczono
dopuszczalną granicę wagi ładunku.
Ale to nie wszystko. Dokładne informacje dotyczące ciężaru ładunku i wysokości
podnoszenia nie tylko stanowią podstawę
ciągłego obliczania obciążeń resztkowych, ale
również służą do regulacji przyspieszenia
i prędkości jazdy w zależności od kąta skrętu,
ciężaru ładunku i wysokości podnoszenia.
Uniemożliwia to operatorowi zbyt duże odchylenie dyszla przy większych prędkościach lub
za szybkie podnoszenie ładunku, co mogłoby
zdestabilizować wózek.
Wózki paletowe Linde L14-L20 to wszechstronne pojazdy do pracy w magazynach
i na rampach, które należą do najbardziej
popularnych urządzeń magazynowych wśród
wózków Linde. Szczególnymi cechami tej serii
są kompaktowe wymiary podwozia, zamontowany nisko i centralnie na wózku długi dyszel
z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami
sterującymi oraz mocny napęd podnoszący
i wysoka wartość udźwigu resztkowego.
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Pomagamy pomagać
OFIAROWUJĄC DOBRO

Philánthrōpos kochający ludzkość
Cierpliwie lepiąc z gliny i łez pierwszych ludzi oraz
za sprawą skradzionego ognia niebieskiego formując
w nich dusze, Prometeusz jeszcze nie zdawał sobie
sprawy, jak bardzo pokocha stwarzane przez siebie
istoty. Jako że prometejski człowiek – choć skonstruowany na podobieństwo bogów – okazał się być wyjątkowo
KAROLINA
DRYGIEL
Junior
Marketing
Specialist
Linde MH
Polska

słaby i bezradny wobec sił przyrody, jego wielkoduszny stworzyciel pospieszył mu z pomocą. Prometeusz
ponownie wykradł ogień i ofiarował go ludziom, potem
zaś nauczył swych podopiecznych nie tylko mądrego
korzystania z mocy żywiołu, ale także wyłożył prawdy
o świecie oraz objaśnił, jak gospodarować jego zasobami.
Ignorując w ten sposób obawy i żarliwe sprzeciwy Zeusa,
który pomny niedawnej batalii z gigantami nie ufał
niczemu, co pochodziło z Ziemi, Prometeusz naraził się
ostatecznie na okrutną karę… Oto on – bohaterski tytan,
jedna z najszlachetniejszych postaci greckiej mitologii
oraz pierwszy filantrop ze starożytnych opowieści.
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... to termin charakteryzujący postawę pełną współczucia dla
innych, jednak, adekwatnie do treści mitu o Prometeuszu,
pojmowaną szeroko, nie tylko zatem w kontekście niesienia
pomocy, ale również przekazywania wiedzy czy ogólnego
poświęcenia. Już w starożytności dostrzegano, iż właściwie prowadzona filantropia może mieć szerokie spektrum
oddziaływania i wywierać niebagatelny wpływ na politykę
społeczną. Weźmy tu za przykład Caiusa Cilniusa Maecenasa,
doradcę i przyjaciela Oktawiana Augusta oraz rzymskiego
polityka, który gorliwie i hojnie wspierał rzesze współczesnych
mu artystów, motywując ich przy tym do wykorzystywania
swych talentów jako narzędzi kształtujących społeczne
i polityczne nastroje.
W wiekach średnich idea filantropii została wzbogacona o ducha chrześcijańskiej miłości. Zaczęły się wówczas
kształtować silnie osadzone w dziełach wielkich świętych –
głównie Augustyna, Tomasza i Franciszka – czasy caritas.
Po okresie dominacji średniowiecznej charytatywności, wynikającej przede wszystkim z religijnych pobudek i zwyczajowego obowiązku opieki nad ubogimi, koncepcja filantropii zaczęła
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Od samego początku
swojej misji w Tanzanii
ksiądz Hieronim Siwek
miał świadomość, jak
ważna jest właściwa
edukacja miejscowych
ludzi, dlatego też
otwierał w wioskach
tzw. bushschools.
Dzieci uczyły się tu
pisać palcem po ziemi,
bo nie było nawet
ołówków. To były
początki szkolnictwa
w Tanzanii – dzisiaj
funkcjonują tu już
szkoły podstawowe,
średnie i wyższe
uczelnie.
Na zdjęciu (na
poprzedniej stronie)
podopieczni przedszkola wraz ze swoją
opiekunką, Kilimarondo, Tanzania.
W tym roku mija 120
lat istnienia pierwszej
i najstarszej w Polsce
szkoły specjalnej dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101
im. Jana Brzechwy
w Poznaniu.
Na zdjęciu kilkoro
uczniów z mamami
i wychowawcami
podczas weekendowej wycieczki
do Malborka.

nieco zmieniać swój wymiar. I tak renesansowa dobroczynność ograniczała się do pewnej weryfikacji, wskazania tych
„godnych” i „niegodnych” wsparcia oraz udzielenia pomocy
jedynie tym „prawdziwie potrzebującym”, czyli niezdolnym
do samodzielnej egzystencji. W oświeceniu natomiast filantropia dogłębnie sięgnęła do doktryny humanitaryzmu i nie
tyle miłosierdzie, ile praca stanowiła wówczas antidotum
na ubóstwo. Był to okres powstawania instytucji „podwójnych ról”, które pełniły z jednej strony funkcje opiekuńcze
nad „prawdziwie” poszkodowanymi, z drugiej zaś gromadziły tych, którzy, mimo iż byli zdolni do pracy, z uporem się
od niej uchylali.
Przełomowej rewolucji przemysłowej, będącej przecież
ogromnym krokiem naprzód w gospodarczym i ekonomicznym rozwoju społeczeństw, towarzyszyły niestety specyficzne problemy socjalne. Rozwijająca się industrializacja
zalewała Stary Kontynent, relacje miasto-wieś dynamicznie się zmieniały, a dysproporcje w jakości życia ludności
stawały się coraz bardziej drastyczne. Zjawiskom tym towarzyszyła narastająca pauperyzacja ludności oraz wzrost
liczby porzuconych i zaniedbanych dzieci. O ile rozwój
organizacji dobroczynnych stanowił wówczas w Europie
adekwatną reakcję na zwiększające się problemy społeczne uprzemysławiającego się kontynentu, o tyle w będącej
wówczas pod zaborami Polsce filantropia wynikała przede
wszystkim ze swoistego obowiązku patriotycznego, przybierając poniekąd formę obrony i wzmacniania narodowych
więzi. Przejawem tego było m.in. bezinteresowne prowadzenie działalności opiekuńczo-charytatywnej, wspieranie
oświaty i kultury czy ochrona narodowego dziedzictwa.
Dzięki niestrudzonemu wysiłkowi niepodległościowych

działaczy zaistnieć wówczas mogły instytucje dobroczynne, kulturalne czy oświatowe. Jedną z nich było Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynności powstałe w 1814 roku
z inicjatywy Zofii hr. Zamoyskiej z Czartoryskich, dla którego pewnego razu koncert dobroczynny zagrał ośmioletni
wówczas Fryderyk Chopin.
Okres I wojny światowej niósł za sobą, rzecz jasna,
konieczność pomocy licznym ofiarom. Narodziły się
wówczas w naszym kraju dwie istotne inicjatywy dobroczynne: jedna z nich była wynikiem starań księcia biskupa
krakowskiego Adama Stefana Sapiehy, druga natomiast
Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego oraz
Antoniego Osuchowskiego, którzy założyli w Szwajcarii
Generalny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zauważalna
stała się coraz większa ingerencja władz publicznych
w działalność filantropijną, powszechne było ponadto
przekonanie, że to właśnie suwerenne państwo powinno
przedsięwziąć zadania, o które podczas zaborów dbał
ofiarny lud. Mimo że zmalał w tym okresie udział prywatnej
ofiarności, to potrzeby wycieńczonego wojną, a następnie
kryzysem gospodarczym kraju były impulsem dla rozwoju
wielu stowarzyszeń.
Od 1939 roku działania filantropijne i charytatywne,
które gorliwie prowadzono w podziemiach okupowanego
kraju, ponownie stały się newralgicznymi elementami
w kwestii obrony ludzkiego życia oraz ratowania dziedzictwa kulturowego. Organizowano wówczas tajne nauczanie,

