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INNOWACJE W MAGAZYNOWANIU I LOGISTYCE, TO NIE TRENDY, ALE ELEMENT 

NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA, INNOWACJE W BEZPIECZŃSTWO, TO ZNAK WYSOKIEJ 

KUTURY BIZNESOWEJ. 

 
Idea: 
Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach 
gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad 
oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem 
pracy.  „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi 
osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w 
magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są 
prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie bogate doświadczenie członków 
Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się 
problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią sprawdzone 
rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce 
magazynowej i logistyce wewnętrznej.  
 
Cel: 
Celem „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, jest aktywna promocja bezpiecznego 
miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, 
zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.  
 
Opis skrócony „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W  MAGAZYNIE”: 
Część edukacyjna, specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa 1pracy, 
przedstawią najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin.  

1. Prezentacje i wykłady ekspertów, na temat znaczenia bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i 
wyposażenia w magazynach, jako bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków, 

2. Koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w 
magazynach.  Działania prewencyjne poprzez  organizację bezpiecznych warunków pracy w 
magazynie, wyznaczenie szczególnie niebezpiecznych miejsc ( akumulatorownia), czynniki 
kształtujące dobre praktyki bhp.  

3. Znaczenie bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako 
bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków. Identyfikacja zagrożeń w magazynie, ocena 
ryzyka zawodowego, omówiona zostanie przez ekspertów-praktyków Polskiego 
Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, finał konkursu „Bezpieczna eksploatacja”, która 
realizowana będzie z udziałem partnerów instytucjonalnych. 

4. Nowoczesne technologie i systemy podnoszące bezpieczeństwo pracy w magazynie. 
5. Pierwsza pomoc, aspekty prawne i praktyczne udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach 

zaistnienia wypadku. Znaczenie szkoleń z pierwszej pomocy w zakresie bezpieczeństwa  
pracy. 

6. Prewencja kluczem do bezpieczeństwa, aktywność instytucji i organizacji w tych obszarach, 
pokazanie dotychczasowych akcji z tym związanych i wyników. 
  

Prezentacja sprzętu, „Innowacje dla bezpieczeństwa” (InforSafety), pokazane zostaną  
nowości techniczne i organizacyjne, poprawiające bezpieczeństwo pracy w procesach 
składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Zaawansowane technologicznie 
urządzenia oraz innowacyjne rozwiązania transportu i dystrybucji towarów, działające 
w otoczeniu nowoczesnych zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa,  

 



 

Scenariusz: 
I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, to przewidziana na cały czas trwania targów 
impreza, na której każdego dnia prezentowana będzie problematyka związana z 
bezpieczeństwem pracy w magazynie, w sposób interaktywny, na zasadzie żywej dyskusji 
dotyczącej wybranych problemów. Po jednej stronie instytucja z przepisami, a po drugiej 
praktycy wykazujący zasadność stosowania tych przepisów na zasadzie -  Czy na pewno jest 
to potrzebne? Prelegenci –adwersarze, w sposób nieszablonowy przedstawią najbardziej 
istotne, najczęściej występujące problemy związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie.  
 
W tej  części edukacyjnej, w każdym dniu poruszana będzie inna tematyka:  

1. Dzień pierwszy....prewencja – co by było gdyby…. Przewidujmy, nie gdybajmy, 
stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze 
trzeba się do tych uregulowań stosować? Co może się stać, gdy zabraknie 
wyobraźni i dyscypliny? Dwóch – trzech prelegentów będą dyskutować nad 
zagadnieniami, z których jeden lub dwóch wykazywać będzie brak 
uzasadnienia stosowania się do przepisów, a „instytucjonalny obrońca” będzie 
udowadniał coś przeciwnego.    
 

2. Dzień drugi….eksploatacja – czy jest potrzebny codzienny przegląd sprzętu i 
wyposażenia w magazynie, czy szkoda na to czasu, bo nic się nie stanie? Jaka 
rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika? Prelegenci –
dyskutanci udowadniać będą swoje stanowiska, przykładami mniej lub 
bardziej wymownymi. Finał konkursu „Lider bezpiecznej eksploatacji”, który 
realizowany będzie z udziałem partnerów instytucjonalnych. 

 

3. Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia są potrzebne, jak wybrać dobre 
szkolenie? Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności 
manualnych podczas szkoleń. Certyfikacja szkoleń, co to daje i komu to 
potrzebne? Za i przeciw, każdy z prelegentów, będzie bronił swoich racji.     

 
4. Dzień czwarty….panelowy -  dyskusja z zaproszonymi osobami na temat 

wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w magazynie.  
 
Czas i miejsce  
Targi TAROPAK 2014, Poznań, 29.09.-02.10.2014 r. teren MTP, Hala 3a, w przygotowanej sali 
konferencyjnej na 90 miejsc siedzących.  
 
Targi TAROPAK to największa impreza w branży gospodarki magazynowej i logistyki 
wewnętrznej, skupiająca na sobie uwagę wszystkich uczestników łańcucha dostaw. 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Andrzej Szymkiewicz 
Tel. 502 604 234;  
E-mail: andrzej@log4.pl   
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