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Temat: 

Bezpieczne strefy obsługi i drogi komunikacyjne w magazynie  
–  organizacja transportu i ruchu pieszych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizator: 
Polskie Stowarzyszenie Techniki  Magazynowej  
Ul. Szarych Szeregów 27/8, 60-462 Poznań 
Web site: www.pstm.org.pl  E-mail: pstm@pstm.org.pl  
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Idea:  
Konferencja  „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, jest cyklicznie organizowanym spotkaniem 
specjalistów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z użytkownikami magazynów i centrów 
logistycznych. Na spotkaniach  promowane są najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie 
realizowane są prace przeładunkowe towarów.   
 
 
Cel: 
Celem konferencji „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” jest aktywna promocja bezpiecznego 
miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w 
procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.  
 
 
Opis 
Tematem kolejnego wydania konferencji „MBMP”, to : „Bezpieczne strefy obsługi i drogi 
komunikacyjne w magazynie  –  organizacja transportu i ruchu pieszych.” , w ramach którego 
omówimy i przedstawimy właściwe wyznaczanie i znakowanie stref serwisowych, dróg 
komunikacyjnych dla wózków widłowych oraz pieszych.  
Uczestnicy konferencji będą mogli z pomocą specjalistów ocenić poziom  zabezpieczeń ciągów 
komunikacyjnych i zoptymalizować ich układ.   
 
 
 
Tematyka: 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w magazynie. 
2. Oznakowanie poziome dróg komunikacyjnych oraz obszarów serwisowych w magazynie, 

techniki i technologie poprawiające ich widoczność. 
3. Właściwa organizacja bezpiecznych warunków pracy w magazynie, oznaczenie  szczególnie 

niebezpiecznych miejsc (stanowiska wymiany baterii oraz opon do wózków widłowych), 
czynniki kształtujące dobre praktyki bhp. 

4. Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego. 
5. Przeglądy i serwis czynnikami poprawiającymi bezpieczeństwo w magazynie. 
6. Nowoczesne technologie innowacyjne rozwiązania, a bezpieczeństwo w magazynie. 

 
 
TERMIN I MIEJSCE  
6 kwietnia 2016 roku(środa), Hotel ŚWIĘCICE w Święcicach koło Ołtarzewa. 
http://www.hotelswiecice.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=102&l
ang=pl  
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA 
Nabycie praktycznej wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących organizacji dróg 
komunikacyjnych oraz stref serwisowych z zachowaniem norm i przepisów regulujących  
bezpieczeństwo pracy  w magazynie.  Zapoznanie się z aktualną ofertą rynkową w zakresie 
wyposażenia, akcesoriów i systemów znakowania w magazynie.  
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Agenda: 
 
9:30 – 10:00  Rejestracja 
 
10:00 – 10:05   Wprowadzenie (moderator)  
 
10:05 – 11:00 Audyt bezpieczeństwa dotyczy również oznakowania stref i dróg 

komunikacyjnych w magazynie. Dlaczego jest taki ważny? -  Tomasz Chojnacki 
ekspert PSTM 

 
11:05 - 11:50  Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie  

wewnątrzzakładowym. – Antoni Saulewicz ekspert PSTM  
 
11:50 – 12:15 Przerwa kawowa  
 
12:20 – 13:00 Bezpieczeństwo a wydajność w logistyce, wykluczające się wartości, a może 

wzajemnie się  wzmacniające? -  Jarosław Kociszewski, Prezes Zarządu 
ELOKON Logistics Sp. z o.o. 

 
13:00 - 13:35  Bariery i osłony w strefach serwisowych oraz strefach ruchu wózków  

widłowych i pieszych w magazynie.  – Prezentacja partnera technicznego 

 
13:35 – 14:00 Opony na wózku widłowym, zależności pomiędzy właściwym doborem opon, 

a bezpieczeństwem pracy – Rafał Gryganiec, Regional Sales Manager Camso 
Polska S.A. 

  
14:00  Obiad 
 
15:00 – 15:35 Szkolenia przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy w magazynie, jaki 

maja wpływ na bezpieczeństwo -  prelegent ekspert PSTM  
 

15:40 – 16:00 Omówienie formularzy testowych 
 
16:00 Zakończenie konferencji  
 

 
 
 
KONAKT: 
Andrzej Szymkiewicz; Tel. 502 604 234 
E-mail: a.szymkiewicz@pstm.org.pl  
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