AKCJA POLACY-RODAKOM to przedsięwzięcie, dzięki
któremu tysiące Polaków na Ukrainie rokrocznie
otrzymuje świąteczno-noworoczne paczki.
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PRZYSTANEK W DRODZE
działał mecenat ludzi nauki i kultury, w pomoc angażowały
się prywatne firmy czy osoby indywidualne. Ludzie pomagali sobie nawzajem i dzielili się tym, co mieli, nierzadko
wielce przy tym ryzykując. Czasy PRL naruszyły natomiast
dobroczynne tradycje Polaków. Pojęcie filantropii zostało przez ówczesną władzę wypaczone i zdegradowane
do nacechowanego pogardą burżuazyjnego nonsensu.
Pomimo tego, choć w ograniczonym wymiarze, organizacje
społeczne wciąż starały się realizować swoje zadania.
Wprowadzenie ustroju demokratycznego otworzyło
na ziemiach polskich nowy rozdział w historii filantropii. Jej
rozwój motywowany był względami zarówno religijnymi,
jak i świeckimi, a ożywieniu „tradycyjnej” jej formy towarzyszyło formowanie się nowej doktryny. Dobroczynność
stanowi obecnie niezbędny budulec społecznej solidarności. Dzisiejsza „nowa filantropia” jest zarówno wynikiem
pobudek czysto altruistycznych, jak i działalnością opartą
na określonej wymianie (pod postacią patronatu, pomocy
wzajemnej, reklamy społecznej itp.). Jednak czy stać nas
na filantropię? Czy polskie społeczeństwo, wciąż przecież średniozamożne, może bez problemu pozwolić sobie
na pomaganie innym?
Tymczasem Polacy ofiarni bywają, co widoczne jest
chociażby przy wielu przedsięwzięciach na rzecz osób
poszkodowanych przez klęski żywiołowe, w zbiórkach
żywności i innych artykułów, np. w okresie świąt Bożego
Narodzenia, czy w akcjach SMS-owych wspierających
chorych. I chociaż filantropia to jednak coś więcej niż
jednorazowa reakcja na jakieś zdarzenie – stanowi ona
bowiem przemyślane i zaplanowane działanie podjęte
w celu rozwikłania konkretnych społecznych problemów – to takie przedsięwzięcia bezsprzecznie ukazują
bogate pokłady dobroczynności Polaków i stanowią
fundamenty dla budowania strategicznego podejścia
do filantropijnej działalności.
Obecnie coraz silniej zaznacza swoją działalność także
filantropia korporacyjna. Przedsiębiorstwa wspierają
potrzebujących z rozmaitych powodów – od interesowności
po wielokierunkowy altruizm, od angażowania się z powodów etycznych po filozoficzne, opiniotwórcze czy wreszcie
polityczne aspekty. Ten rodzaj działalności dobroczynnej
pełni nader istotną rolę w społeczeństwie, wspiera cenne
inicjatywy społeczne, zapewnia ciągły i wartościowy dialog
z interesariuszami oraz w szerokim ujęciu przeciwstawia się
egoizmowi w życiu publicznym.

Wszelkie aktywności dobroczynne, filantropijne
i charytatywne to motory naprawcze społecznego
funkcjonowania i każda pomoc udzielona potrzebującym jest na wagę złota. Mając tego świadomość, my, pracownicy Linde MH Polska, wspieraliśmy rozmaite inicjatywy. Oto kilka przykładów.
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Okolice Zambrowa, majestatyczne lasy Podlasia, ogromne tereny byłego poligonu wojskowego – oto Czerwony
Bór, miejsce niepowtarzalne, miejsce, w którym historia
ukazywała swoje różne oblicza. To tu stacjonowały wojska
radzieckie, tu budowano elementy Układu Warszawskiego,
tu w stanie wojennym znajdował się obóz dla internowanych, tu aktualnie ma swoją siedzibę zakład karny. I tu
w końcu zamieszkał pewien ksiądz.
Był lipiec 2006 roku, kiedy Adam Jabłoński został
kapelanem więziennym świadczącym posługę religijną w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Niedługo
potem w tych samych podlaskich lasach z jego inicjatywy
powstało niezwykłe miejsce – „Przystanek w Drodze”.
Ksiądz Adam nabył 4,5 hektara „koszarówki” – pośród
zachwycającego kompleksu leśnego stały tylko zniszczone powojskowe budynki. Teraz miejsce to zachwyca –
atmosferę malutkiej, wdzięcznej „wioski” czuć na każdym
kroku. To jest wspólnota, rodzina, dom.
Rzeczywistość więzienna nie jest łatwa. Podobnie jak
nie jest łatwa rola duchownego w więzieniu. Trzeba się
przestawić na mentalność tych ludzi, na ich postrzeganie świata, trzeba postarać się zrozumieć ich problemy. „Przystanek w Drodze”,
Większość więźniów pochodzi z domów bez miłości, Czerwony Bór.
stąd brak w nich zaufania, poczucia własnej wartości,
wiary, że mogą być kimś i mogą zaistnieć w tym świecie.
To właśnie z myślą o nich powstał „Przystanek…”. Bo
gdzie pójdą ci, którzy nie mają nikogo? Co zrobią w tym
nowym, dla nich wręcz surrealistycznym otoczeniu, poza
murami więzienia?
W „Przystanku…” wita nas mama księdza Jabłońskiego,
która wraz synem opiekuje się tym miejscem. To ona
jest spiritus movens domu, ona otacza matczyną troską
wszystkich mieszkańców. Ksiądz Adam wyzna nam potem,
że bez tych serwetek na stole, kwiatów w wazonie, bez
tego ciepła, które mama wlewa w każdy kąt domu, to
miejsce zaczęłoby schnąć. Razem tworzą idealnie uzupełniający się duet.
Zostajemy oprowadzeni po pięknie zagospodarowanym terenie. Dookoła niskie, drewniane budynki, krzewy
i kwiaty przed ich frontami, kapliczki z figurami świętych
pośród strzelistych sosen, urzekający drewniany kościółek
z zielonym dachem – wszystko stworzone z udziałem rąk
mieszkańców „Przystanku…” oraz więźniów pobliskiego
zakładu i wszystko przy pomocy grona przyjaciół inicja„Przystanek
tywy. Tutaj nic się nie marnuje – większość elementów to
w Drodze”.
po prostu efekt recyklingu. Po obejściu całej posesji zostaBo gdzie pójdą ci,
jemy zaproszeni do jednego z pomieszczeń, które niegdyś
którzy nie mają
stanowiła kaplica, gdzie dołącza do nas ksiądz Adam.
nikogo? Co zrobią
Pomysł na ośrodek nie był dziełem przypadku. Ksiądz
Jabłoński podkreśla, że postawę niesienia pomocy bied- w tym nowym,
nym wyniósł z domu. Teraz mieszka w „Przystanku…” 30 dla nich wręcz
osób, przychodzą także więźniowe, którzy szukają tu nie surrealistycznym
tylko okazji do wypełnienia niemiłosiernie dłużących otoczeniu,
się godzin w zakładzie, ale także po to, by zdobyć jakieś poza murami
umiejętności, ucząc się od siebie nawzajem chociażby prac więzienia?
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budowlanych czy hodowli zwierząt, czy po prostu poczuć
namiastkę domu. Tutaj wszyscy żyją i pracują wspólnie.
W 2014 roku ksiądz Adam powołał na terenie ośrodka
Spółdzielnię Socjalną Przystanek, która zatrudnia mieszkańców placówki oraz osoby pozbawione wolności przebywające w pobliskim zakładzie karnym. Organizowane
są dla nich także kursy zawodowe, jak np. prawa jazdy czy
obsługi maszyn budowalnych. Dzięki tej inicjatywie stworzono im możliwość godnego zarobku, a w konsekwencji
właściwą resocjalizację.

„Przystanek w Drodze”, Czerwony Bór,
spotkanie kilku pracowników Linde MH
z ks. Adamem Jabłońskim (pierwszy z lewej)
w byłej kaplicy ośrodka.

AKCJA POLACY-RODAKOM
Wręczenie paczek,
Nowa Borowa, Ukraina.

Był rok 1999, kiedy Senator RP Stanisław Gogacz rozpoczął
niezwykłe przedsięwzięcie – oto przeprowadzana w całkowicie społeczny sposób Akcja Polacy-Rodakom, dzięki której
tysiące potrzebujących Polaków na Ukrainie rokrocznie
otrzymuje świąteczno-noworoczne paczki. Około 2/3
zawartości każdej z nich stanowią produkty spożywcze, 1/3
to słodycze, znajdują się w nich ponadto opłatek, list, jedna
książka oraz jedna mała przytulanka. Pierwsza edycja inicjatywy zgromadziła 200 paczek, natomiast ubiegłoroczna
siedemnasta Akcja – aż 4300 darów.
Po zapakowaniu kartonów na jednej ze ścian naklejana
jest biało-czerwona flaga oraz oficjalne logo Akcji, znajduje się tam również miejsce na logo darczyńców, z czego
korzysta coraz więcej podmiotów. Tak przygotowana paczka
wygląda bardzo uroczyście i świątecznie, ale przede wszystkim – dzięki umieszczonej fladze – ma patriotyczny charakter.
Stanisław Gogacz wspomina: „Kiedy przywołuję biało-czerwoną flagę w kontekście paczki, to chyba dotykam tego, co
tak naprawdę spowodowało narodzenie się tej Akcji. Ale
żeby to wytłumaczyć, będę musiał cofnąć się do początku
lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to na Katolicki Uniwersytet
Lubelski, gdzie wtedy byłem studentem, dostarczano bardzo

Nasi Rodacy z wielką radością oczekują
biało-czerwonych paczek nie tylko ze względu
na ich zawartość, ale również – a może przede
wszystkim – dlatego, że taka paczka stanowi
szczególny symbol połączenia z Ojczyzną.
17 AKCJA POLACY-RODAKOM - 17.12.2016 r.
przekazanie paczek w Łukowie.

