I FORUM
BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE

Agenda

Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Ul. Szarych Szeregów 27/8, 60-462 Poznań
Web site: www.pstm.org.pl E-mail: info@pstm.org.pl

INNOWACJE W MAGAZYNOWANIU I LOGISTYCE, TO NIE TRENDY, ALE ELEMENT
NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA, INNOWACJE W BEZPIECZŃSTWO, TO ZNAK WYSOKIEJ
KUTURY BIZNESOWEJ.
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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 będzie dyskutować nad zagadnieniami, jedna strona
wykazywać będzie brak uzasadnienia stosowania się do przepisów i regulacji, a „instytucjonalny
obrońca” będzie udowadniał coś przeciwnego.

9:30- 10:00 _ Rejestracja uczestników
10:00-10:15 _ Wprowadzenie omówienie tematyki
10:15 – 11:00 _ Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w magazynie. Kto ponosi
odpowiedzialność za zaniedbania i skutki wypadków w magazynie?
- wstęp merytoryczny pracownika instytucji kontrolnej, „adwersarzem” będzie ktoś z
uczestników Forum, który przedstawi pytania i będzie polemizował z prelegentem.
Jakiego rodzaju działania przedsięwziąć, by zapobiec lub zminimalizować skutki
wypadków? Czy magazyn jest miejscem szczególnego zagrożenia dla zdrowa i życia
pracowników? - Przykłady wypadków jakie wydarzyły się w magazynie, komentarz na temat
przyczyn i omówienie działań, które zapobiegłyby wypadkowi – dyskusja z uczestnikami, czy
omawiane środki bezpieczeństwa są wystarczające, co jeszcze może poprawić bezpieczeństwo
pracy w magazynie.
11:00 – 11:30 _ Działania prewencyjne PIP, czy to możliwe? - Polemika uczestników na ten
temat z prelegentem.
11:35 – 12:00 _ Czy telewizja przemysłowa może działać prewencyjnie? Prezentacja danych o sytuacji przed
instalacją urządzeń i po instalacji urządzeń. – Dyskusja z uczestnikami Forum, użytkownikami
tych rozwiązań.
12:00 – 12:20 _ przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe
12:25 – 13:00 _ Prezentacja rozwiązań (firmy-partnerzy Forum)wpływających na poprawę
bezpieczeństwa pracy, sprzęt, wyposażenie, rozwiązania organizacyjne. - Dyskusja z
uczestnikami Forum, użytkownikami tych rozwiązań.
13:05 – 13:30 _ Ubezpieczenia a bezpieczeństwo pracy, czy ubezpieczyciel ma na to
wpływ? Co robi i co powinien robić by wpływać na poprawę bezpieczeństwa pracy? – Co o
tych działaniach sądzą uczestnicy Forum, czy akceptują je bo muszą, czy widzą w nich sens dyskusja.
13:35 – 14:00 _ Audyty bezpieczeństwa w magazynie, co dają, kto przeprowadza, czy są
potrzebne? – opinie uczestników Forum.
14:00 - 14:45 _ Pierwsza pomoc w magazynie, teoria i praktyka udzielania pierwszej
pomocy, obowiązki pracodawcy. – Jak to jest w praktyce, relacje uczestników Forum.
15:00 - 17:00 _ Panel tematyczny
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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 „BEZPIECZNA EKSPLOATACJA”,
który realizowany będzie z udziałem partnerów instytucjonalnych.

9:30- 10:00 _ Rejestracja uczestników
10:00-10:15 _ Wprowadzenie omówienie tematyki
10:15 – 11:00 _ Eksploatacja w magazynie, a bezpieczeństwo pracy, czy jest bezpośrednia zależność pomiędzy
właściwą eksploatacją a zachowaniem bezpieczeństwa pracy w magazynie? Czy tylko
urządzenia mobilne - wózki widłowe odrywają główną rolę? - wstęp merytoryczny członka
kapituły konkursu „Lider bezpiecznej eksploatacji” dyskusja uczestników Forum z
prelegentem. Co to znaczy właściwa eksploatacja? Czy regały można „niewłaściwie
eksploatować”? Czy przeglądy regałów są potrzebne? – prelegenci członkowie PSTM,
dyskusja z uczestnikami Forum.
11:00 – 11:30 _ „Bezpieczeństwo regałów magazynowych – co mnie obchodzą jakieś tam regały?