dużo darów z państw Europy Zachodniej. Pamiętam ogromne TIR-y pełne paczek, a na każdej z nich naklejone flagi –
Francji, RFN-u, Holandii, Belgii, Włoch i innych. Obecnie nie
mógłbym wymienić, jakie artykuły znajdowaliśmy w tych
paczkach – z pewnością były luksusowe – ale te naklejone
na nie kolorowe flagi wciąż tkwią w mojej pamięci. Kiedy
jako senator po raz pierwszy pojechałem w październiku
1999 roku na spotkanie z Polakami z Ukrainy do Łucka, gdzie
odbywał się Zjazd Federacji Organizacji Polskich, i kiedy
w wyniku wielu przeprowadzonych rozmów z Rodakami
i wielu przemyśleń powstał pomysł, aby przygotować
paczki świąteczno-noworoczne dla Polaków na Ukrainie,
to właśnie wówczas te obrazy kolorowych paczek z państw
Europy Zachodniej powróciły ze zdwojoną siłą. Jeszcze w tym
samym roku w listopadzie i na początku grudnia przeprowadziliśmy pierwszą edycję Akcji (…)”.
Zupełnie się tego nie spodziewając, niedługo po przeprowadzeniu Akcji Senator otrzymał wiele listów, w których
znajdowały się nie tylko podziękowania za paczki, ale także
opisy losów naszych Rodaków. Historie te zawsze wywołują wielkie zainteresowanie wszystkich tworzących Akcję
i stanowią ideową podstawę działań zaangażowanych
w nią ludzi. W organizacji kolejnych edycji przedsięwzięcia
bierze udział bardzo dużo osób prywatnych, firm, studentów,
uczniów, wolontariuszy itd. Centralnym miejscem Akcji jest
Lublin, a kilka lat temu dołączyły do niego również Łuków
i Puławy, natomiast kilkanaście miejscowości z całej Polski,
wiele szkół, uczelni czy też różnych organizacji spontanicznie włącza się w zbiórkę darów. Paczki układane są
w miejscu zbiórki, przewozi się je do jednego z trzech
wymienionych miast, a następnie wysyła od połowy grudnia

do połowy stycznia.
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GDY DZIECKO POTRZEBUJE WIĘCEJ
Niepełnosprawność przestaje być obecnie w społeczeństwie swoistym tabu, wstydliwym aspektem społecznym,
konkretnym „problem do rozwiązania”, zaczyna natomiast
funkcjonować w obszarze wielu skorelowanych działań
i inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych oraz gwarantujących im i ich rodzinom właściwą opiekę. Szczególną grupą
wymagającą wyjątkowego wsparcia i uwagi są dzieci
z niepełnosprawnością, w przypadku których utorowanie
właściwej drogi funkcjonowania w społeczeństwie wydaje się być czynnikiem kluczowym. Działające na ich rzecz
placówki edukacyjne to miejsca, które pełnią znacznie większą rolę niż tylko odpowiednio ukierunkowane nauczanie.
W tym roku mija 120 lat istnienia pierwszej i najstarszej
w Polsce szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana
Brzechwy w Poznaniu. Utworzono ją jeszcze pod zaborem
pruskim jako placówkę dla dzieci z trudnościami w nauce
w powszechnych szkołach niemieckich. W ramach Zespołu
Szkół funkcjonuje obecnie szkoła podstawowa oraz szkoła
przysposabiająca do pracy.
Uczniowie ZSS nr 101 mają zapewniony bezpłatny dowóz
na zajęcia oraz opiekę stomatologiczną i specjalistyczną
w ramach NFZ. Na terenie placówki jest winda, monitoring,
boisko ze sztuczną nawierzchnią, świetlica szkolna, sale
samodzielności utworzone dzięki środkom z wygranego
projektu Budżetu Obywatelskiego. W placówce realizowane
są liczne zajęcia, m.in. z dogoterapii, komunikacji alternatywnej dla osób mających trudności w porozumiewaniu
się mową naturalną, akcje ekologiczne wieńczone ogólnopolskimi sukcesami, działają zespoły
taneczne, Sekcja Judo Olimpiad SpeAkcja charytatywna
Koła TPD pod hasłem: cjalnych, szkolny teatrzyk „Swoboda”,
Za jeden uśmiech
a także Klub Rodzica i Koło Pomocy
miłe „dziękuję”,
Dzieciom TPD. Działalność Koła wspieweź sobie to,
rają nauczyciele, rodzice uczniów,
co potrzebujesz.

Uczniowie ZSS nr 101
nie tylko otrzymują pomoc, ale też
sami jej udzielają.
Na zdjęciu uczniowie
z opiekunami TPD
podczas organizacji
akcji Zaczytani –
zbiórki książek dla
pacjentów szpitali.

Szczególną
grupą wymagającą wyjątkowego
wsparcia i uwagi
są dzieci z niepełnosprawnością,
w przypadku których utorowanie
właściwej drogi
funkcjonowania
w społeczeństwie wydaje się
być czynnikiem
kluczowym.
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przyjaciele, darczyńcy oraz sponsorzy. Dzięki środkom
pozyskiwanym przez opiekunów Koła organizacja wspiera
uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli i szkołę w realizacji
istotnych potrzeb opiekuńczo-dydaktycznych. Formy realizowanej pomocy adresowanej do osób potrzebujących to:
llpomoc żywnościowa,
lldofinansowywanie, np. wycieczek,
sprzętu, pomocy dydaktycznych,
llpomoc w wypadkach losowych,
lludział w sponsorowaniu nagród dla
uczniów za udział w konkursach,
llorganizacja akcji charytatywnych,
llsystematyczne zaopatrywanie uczniów w odzież,
obuwie, środki higieny, przybory szkolne,
plecaki, materiały papiernicze i inne,
llreagowanie na sytuacje awaryjne, problemowe.
Klub Rodzica powstał natomiast dzięki pomysłowi Marii
Gawron i stanowi reakcję na zapotrzebowanie rodziców i ich
dzieci – uczniów. Inicjatywa ta ma charakter całkowicie dobrowolny, bezpłatny i społeczny. Pani Maria tworzy miejsce,
gdzie można dzielić się radością, uczyć się od siebie nawzajem, a przy tym dobrze się bawić. Organizowane są spotkania
przy kawie i herbacie ze specjalistami z różnych dziedzin,
ogólnorozwojowe warsztaty czy prezentacje – wszystko
to odbywa się dobrowolnie dzięki jej prywatnym środkom
lub pozyskanym od sponsorów. Udział w spotkaniach biorą
rodzice, uczniowie szkoły, ich rodzeństwo, nauczyciele,
a także absolwenci. Pani Maria prowadzi działania promocyjne (na spotkaniach z rodzicami podczas zebrań, na Radach
Pedagogicznych, opracowuje plakaty promocyjne, materiały
tematyczne na tablicę poglądową, przekazuje opracowane
materiały na stronę internetową szkoły i na Facebooka,
stara się docierać do każdego rodzica poprzez komunikaty
i zaproszenia przekazywane dzięki wychowawcom klas).
W organizacji spotkań pomagają również rodzice.
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Z

dnia na dzień, z roku na rok wszystko „ich” stawało się „moim”.
Nauczyłem się być zadowolony z tego, co mam, a miałem
niewiele. Przyzwyczajałem się do codziennego afrykańskiego życia.
Poznawałem zwyczaje, uczyłem się mądrości starców, poddawałem
się praworządności ludu, przyswajałem ich mentalność, wrastałem
w ich kulturę. Jadałem ręką ze wspólnej misy ugotowane sorgo,
piłem wodę z rzek, zażywałem wywarów z ziół, gdy powaliła mnie
malaria, słuchałem uważnie czarownika, który ostrzegał mnie przed
złym człowiekiem, asystowałem przy obrzezaniu chłopców w czasie
rytuału inicjacji, ogłaszałem śmierć najbliższych dziesiątkowanych
przez cholerę, godziłem powaśnione strony, płakałem nad śmiercią
dzieci umierających z głodu, stawałem bezradny wobec ukąszonych
przez węża, żegnałem odchodzących na zawsze do buszu, którzy
zostali pożarci przez lwy. Powoli stawałem się jednym z nich (…).

ks. Hieronim Siwek, fragm. z ksiażki pt. „Moja piękna Afryka”

KRZYŻ W AFRYKAŃSKIM BUSZU
Kilimarondo – miejsce położone wśród skalistych gór południowej Tanzanii w regionie Nachingwea. Oto kraina plemion
Wandonde i ich historia, na kartach której boleśnie zapisały
się głód, nędza, wyzysk i poniżenie. To tam, do tych ludzi,
udał się przed laty Salwatorianin – ksiądz Hieronim Siwek.
Był rok 1968, kiedy rozpoczął swoją pracę misyjną
na afrykańskiej ziemi. Nie tylko głosił tam i nauczał, ale
też na nowo odczytał Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bo to
jest zupełnie inny świat – naturalny, egzotyczny i czysty,
w którego prostocie mieści się całe bogactwo i piękno, ale
także smutek, cierpienie i wyjątkowy ciężar codziennej
egzystencji.
Wkrótce po przybyciu na misje ksiądz Siwek poprosił
swojego przyjaciela, aby udali się razem do miejsca, gdzie
pierwsi misjonarze odprawili pierwszą mszę świętą. Nie
była to łatwa wyprawa – brak dróg, nawet ścieżek, wokół
wysoka trawa, powalone drzewa, korzenie ukryte w trawie,
zarośnięte doły. Całe to otoczenie właściwie uniemożliwia
użycie jakiegokolwiek środka transportu, stąd trzeba było
przemieszczać się pieszo, czasem na rowerze. Następna
przeszkoda to rzeka. Mostu brak, ale poziom wody był
na tyle niski, by umożliwić przejście na drugi brzeg. Oczy
trzeba mieć szeroko otwarte, aby uniknąć ukąszenia przez
węża czy nie natknąć się na stado słoni. W końcu ukazał się
na polanie pierwszy domek – lepianka zamieszkana przez
ludzi uprawiających tu pola kukurydzy, prosa i sezamu. Stąd
do celu było już blisko.
Kiedyś znajdowała się tu tętniąca życiem wioska i tu latem
1940 roku przybył pierwszy misjonarz: biały, obcy człowiek,
który „mówił o jakimś Wielkim Duchu – Bogu, i który zostawił
w tym miejscu znak – krzyż”. Dziś tutejsi chrześcijanie wiedzą, Płacz mukwy zwanej
„k rwawiącym drzewem”
co ten znak znaczy, i razem z księdzem Hieronimem postano- jest w przypadku Czarwili uświęcić to miejsce, budując następny krzyż, a obok niego nego Lądu nad wyraz
stawiając mały ołtarzyk, by móc tu pielgrzymować i przypo- symboliczny. Tak również ksiądz Hieronim
minać potomnym, że właśnie w tym miejscu przyszło do nich Siwek zatytułował jedSłowo Boże. Tak oto w afrykańskim buszu stanął krzyż.
ną ze swoich książek.

W 1954 roku wybudowano w Kilimarondo murowany
kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Dom misyjny
jest obecnie zamieszkany przez siostry zakonne miejscowego pochodzenia. Musiało jednak minąć wiele długich
i mozolnych lat, aby wszystko tu wybudować, zorganizować,
a następnie właściwie prowadzić w duchu ewangelizacji
żyjących tu ludzi. Siostry zakonne prowadzą również przedszkole – jest to jedno z najistotniejszych misyjnych zadań,
czyli tworzyć tutejszy Kościół już w sercach najmłodszych.
Od samego początku swojej misji w Tanzanii ksiądz Hieronim
Siwek miał świadomość, jak ważna jest właściwa edukacja
miejscowych ludzi, dlatego też otwierał w wioskach tzw.
bushschools. Dzieci uczyły się tu pisać palcem po ziemi,
bo nie było nawet ołówków. To były początki szkolnictwa
w Tanzanii – dzisiaj funkcjonują tu już szkoły podstawowe,
średnie i wyższe uczelnie.
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POMÓŻMY POMAGAĆ
JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO
WSPOMÓC KTÓRĄŚ
Z PRZEDSTAWIONYCH
INICJATYW, GORĄCO
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:
PRZYSTANEK W DRODZE
KS. ADAM JABŁOŃSKI
TEL. 503 089 606
KOŁO POMOCY DZIECIOM TPD
KOŁO POMOCY DZIECIOM
PRZY ZSS NR 101
UL. SWOBODA 41
60-389 POZNAŃ
POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
NR KONTA:
80 9043 1070 2070
0062 8435 0001
1% DLA TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DZIECI
KRS: 0000322302
Z DOPISKIEM:
KOŁO POMOCY DZIECIOM
PRZY ZSS NR 101
Pomoc ułatwiłaby działania
w kierunku stymulacji
i dostarczania doświadczeń
poznawczych:
-o
 rganizowanie wycieczek
edukacyjnych
- stworzenie salki do masażu,
rehabilitacji
- odnowa, wzbogacenie
w nowe stymulatory
sensoryczne sali
doświadczania świata
- utworzenie ogrodu
sensorycznego
AKCJA POLACY-RODAKOM
www.stanislawgogacz.pl
Akcji Polacy-Rodakom
udostępnia swoje konto
Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich:
ODDZIAŁ LUBELSKI
UL. RYNEK 18
20-111 LUBLIN
BANK PKO BP ODDZIAŁ LUBLIN
NR KONTA:
44 1020 3150 0000
3202 0027 7392
Z DOPISKIEM:
NA AKCJĘ POLACY-RODAKOM

Targ rybny w miejscowości Nachingwea.

Na zdjęciu od lewej: ks. George Mwiru, Grzegorz Wiśniewski
(Linde MH), Mapendo Pilikano oraz ks. Hieronim Siwek przy
wejściu do plebani, Kilimarondo, Tanzania.

Na sawannach, w buszu, na wydmach i stokach gór
rośnie mukwa. Może ona osiągnąć 16 metrów wysokości,
a jej gałęzie tworzą rozłożystą koronę. Ma grubą, pobrużdżoną i wysoce wytrzymałą na działanie ognia korę, a piękne
czerwono-brązowe drewno znajduje szerokie zastosowanie,
co sprawia, że jest wyjątkowo ceniona wśród tubylców. Do
życia budzi się jeszcze przed porą deszczową, zwiastując
Afrykańczykom tęsknie wyczekiwany deszcz. Specyficzną
cechą rośliny jest jej tajemniczy „płacz” – gdy natnie się
jej korę, wypływają z niej wielkie, czerwone krople, stąd
mukwę nazywa się „krwawiącym drzewem”. Tak również
ksiądz Hieronim Siwek zatytułował jedną ze swoich książek,
w której dzieli się swoimi wspomnieniami z tanzańskich misji
i która stanowi wyraz wdzięczności do jego „afrykańskiej
rodziny”. Płacz mukwy jest w przypadku Czarnego Lądu nad
wyraz symboliczny.
Afryka cierpi. Afryka potrzebuje pomocy. Umierające
dzieci, bratobójcze walki, epidemie, głód czy brak wody
to tylko niektóre z jej tragedii. Misja księdza Hieronima
to praca, która pochłania niezgłębione pokłady codziennego wysiłku, która wymaga nieustannego zaczynania
od początku, dzień po dniu. To nie tylko niesienie Słowa
Bożego, to także nauka życia – zarówno dla miejscowych, jak
i przybywających tu „Białych”. Na tym afrykańskim skrawku
ziemi rodzi się „nowe”. Powstają szpitale, szkoły, kościoły,
drogi i mosty, uprawia się pola, prowadzi hodowle, zakłada
ogrody, buduje się domy i kopie studnie. Stykają się tu i żyją
obok siebie skrajnie odmienne kultury, które mimo wszystko potrafią czerpać z siebie nawzajem. Jest to wspaniała
i szczególna część misji.
Cała inicjatywa była jednak o tyle trudna, iż, jak pisał
ksiądz Hieronim, „plemiona zamieszkujące te tereny

z oporem przyjmowały Słowo Boże, a nade wszystko objawiały brak zaufania, a często wręcz niechęć do białego
człowieka”. Ponadto był to obszar wyjątkowo ubogi i ekonomicznie zaniedbany, gdzie głód, susze, brak dróg i mostów
znacznie utrudniały pracę misyjną. Do tej pory niektóre tereny – czy to przez brak misjonarzy, czy też wskutek niewystarczającego wsparcia finansowego – wciąż nie zostały
objęte ewangelizacją. Stąd wspieranie wszelkich misyjnych
inicjatyw ma niewyobrażalny wręcz wpływ na szeroko
pojętą poprawę jakości życia tamtejszych ludzi. Szczególne
znaczenie ma zapewnienie wody pitnej oraz budowa studni i zbiorników. „Woda”, „deszcz” to słowa, które mają tam

niewyobrażalną wartość.

MISJE W KILIMARONDO
OFIARY NA MISJE MOŻNA WPŁACAĆ NA:
NAZWA: KROPLA W OCEANIE
TYTUŁEM: WPŁATA
NR KONTA: 82 1140 2004 0000 3702 5241 7861
KONTAKT: KS. HIERONIM SIWEK, TEL. 794 915 070
EMAIL: shukrani2000@yahoo.com
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Pick by Weight + ScanWatch

Błędy wynikające z kompletacji generują dodatkowe koszty, czas i pracę. Waga
zamontowana w wózkach do kompletacji modeli N20 oraz V10 porównuje teoretyczny
ciężar artykułu z tym rzeczywistym gdy ładunek znajdzie się na widłach. Gdy
zasygnalizowany zostanie błąd, operator wózka może wykonać korektę w miejscu,
gdzie jej koszt jest jeszcze najniższy, czyli w miejscu pobrania ładunku.
PODSUMOWUJĄC - ZYSKUJESZ NATYCHMIASTOWE OSZCZĘDNOŚCI.

Korzyści i zalety:
•
•
•

KG

•
•

Redukcja kosztów dzięki eliminacji
błędów kompletacji
Redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu
konieczności kontroli po każdej
kompletacji
Bieżąca kontrola wydajności pracy
operatorów
Udoskonalona kontrola łańcucha dostaw
Udokumentowana jakość Twoich usług

RAVAS Polska
Magdalena Futyma
T. +48 664 764 245 | www.ravas.com

NUMER 1 w Wagach Mobilnych

RAVAS-SafeLoad

Wskaźnik wagi i stabilności dla wózków widłowych
• Ostrzeżenie przed przewróceniem wózka lub przeciążeniem wideł
• Wskazuje wagę i stabilność
• Czuły na wagę, środkowy punkt obciążenia i kąt pochylenia masztu
• Może być zainstalowany na każdym wózku widłowym (używanym)
• Alarm dźwiękowy i czerwone podświetlenie LED podczas przeciążenia
• Rejestrator danych

RAVAS Polska
Magdalena Futyma
T. +48 664 764 245 | www.ravas.com

N EWS

StaplerCup 2017

ŚWIĘTO OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
„INTRALOGISTYKA
W NAJLEPSZYM WYDANIU”–

W DNIACH 14-16.09.2017 W ASCHAFFENBURGU W NIEMCZECH ODBYŁ SIĘ 11. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH. ZWYCIEZCĄ TEGOROCZNEJ
EDYCJI KONKURSU ZOSTAŁA DRUŻYNA
Z WŁOCH, DRUGIE MIEJSCE ZAJĘŁA DRUŻYNA
Z WĘGIER, NATOMIAST TRZECIE – Z BUŁGARII.

takie było motto tegorocznych mistrzostw,
w których udział wzięły drużyny z 19 państw:
Belgii, Bułgarii, Chin, Niemiec, Estonii, Włoch,
Łotwy, Litwy, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii,
Czech, Węgier i USA. Konkurs StaplerCup 2017
to sprawdzian umiejętności manewrowania
wózkami, precyzyjnego pobierania oraz przenoszenia różnych ładunków za pomocą wózków. Przydzielone zadania należy wykonać
w jak najkrótszym czasie, poruszając się
po wyznaczonym obszarze, na którym ustawione są przeszkody. W każdym zespole było

trzech operatorów, którzy jednocześnie brali
udział w przydzielonej konkurencji. Powodzenie
wykonania zadania w odpowiednim czasie
zależało od współpracy i precyzyjnego wykonania zadań przez każdego z uczestników.
Maksymalny czas na wykonanie zadania dla
całego zespołu to 8 minut.
Konkurs jest organizowany od 2005 roku.
Głównym jego celem jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie bezpieczeństwa.
Dzięki temu przedsięwzięciu przyczyniamy się
do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy
w sektorze logistycznym.