”Opinia, że raz postawione regały stać będą wiecznie”, nie jest odosobniona. Jak
zadbać o regały, by zapobiec katastrofie, co to jest przegląd, jak go wykonać, kiedy i
kto to powinien robić, żeby wszystko było „lege artis”? – Marcin Olejnik, Olejnik
Systemy Magazynowe Sp. z o.o. - Polemika uczestników na ten temat z prelegentem.
11:35 – 12:00 _ Elementy dłużycowe zawsze stanowią problem natury manipulacyjnej, ich transport

składowanie, jest zawsze obarczone wysokim elementem ryzyka. "Bezpieczeństwo
transportu i składowania stalowych elementów dłużycowych w obszarze
produkcyjnym". – Marcin Kozłowski, Baumalog Sp. z o. o – Dyskusja z uczestnikami
Forum, użytkownikami tych rozwiązań.
12:00 – 12:20 _ przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe
12:25 – 13:00 _ Jakość opon a eksploatacja wózków widłowych
- Dyskusja z uczestnikami Forum, użytkownikami tych rozwiązań.
13:05 – 13:30 _ Prezentacja sponsora dyskusja.
13:35 – 14:00 _ Pierwsza pomoc w magazynie, teoria i praktyka udzielania pierwszej
pomocy, obowiązki pracodawcy. – Jak to jest w praktyce, relacje uczestników Forum.
14:00 - 15:15 _ Konkurs „Lider bezpiecznej eksploatacji.” Idea, cel i oczekiwania związane z konkursem
skierowanym do użytkowników sprzętu i wyposażenia magazynu. Finał konkursu „Lider
bezpiecznej eksploatacji”, ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród.
15:30 - 17:00 _ Panel tematyczny
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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.

9:30- 10:00 _ Rejestracja uczestników
10:00-10:15 _ Wprowadzenie omówienie tematyki
10:15 – 11:00 _ Szkolenia kluczem do poprawy bezpieczeństwa, a może niepotrzebne koszty? - wstęp
merytoryczny …………………. dyskusja uczestników Forum z prelegentem. Które szkolenia są
lepsze, otwarte czy zamknięte? Czy szkolący podlegają autytowi? – prelegenci ………………..
dyskusja z uczestnikami Forum.
11:00 – 11:30 _ „Szkolenia z zakresu montażu regałów – prawo a wymagania rynku – przedstawiciel
PSTM - Polemika uczestników na ten temat z prelegentem.
11:35 – 12:00 _ Prezentacja sponsora –– Dyskusja z uczestnikami Forum.
12:00 – 12:20 _ przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe
12:25 – 13:00 _ Szkolenia operatorów wózków widłowych,
- Dyskusja z uczestnikami Forum.
13:05 – 13:30 _ Prezentacja sponsora dyskusja.
13:35 – 14:00 _ Pierwsza pomoc w magazynie, teoria i praktyka udzielania pierwszej
pomocy, obowiązki pracodawcy. – Jak to jest w praktyce, relacje uczestników Forum.
14:00 - 14:30 _ „Zależności pomiędzy właściwym doborem opon, a bezpieczeństwem pracy ” –

Grzegorz Szkultecki Solideal Polska S.A.
14:30 - 16:00 _ Bankiet dla zaproszonych gości
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Dzień czwarty….panelowy - dyskusja z zaproszonymi osobami na temat wybranych
zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w magazynie.

10:45-11:00 _ Wprowadzenie omówienie tematyki
11:10 – 12:00 _ Panel dyskusyjny na wybrany tematy …… część I
12:00 – 13:00 _ Panel dyskusyjny na wybrany tematy ……część II
13:05 – 13:35 _ Prezentacja sponsora –– Dyskusja z uczestnikami Forum.
13:35 – 14:00 _ przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe
14:00 – 15:00 _ Pierwsza pomoc w magazynie, teoria i praktyka udzielania pierwszej
pomocy, obowiązki pracodawcy.
15:00 - 15:15 _ Podsumowanie i zakończenie I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

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.

I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, z założenia ma interaktywny charakter,
przygotowane prezentacje będą dostępne we fragmentach transmisji na żywo w internecie,
na specjalnej stronie Forum. Pełne nagrania dostępne będą po wydarzeniu, stworzona
strona internetowa, zmieni swój charakter stając się otwartym forum dyskusyjnym.

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.
Autor i realizator projektu
Andrzej Szymkiewicz
Tel. 502 604 234;
E-mail: andrzej@log4.pl