Drewniany uchwyt
dla joysticków Linde
WIĘKSZY KOMFORT STANOWISKA
PRACY OPERATORA
ZALETY PRODUKTU
DZIĘKI NOWYM DREWNIANYM UCHWYTOM W JOYSTICKACH LINDE OPERATORZY
WÓZKÓW WIDŁOWYCH MOGĄ ODPOWIEDNIO
PODNIEŚĆ STANDARD SWOJEGO STANOWISKA PRACY. NIEROZSZCZEPIAJĄCE SIĘ
DREWNO DRZEW LIŚCIASTYCH MA NIEWĄTPLIWIE PRZEWAGĘ NAD STANDARDOWYMI
UCHWYTAMI KOMPOZYTOWYMI. GŁADKIE
I BŁYSZCZĄCE WYKOŃCZENIE JEST WYJĄTKOWO PRZYJEMNE W DOTYKU ORAZ
MNIEJ PODATNE NA ZABRUDZENIA, CO
CZYNI NOWE JOYSTICKI OD LINDE IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA ALERGIKÓW.

SOLIDNOŚĆ – nierozszczepiające się drewno
drzew liściastych z gładką powierzchnią jest
wyjątkowo trwałe i łatwe do czyszczenia.

wpływom tych substancji i jest łatwe do czyszczenia, co stanowi dobrą wiadomość dla osób
cierpiących na alergie.

UNIWERSALNOŚĆ – drewniany uchwyt jest
bezpośrednio wymienny ze standardowym
uchwytem # 000.931.01.60 (joystick pojedynczy), # 000.931.01.59 (joystick krzyżowy).

DOPASOWANY KOMFORT – te produkowane w Niemczech wyjątkowe drewniane
uchwyty umożliwiają dostosowywanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników, zwiększając wygodę i wydajność
pracy operatora.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA –
powierzchnia standardowych uchwytów kompozytowych jest narażona na działanie oleju,
tłuszczu czy potu. Uchwyt staje się wówczas
miękki i lepki, co może prowadzić do reakcji
skórnych. Gładkie, lśniące wykończenie drewnianego uchwytu nie ulega niekorzystnym

PRZEGLĄD LINII PRODUKTÓW

REACH TRUCK’I
116-03, 1120-01

WÓZKI CIĘŻKIE
1411-01

WÓZKI ELEKTRYCZNE WÓZKI SPALINOWE
386-02, 387-01, 388-01, 391-01, 392-02, 393-02,
394-02, 396-03, 1401-01
1279-01
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Better Every Day

KAŻDEGO DNIA ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
ZAJMUJE SIĘ USPRAWNIANIEM I DOSTOSOWANIEM
PROCESÓW LOGISTYCZNYCH DO AKTUALNYCH
WYMOGÓW KLIENTÓW I ODBIORCÓW
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FRESH LOGISTICS POLSKA
LIDER W LOGISTYCE PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH

w

dobie konkurencji oraz ciągłego
dążenia do optymalizacji kosztowej usługa logistyczna zyskuje
coraz większe znaczenie. Jest to
także efekt wzrostu zaufania do podmiotów
świadczących tego typu usługi. Coraz więcej
producentów i dystrybutorów decyduje się
na outsourcing, a tym samym powierza swoje
produkty w ręce operatora logistycznego.
Sukces takiego rozwiązania opiera się przede
wszystkim na bliskiej współpracy i wzajemnym
zaufaniu obu stron. Poza tym rosnące wymagania konsumentów wymuszają na producentach
i dystrybutorach produktów spożywczych
poszukiwanie coraz nowszych rozwiązań,
w tym również logistycznych, tak aby produkt,
który trafia na sklepową półkę, był zawsze
świeży i najwyższej jakości.
Powierzając swój towar operatorowi logistycznemu, producenci i dystrybutorzy mogą
się skupić na swojej zasadniczej działalności.
Nie muszą oni wówczas bezpośrednio nadzorować każdego etapu drogi produktu od momentu
otrzymania zlecenia od odbiorcy aż do momentu dostawy. To zadanie przejmuje właśnie firma
logistyczna, która gwarantuje zapewnienie
odpowiednich warunków transportowych oraz
magazynowych. Warunki termiczne, w jakich
przebywają artykuły spożywcze na każdym
etapie swojej drogi (od producenta do konsumenta), muszą być zgodne z obowiązującymi
w Polsce i krajach UE przepisami prawa żywnościowego. Liczy się również czas dostawy,
gdyż produkty świeże mają z reguły krótki
termin przydatności do spożycia. W przypadku
nieprzyjęcia dostawy przez odbiorcę towary
nadają się właściwie do utylizacji.

PEŁNI ENTUZJAZMU
NAD WYRAZ SKUTECZNI
Firma Fresh Logistics Polska została
założona w 2002 roku. Początkowo
niespełna stuosobowy zespół
ambitnych, kreatywnych i pełnych
entuzjazmu ludzi pracował każdego
dnia z pasją nad zbudowaniem firmy
odpowiadającej potrzebom klientów,
aspirując do rangi lidera rynkowego. Pierwsze oddziały powstały
w 2002 roku w Gądkach, Grodzisku
Mazowieckim i Gliwicach. Kolejne
lata przyniosły rozwój firmy, otwarcie
nowych oddziałów (w Straszynie,
Wrocławiu, Łomży, Lublinie
i Szczecinie), rozbudowę infrastruktury oraz zwiększenie zatrudnienia.
Zaangażowany zespół poprzez
wytężoną pracę dokładał wszelkich
starań, aby z dnia na dzień rozwijać
to przedsięwzięcie. Usprawniano procesy, wdrażano nowe rozwiązania
operacyjne i informatyczne, aby ciągle
doskonalić świadczone usługi. Teraz
firma zatrudnia powyżej 650 pracowników, posiada ponad 45 000 metrów kwadratowych powierzchni
magazynowej z kontrolowaną
temperaturą oraz dysponuje flotą
ponad 550 środków transportu
o pojemności od 4 do 33 palet.

NASZ PARTNER – FRESH LOGISTICS POLSKA –
JAKO KOMPLEKSOWY OPERATOR LOGISTYCZNY
JEST GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWANYCH I MAGAZYNOWANYCH TOWARÓW.
ZADANIEM FRESH LOGISTICS POLSKA JEST DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU
KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO, A TAKŻE
MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH
WYMAGAJĄCYCH KONTROLOWANEJ TEMPERATURY W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW. JAKO PIONIER
NA POLSKIM RYNKU FIRMA WYPRACOWAŁA
KNOW-HOW DOTYCZĄCE OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ,
STAJĄC SIĘ TYM SAMYM LIDEREM NA RYNKU USŁUG
LOGISTYCZNYCH PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH. DZIĘKI
ROZBUDOWANEJ SIECI WŁASNYCH ODDZIAŁÓW
ZLOKALIZOWANYCH W STRATEGICZNYCH MIEJSCACH
W POLSCE, SZYBKO I SKUTECZNIE REALIZUJE DOSTAWY DO ODBIORCÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, A POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z ZAGRANICZNYMI
PARTNERAMI – TAKŻE NA TERENIE CAŁEJ EUROPY.

ULTRA ŚWIEŻOŚĆ W LOGISTYCE
Rynek produktów świeżych, zwłaszcza
z branży mięsnej i rybnej, to kategoria szczególna i niezmiernie wymagająca. Głównym
tego powodem jest krótka data przydatności
do spożycia (często zamykająca się w okresie
do 7 dni od daty produkcji), szybka rotacja
oraz restrykcyjne wymagania temperaturowe
dotyczące każdego etapu cyklu żywotności
produktu. Tę restrykcyjność odnoszącą się
do czasu oraz jakości bardzo często porównuje
się z wymogami branży motoryzacyjnej.
Logistyka produktów ultra świeżych
wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego wyposażenia – zarówno taboru, jak
i magazynów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Fresh Logistics Polska w 2013 roku
wprowadził na rynek usługę logistyczną transportu drobnicowego, dedykowaną produktom świeżym z sektora ryb i mięsa. Dostawy
realizowane są w kontrolowanej temperaturze 
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od 0°C do +2°C porzez sieć własnych oddziałów
przez 7 dni w tygodniu. Doświadczenie nabyte
podczas wieloletniej współpracy z klientami w ramach logistyki produktów świeżych
pozwoliło naszemu Partnerowi na skonstruowanie dopasowanej do potrzeb producentów
usługi w temperaturze zapewniającej pełne
bezpieczeństwo produktom mięsnym oraz
rybnym.
System drobnicowy, jaki Fresh Logistics
oferuje klientom, pozwala na dostarczanie
małych ilości towaru do odbiorców na terenie
całego kraju już następnego dnia po odbiorze
z zakładu produkcyjnego. Dostawy składające
się z jednej lub kilku palet, zwłaszcza do punktów geograficznie odległych od zakładu, to
trudny do obsłużenia przez producentów
wolumen. Jeśli do małych ilości dodamy jeszcze
wymóg odbiorców, aby dostawy realizowane
były codziennie na wskazane okna godzinowe, proces logistyczny okazuje się być sporym
wyzwaniem dla wszystkich stron. Producenci
przyznają, że są to ograniczenia, które czasami
negatywnie wpływają na decyzje o podjęciu
współpracy z siecią lub hurtownią. To trudne
zadanie bierze na siebie Fresh Logistics.

PARTNER IDEALNY DLA
WYMAGAJĄCYCH ODBIORCÓW
Producenci często opierają się na własnych
zasobach, bojąc się utraty kontroli nad procesem, i niechętnie korzystają z outsourcingu
usług. Rynek jednak coraz częściej wymusza
na dostawcach coraz mniejsze i częstsze
dostawy, co powoduje wzrost trudności planowania dystrybucji i większe koszty logistyczne.
Także odbiorcy, chcąc utrzymywać przewagę
konkurencyjną, stawiają coraz większe wymagania swoim dostawcom, oczekując częstszych
dostaw mniejszych ilości towaru – z jednej
strony chcąc dostarczać jak najświeższy towar
dla swoich klientów, z drugiej zaś ograniczając
koszty utrzymywania wyższych zapasów i tym
samym zmniejszając koszty. Produkty świeże,
szczególnie z ultrakrótkim terminem przydatności do spożycia, wiążą się także z ryzykiem
utylizacji w przypadku niesprzedania ich
na czas. Również to ryzyko odbiorcy chcą

zminimalizować. Kolejnym aspektem są restrykcyjne wymogi realizacji dostaw do odbiorców
na konkretną godzinę. Szczególnie duże magazyny sieci handlowych oczekują dostaw realizowanych w ustalonych oknach awizacyjnych.
Brak dostawy w określonym czasie powoduje
właściwie odrzucenie dostawy. Ponadto wymagania konsumentów także rosną. Na naszych
stołach chcemy mieć przecież jak najświeższe
produkty, które są dostępne w każdej chwili
w naszym ulubionym sklepie.
Fresh Logistics Polska przygotowuje projekty szyte na miarę dla wymagających klientów
oraz wspomaga ich w różnego rodzaju akcjach
promocyjnych. Stąd w zakresie oferowanych
usług jest zarówno transport realizowany
w systemie drobnicowym, jak i całopojazdowym, co z punktu widzenia obsługi dużych
odbiorców stanowi aspekt kluczowy. Fresh
Logistics Polska posiada wyspecjalizowaną

FRESH LOGISTICS
W LICZBACH

OBSŁUGIWANE
ZAKRESY TEMPERATUR

WIARYGODNOŚĆ WSPÓŁPRACY

650

Pracowników

od
°C do
°C
dla produktów świeżych

Gądki, Gliwice, Grodzisk
Mazowiecki, Straszyn,
Szczecin, Lublin, Łomża

od
°C do
°C
dla produktów Ultra Fresh
(świeże mięso i ryby)

SERWIS ULTRA FRESH ŚWIADCZONY JEST OBECNIE 7 DNI W TYGODNIU. FIRMA DOSTARCZA
PRZESYŁKI DO ODBIORCÓW SIECIOWYCH ORAZ
HURTOWYCH NA AWIZACJE GODZINOWE, TAKŻE
W GODZINACH NOCNYCH. TOWAR ODEBRANY Z ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DOWOŻONY JEST DO ODBIORCÓW W KOLEJNYM DNIU
NIEZALEŻNIE OD LOKALIZACJI W KRAJU.

8 oddziałów
45 000 m

2

powierzchni magazynowej

38 000

dostępnych miejsc
paletowych
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+2

+6

Procedury
BCM

+0

+2

System TMS - Kewill
System WMS f irmy
JDA,lidera rozwiązań IT

Wsparcie IT
24/7

Integracja
z systemem IT Klienta

Ochrona
obiektu 24/7

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005
OHSAS 18001

-18

-23

od
°C do
°C
DLA PRODUKTÓW MROŻONYCH

Awaryjne
zasilanie
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MIJA JUŻ 15 LAT DZIAŁALNOŚCI
FIRMY FRESH LOGISTICS POLSKA.
DYNAMICZNY ROZWÓJ ORGANIZACJI ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ OFEROWANYCH
USŁUG SPOTKAŁY SIĘ Z UZNANIEM. FIRMA
OTRZYMAŁA NASTĘPUJĄCE WYRÓŻNIENIA:
–B
 EST 3PL FOR FRESH FOOD SUPPLY CHAIN 2015,
– DIAMENTY FORBESA 2015 – WYRÓŻNIENIE DLA
PRZEDSIĘBIORSTW NAJSZYBCIEJ ZWIĘKSZAJĄCYCH
SWOJĄ WARTOŚĆ W CIĄGU OSTATNICH TRZECH
LAT DZIAŁALNOŚCI, W KATEGORII FIRM, KTÓRYCH
PRZYCHODY SIĘGAJĄ POWYŻEJ 250 MLN PLN,
– K REATOR BIZNESU – WYRÓŻNIENIE DLA NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I INNOWACYJNYCH FIRM PRZYZNAWANE PRZEZ
PORTAL STRATEGIE I BIZNES.

flotę, magazyny oraz procedury zapewniające osiągnięcie oczekiwanych parametrów
w dystrybucji do odbiorców. Wyspecjalizowana
kadra firmy jest w ciągłym dialogu z producentami oraz ich odbiorcami, aby w pełni odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowywać usługę
do realnych oczekiwań. Wielu producentów,
którzy zdecydowali się skorzystać z usług
Fresh Logistics Polska, rozwinęło współpracę
z odbiorcami, mogąc zaoferować im skuteczny
serwis dostaw zgodny z ich wymaganiami.

NIE TYLKO TRANSPORT
Usługi Fresh Logistics Polska to również usługa składowania, konfekcjonowania i serwisy
dodatkowe. Firma oferuje ponad 45 000 m2
powierzchni magazynowej, w której utrzymywana jest kontrolowana temperatura. Dzięki
nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym
firma jest w stanie zagwarantować klientom

pełne bezpieczeństwo i kontrolę produktu
w całym łańcuchu logistycznym. Oferuje także
projekty magazynowania pod konkretne oczekiwania: przygotowanie standów, etykietowanie, przepakowywanie towaru. Fresh Logistics
dokłada wszelkich starań, aby klient i jego
kontrahenci byli zadowoleni z jakości dostarczanego produktu. Dzięki pracy wykonywanej
w naszych magazynach klienci mogą skoncentrować się na podstawowej działalności,
nie tracąc przy tym kontroli nad sferą logistyki.
Outsourcing usług logistycznych pozwala im
realnie wpływać na koszty magazynowania
oraz transportu, podejmować działania optymalizacyjne oraz realizować założenia jakościowe, tym samym mając bezpośredni
wpływ na postrzeganie i kreowanie swojej
marki na rynku i zachowanie jej konkurencyjności poprzez świadome wykorzystanie
narzędzi logistyki.

w transporcie drobnicowym i całopojazdowym. Dzięki sieci własnej w Czechach, krajach
Bałtyckich i na Ukrainie oraz członkostwu
w European Food Network, Fresh Logistics
Polska realizuje odbiory i dostawy w 34 krajach
Europy. Wiarygodność, dbałość o najwyższe
standardy i jakość świadczonych usług, a także
wysokie standardy procesów to elementy
wspólne dla działania European Food Network.
Unikalne doświadczenie naszych lokalnych
partnerów oraz chęć ciągłego usprawnienia
procesów pozwalają na dostawę przesyłek
międzynarodowych w systemie drobnicowym
w bardzo krótkim czasie – od 4 dni z odległej Hiszpanii czy Włoch do nawet 24 godzin
w przypadku Niemiec. Dzięki niepowtarzalnym
rozwiązaniom logistycznym Fresh Logistics
Polska może zagwarantować dostępność
wielu zagranicznych produktów codziennie
w każdym miejscu w kraju i zagranicą.

CAŁA EUROPA W ZASIĘGU RĘKI LEPIEJ KAŻDEGO DNIA
Polscy konsumenci poszukują nowych smaków
i nowych produktów. Włoskie specjały, hiszpańskie wędliny, francuskie sery czy holenderska wołowina to produkty, których konsumenci
szukają coraz częściej, także w sklepach sieciowych. Z drugiej strony Polacy osiedlający się
za granicą szukają polskich produktów w zagranicznych sklepach. Dlatego też w ostatnich
latach bardzo dynamicznie rozwija się eksport
polskich produktów do Niemiec, Holandii
czy Wielkiej Brytanii. Dzięki tym trendom
na znaczeniu zyskuje transport międzynarodowy produktów świeżych.
Fresh Logistics Polska oferuje usługi
transportu międzynarodowego w kontrolowanej temperaturze na terenie całej Europy

Fresh Logistics Polska to codzienne dążenie
do doskonałości. Dlatego firma realizuje
program Better Every Day, którego celem jest
ciągłe doskonalenie procesów. Każdego dnia
zaangażowany zespół pracuje nad ich usprawnianiem i dostosowaniem do aktualnych wymogów klientów i odbiorców, czego wynikiem
jest realizacja wysokiej jakości usług. Efektem
programu jest ponadto budowanie przewagi konkurencyjnej klientów Fresh Logistics
Polska poprzez efektywność kosztową, wysoką
jakość świadczonych usług i przyjazną obsługę.
Better Every Day to nie slogan, ale realne działania wdrażane każdego dnia przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, dla
których priorytety wyznaczają klienci.
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HISTORIA WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY FIRMĄ

FRESH LOGISTICS POLSKA
a LINDE MH POLSKA

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Dybiec,
Manager Logistyki Kontraktowej
(Fresh Logistics Polska),
oraz Paulina Szostak, Rental Manager
(Linde MH)

Kiedy w 2008 roku udało nam się zapoczątkować współpracę z firmą Raben Polska, stało się
dla nas jasne, że aby stać się na dłużej dostawcą
dla tak poważnego Partnera, wszystkie nasze
produkty oraz usługi muszą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez ważnego
gracza na polskim rynku. Niemniej jednak tylko
wybrani dostawcy wózków widłowych zdają
sobie sprawę z wymagań, jakie stawia przed
nimi taki Klient, jak Fresh Logistics Polska –
spółka grupy Raben.
Fresh Logistics Polska jest liderem na rynku
logistyki produktów świeżych. Warunki stawiane wykorzystywanym w magazynach wózkom
widłowym są specyficzne, ponieważ firma
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze
logistycznej produktów świeżych wymagających kontrolowanej temperatury od +2°C
do +6°C oraz 0°C do +2°C (Ultra Fresh) w całym
łańcuchu dostaw. Obsługa wielu zróżnicowanych branż wymaga od firmy Fresh Logistics
jako operatora logistycznego ciągłego poszukiwania i implementowania nowoczesnych
oraz innowacyjnych rozwiązań, co okazało się
kluczem do rozpoczęcia współpracy pomiędzy
naszymi firmami na początku 2013 roku.
Unikalne, nowoczesne, a przede wszystkim
bezpieczne rozwiązania, które gwarantują
produkty Linde, spotkały się z zainteresowaniem naszego Partnera i wpisały się w jego
filozofię działania. Dodatkowo dobra organizacja naszego serwisu oraz szybkość reakcji
stanowiły wartość dodaną dla firmy Fresh
Logistics. Dlatego też po wielu spotkaniach oraz
testach wózków w różnych lokalizacjach udało
nam się zainicjować owocną współpracę, która
rozpoczęła się wraz z dostawą pierwszych

Kompleksowa obsługa logistyczna świadczona przez
Fresh Logistics umożliwia synchronizację poszczególnych elementów całego łańcucha dostaw

maszyn T20SP (z platformą dla operatora).
Obecnie u naszego Partnera pracuje kilkadziesiąt wózków różnego rodzaju: wspominane
wcześniej wózki T20SP, N20 (wózki do komisjonowania z długimi widłami), L14AP (z masztem
i platformą dla operatora) oraz H16T (wózki
gazowe z napędem hydrostatycznym).
W tej chwili jesteśmy obecni we wszystkich oddziałach firmy Fresh Logistics Polska,
a nasza współpraca systematycznie się
rozwija, nie tylko jeżeli chodzi o zakup
nowych wózków i usług serwisowych, ale
również w oferowanej przez nas usłudze
wynajmu krótkoterminowego (STR – Short
Term Rental), z której coraz częściej korzysta
nasz Klient. Na podstawie usługi wynajmu krótkoterminowego nasz Partner w każdej sytuacji
może liczyć na merytoryczne oraz techniczne
wsparcie, dostawy wózków o wymaganej
przez siebie specyfikacji na tzw. picki sezonowe, wynajem wózków przedkontraktowych
do czasu dostawy maszyn fabrycznie nowych,
jak również dostawy maszyn na testy, które
pozwalają na zweryfikowanie funkcjonalności
i najnowszych rozwiązań technologicznych,
a to wszystko dzięki ciągle odświeżanej flocie
wynajmu krótkoterminowego. Dzięki Umowie
Ramowej wynajmu krótkoterminowego proces
dostawy wózków zawsze odbywa się niemalże
natychmiastowo, aby zaspokoić najpilniejsze
potrzeby naszego Partnera.
Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy
naszymi firmami dalej będzie się rozwijała
na obecnie panujących partnerskich zasadach,
co niewątpliwie przyniesie korzyści dla obu
stron. Serdecznie dziękujemy za zaufanie.
ZAPEWNIAMY ZAWSZE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
IDEALNIE DOPASOWANE DO KAŻDEJ APLIKACJI.
Rafał Kamiński
Sales Director / North Poland
Linde MH Polska

Paulina Szostak
Rental Manager
Linde MH Polska.
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Sukces motywacji
JAK ZMOTYWOWAĆ PRACOWNIKA W CZASACH,
KIEDY DOBRA PENSJA TO ZA MAŁO?

od
KINGA KOSIBA
IMMOQEE Sp. z o.o.

czasów, kiedy pracownik był traktowany
jak tania siła robocza, wiele się zmieniło.
Przestał być on automatem do robienia
wyników, a stał się przede wszystkim
człowiekiem – ze swoimi umiejętnościami, talentami i pasjami, ale też i słabościami. O ile więc łatwo można znaleźć
do pracy kogokolwiek, o tyle znaleźć dobrego pracownika
to już trudniejsze zadanie. Co więc zrobić, aby został w firmie
na dłużej? Jak go zmotywować i zachęcić do pracy, kiedy nie
wystarcza już tylko dobra pensja?

KTO DYKTUJE WARUNKI?
W firmie na miarę XXI wieku polityka kadrowa stała się jedną
z najważniejszych dziedzin zarządzania, a umiejętności
kierownicze są wartością pożądaną wśród pracowników.
Dziś już nie wystarczy kogoś zatrudnić i wypłacać mu co
miesiąc pensję. Na jego zadowolenie z pracy składa się także
wiele innych czynników, a motywacja nie zawsze musi mieć
charakter pieniężny, wprost przeciwnie – coraz większą rolę
odgrywają motywatory pozafinansowe. System „standardowych” nagród i kar należałoby więc uznać za przestarzały,
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o wiele więcej osiągnąć można właśnie przez motywowanie. Wygląda więc na to, że to pracodawca musi się coraz
bardziej starać, aby przyciągnąć i, przede wszystkim, utrzymać zatrudnioną osobę. Dopiero wtedy podwładny również
będzie się starał realizować firmowe cele.
Dwie teorie Douglasa McGregora – teoria X i teoria Y – to
skrajne rozumienia motywacji pracowników ściśle związane
z piramidą potrzeb Abrahama Maslowa, w której na najwyższym poziomie plasuje się potrzeba samorealizacji (osiągana
dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu). Pierwsza
z teorii zakłada, że człowiek jest istotą z natury leniwą
i unika pracy, kiedy tylko ma taką możliwość. Dlatego wymagana jest kontrola ze strony pracodawcy i managera, którzy
nie mogą ufać swoim podwładnym, a o każde niepowodzenie winią właśnie pracownika, nie dopuszczając do siebie
myśli, że błąd może tkwić w złej polityce firmy. W teorii Y
pojawia się natomiast odwrotna percepcja. Koncepcja zakłada, że pracownik jest ambitny i potrafi stosować samokontrolę. Jako osoba odpowiedzialna wywiązuje się ze swoich
obowiązków i można na nim polegać, a przede wszystkim
mu zaufać. Podwładny mający więcej swobody w działaniu
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może okazać się bardziej produktywny niż ten ograniczony
przez aparat kontroli. Wszystko zależy w tym przypadku od
motywacji, a na nią duży wpływ ma pracodawca.

SKUTECZNA MOTYWACJA
KLUCZEM DO SUKCESU
Motywacją nazywamy czynniki, które powodują, że dążymy
do jakiegoś celu i które skłaniają nas do podjęcia konkretnych działań. Na motywację w pracy składają się trzy dziedziny, które mogą wpływać na siebie nawzajem. Pierwsza
z nich to potrzeba wspólnego zadania, czyli realizowania
celu razem, w grupie. Druga, czyli potrzeba jedności zespołu, to dążenie do utworzenia zgranego teamu, który to
wspólne zadanie osiągnie. Ostatnia dziedzina to potrzeby
indywidualne konkretnej osoby, jej cele, osiągnięcia i zadania, ponieważ każdy, nawet w najbardziej zgranym zespole,
potrzebuje być docenionym jako jednostka. To wszystko
razem może przyczynić się do powstania spójnego i trafnego systemu motywacyjnego.
Chociaż do osiągnięcia celu można zachęcić pracowników środkami przymusu lub perswazji, to jednak warto
sięgnąć po odpowiednie środki zachęty. Motywować można
poprzez wyznaczanie właściwych i możliwych do zrealizowania celów, odpowiednio wysokie wynagrodzenie, ale
także delegowanie do adekwatnych zadań. Ważne jest, aby
system motywacyjny dopasować indywidualnie do osoby
i stanowiska, mianowicie to, co działa na jednego pracownika, innego może w ogóle nie zmotywować.

odgrywają tu kwestie indywidualne, takie jak problemy
w domu czy sytuacja zdrowotna, jednak nawet spełniony
w życiu prywatnym człowiek nie będzie skuteczny w swojej
pracy, jeśli nie będzie miał odpowiednich warunków
do rozwijania swoich kompetencji. Warto wspomnieć tu
o zasadzie Adaira, która mówi o tym, że 50 procent motywacji pochodzi z wnętrza, a więc zależy od danej osoby,
ale pozostałe 50 procent zależne jest już od otoczenia
i środowiska.
Czynniki demotywujące, które mogą pojawić się
na poziomie zespołowym, takie jak zła atmosfera czy
konflikty międzyludzkie, bardzo mocno oddziałują
na pracownika. Podobnie jest z kwestiami organizacyjnymi.
Zaangażowany pracownik może szybko poczuć się wypalony, kiedy zostaną przed nim postawione zadania, które
nie są dopasowane do jego kompetencji czy możliwości,
a jeśli za swoje starania nie zostanie doceniony, jest niemal
pewne, że do kolejnego projektu podejdzie z dużo mniejszym entuzjazmem. Brak motywacji zacznie więc wpływać
na jego wyniki w pracy oraz zaangażowanie, a to z kolei
zaowocuje zwiększoną rotacją pracowników, którzy szybko
będą rezygnować z pracy.

Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY

Dlaczego pracownicy często czują się wypaleni, a zamiast
zapału i chęci do pracy towarzyszy im demotywacja?
Powodów może być naprawdę wiele, a każdy przypadek
należy rozpatrywać pojedynczo, biorąc pod uwagę wiele
czynników na różnych płaszczyznach. Oczywiście dużą rolę

Żeby pracodawca mógł zmotywować swojego podwładnego, musi przede wszystkim dawać przykład swoją
postawą, a także rozumieć, co kieruje pracownikiem
i jaki system motywowania będzie na niego odpowiednio
działał. Podstawową umiejętnością szefa, któremu zależy
na utrzymaniu pracowników i zapewnieniu im warunków,
które pozwolą na spełnianie się zawodowo, jest wspieranie
podwładnych oraz odpowiednie ocenianie ich postawy
i wyników. Chodzi o to, aby podczas realizacji przydzielonych zadań otrzymywali informację zwrotną. Osiągnięcie
celu realnego dla przydzielonej do danego zadania 

TRZY POTRZEBY
WPŁYWAJĄCE
NA MOTYWACJĘ
W PRACY

PIRAMIDA
POTRZEB
ABRAHAMA
MASLOWA

CO Z TĄ MOTYWACJĄ?

POTRZEBA
WSPÓLNEGO
ZADANIA
CZYLI REALIZOWANIA
CELU RAZEM,
W GRUPIE

POTRZEBY
SAMOREALIZACJI

DĄŻENIE CZŁOWIEKA
DO ROZWOJU SWOICH
MOŻLIWOŚCI:
POTRZEBA HARMONII I PIĘKNA,
WIEDZY, ROZUMIENIA, NOWOŚCI;

POTRZEBA
SZACUNKU I UZNANIA

WE WŁASNYCH OCZACH I W OCZACH INNYCH LUDZI:
PRAGNIENIE POTĘGI, PRESTIŻU, WYCZYNU
I WOLNOŚCI; POTRZEBA RESPEKTU I UZNANIA;

POTRZEBA
JEDNOŚCI
ZESPOŁU
TO DĄŻENIE DO UTWORZENIA
ZGRANEGO TEAMU, KTÓRY TO
WSPÓLNE ZADANIE OSIĄGNIE

POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚCI

POTRZEBY
INDYWIDUALNE
OSOBY

PRZEZWYCIĘŻENIE OSAMOTNIENIA, ALIENACJI I OBCOŚCI,
POTRZEBA NAWIĄZYWANIA BLISKICH STOSUNKÓW,
UCZESTNICTWO W ŻYCIU GRUPY;

PONIEWAŻ KAŻDY
POTRZEBUJE BYĆ
DOCENIONYM
JAKO JEDNOSTKA

POBUDZAJĄ DO DZIAŁANIA, ZAPEWNIAJĄC NIENARUSZALNOŚĆ, UJAWNIAJĄ SIĘ,
GDY DOTYCHCZASOWE NAWYKI OKAZUJĄ SIĘ MAŁO PRZYDATNE;

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

GDY NIE SĄ ZASPOKOJONE, WYPIERAJĄ WYŻSZE POTRZEBY NA DALSZY PLAN
I DECYDUJĄ O PRZEBIEGU ZACHOWANIA CZŁOWIEKA.
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osoby musi spotkać się z odpowiednią, jasno określoną
wcześniej nagrodą.
Według dwuczynnikowej teorii Fryderyka Herzberga
istnieje osiem czynników higieny, które wpływają na niezadowolenie z pracy. Wymienić tu trzeba politykę firmy, relacje interpersonalne, nadzór techniczny, status, stabilność
zatrudnienia, wynagrodzenie, warunki pracy oraz życie
prywatne. Jednak samo wyeliminowanie bodźców i czynników, które powodują u pracownika niechęć do pracy czy
wypalenie zawodowe, nie przyniesie konkretnych korzyści
w postaci motywacji do pracy. Konieczne są do tego czynniki motywujące, takie jak osiągnięcia, możliwość rozwoju,
awans, uznanie, odpowiedzialność oraz praca sama w sobie.
Dla skutecznego systemu motywacyjnego potrzebne są
więc impulsy pozytywne.

MOTYWACJA USZYTA NA MIARĘ
Dobierając system motywacyjny do konkretnej osoby, należy wziąć pod uwagę takie uwarunkowania jak wiek pracownika, jego sytuację rodzinną czy finansową, godziny pracy,
przede wszystkim zaś pasje i zainteresowania. Nie każdego
bowiem ucieszy to samo. Rodzica zapewne bardziej ucieszy
dofinansowanie socjalne niż kurs języka norweskiego, który
z kolei może być spełnieniem marzeń pasjonata kultury
skandynawskiej. Osobie dojeżdżającej do pracy komunikacją miejską zdecydowanie przyda się zwrot kosztów
dojazdu, natomiast zwolennika własnych czterech kółek bez
wątpliwości uszczęśliwi służbowy samochód. Dlatego tak
ważne jest, aby poznać swoich pracowników i dać im motywację dopasowaną do ich potrzeb i zainteresowań.
Wszystkie te starania mogą przynieść skutek tylko wtedy,
gdy wśród składników systemu motywacyjnego znajdą się
także elementy pozamaterialne, takie jak komfort pracy
i odpowiednia atmosfera. Gwarancja stabilnej pracy oraz
jasna ścieżka awansu dają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, które jest jedną z ważniejszych potrzeb człowieka.
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Motywować można różnie, a motywacja sama w sobie
może być negatywna – pracownik z obawy o degradację lub
utratę pracy stara się wykonywać swoje zadania jak najlepiej – lub pozytywna, kiedy motywują go nagrody za sukcesy oraz świadomość, że przełożony doceni jego starania.
Firma, która dostrzega potencjał swoich ludzi i nagradza
ich adekwatnie do efektów, jest postrzegana jako przyjazna pracownikowi, co z kolei może pozytywnie wpływać
na proces rekrutacyjny. Do takiego miejsca, o którym wiadomo, że stwarza dobre warunki pracy i dba o swoich ludzi,
kandydaci będą przecież zgłaszać się chętniej niż do firmy,
w której nie otrzymają odpowiednich możliwości rozwoju,
samorealizacji i systemu motywacyjnego.

KRYTYKOWAĆ CZY CHWALIĆ?
Kij zawsze ma dwa końce, dlatego równie ważna jak
pochwała może być także krytyka. Powinna być jednym
z elementów skutecznego systemu motywacyjnego, jednak
pod warunkiem, że będzie konstruktywna i uzasadniona.
Jak więc jej używać, aby nie była destrukcyjna dla pracownika i przedsiębiorstwa?
Żeby słowa krytyki, zamiast zniechęcić do dalszej pracy,
zmotywowały i pomogły w poprawieniu błędów, muszą
być tak dobrane, żeby nie upokarzały ani nie atakowały,
ale zwracały uwagę na to, co można poprawić i zrobić
lepiej. Ocena podwładnego jest niezbędnym elementem
funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ bez informacji
zwrotnej może on nawet nie wiedzieć, że popełnia błąd.
Pomyłki niekoniecznie są efektem złej woli, często wynikają
po prostu z nieświadomości lub przeoczenia. Dlatego umiejętne zwrócenie uwagi może pomóc rozwiązać problem,
dzięki czemu pracownik drugi raz nie popełni tego samego
błędu, co da mu motywację do dalszej, bardziej efektywnej
pracy. To zaś przyczyni się do sukcesu nie tylko jego samego,
ale także zespołu oraz całego przedsiębiorstwa.

DIABEŁ TKWI... W MOTYWACJI
Mając na uwadze powyższe obserwacje, warto zadbać
o wykreowanie właściwego systemu motywacyjnego.
Pracodawca, który jest uważnym obserwatorem i dba
o swoich pracowników, szybko zauważy korzyści płynące
z umiejętnie stworzonego mechanizmu mobilizowania
i motywowania. Mniejsza fluktuacja w firmie, lepsze wyniki,
zadowoleni podwładni – to tylko niektóre z pozytywnych
efektów, jakie przyniesie taka strategia. Warto inwestować
w pracowników, ponieważ to dzięki nim firma może się
rozwijać i umacniać na rynku. Bez zgodnego i zmotywowanego zespołu nie ma prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Przecież „co dwie głowy to nie jedna”, tak więc
siła tkwi w zgranej grupie ludzi pełnych pomysłów i chęci
do pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRACA SAMA W SOBIE

firma doradcza, outsourcingu procesów
i pośrednictwa pracy IMMOQEE.
www.immoqee.pl
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WYTRZYMALSZA

Odkryj technologię baterii trakcyjnych TPPL
Bezobsługowość
Krótki czas ładowania
Możliwość częstych podładowań
Elastyczność doboru i użytkowania
Wysoka sprawność energetyczna
Bardzo niska emisja gazów

Enersys Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 73 • 43-300 Bielsko-Biała
Tel. 033 822 52 90

www.hawker.pl

W zakresie fachowego doradztwa do dyspozycji pozostają nasi doradcy techniczni:
Jarosław Woźniak
tel. +48 602 129 166
Wrocław

Jakub Kargol
tel. +48 604 570 264
Katowice

Krzysztof Manikowski
tel. +48 602 614 786
Poznań

Krzysztof Starosta
tel. +48 733 943 715
Warszawa

Firma Stabautech Sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Stabau / Schulte-Henke – od 40 lat
wiodącego producenta osprzętów do wózków widłowych i maszyn budowlanych. Urządzenia Stabau zyskały zaufanie
i zadowolenie klientów dzięki strategii opartej o jakość wykonania i solidne konstrukcje, gwarantujące długotrwałe
i bezobsługowe użytkowanie. Obok sprzedaży nowych i używanych urządzeń firma dysponuje szerokim wachlarzem
urządzeń do wynajmu, oferuje serwis oraz usługi remontowe.

