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Relacja z Konferencji „Bezpieczna 

praca w przestrzeniach zamkniętych”  
 

W dniach 9-10 maja w Hotelu Magellan w Bronisławowie, 

odbyła się Konferencja „Bezpieczna praca w przestrzeniach 

zamkniętych i ograniczonych”.  

Wymogi w zakresie przewozu baterii 

litowych drogą lotniczą 
 

Przedstawiamy drugą część eksperckiego artykułu doty-

czącego wymogów w zakresie przewozu baterii litowych 

drogą lotniczą. Pierwsza część opublikowana została w 

Biuletynie „Bezpieczna Chemia” nr 1/2018 

Wirtualny trening – realne  

bezpieczeństwo 
 

Każdego roku pracownicy BASF na całym świecie biorą 

udział w obchodach Globalnych Dni Bezpieczeństwa.  
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Szanowni Państwo; 

 

Serdecznie zapraszam do lektury kolejnego numeru Biuletynu „Bezpieczna Chemia. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją z Konferencji „Bezpieczna praca 

w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych” zorganizowanej przez Polską Izbę 

Przemysłu Chemicznego oraz Drager Polska sp. z o. o.   

 

W Biuletynie znajdziecie Państwo również kontynuację eksperckiego artykułu  

poświęconemu wymogom w zakresie przewozu baterii litowych drogą lotniczą. Nie 

zabraknie również informacji o nowatorskich formach szkolenia w BASF - Wirtual-

nym treningu z wykorzystaniem technologii VR. 
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Program „Bezpieczna Chemia” na V Kongresie „Polska Chemia” 

Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 400 gości wzięło udział w tegorocznej V edycji Kongresu „Polska Chemia”, który 

odbył się 13-14 czerwca w Wieliczce. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, 

eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem 

oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora. 

Podczas tego najważniejszego dla branży Wydarzenia, nie zabrakło po raz kolejny Programu „Bezpieczna Chemia”. W części przeznaczonej dla wystawców, 

swoje stoisko miał również Program „Bezpieczna Chemia”, który prezentował liczne materiały merytoryczne Partnerów oraz materiały promocyjne. Wspólnie 

ze stoiskami Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz BASF Polska Sp. z o. o., Kongres w strefie partnerskiej wyraźnie wskazywał na wagę odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. 

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z Wydarzenia. 

 

WYDARZENIA 
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Wirtualny trening – realne bezpieczeństwo 

WYDARZENIA 

Foto: PKN ORLEN 

Każdego roku pracownicy BASF na całym świecie biorą udział w obchodach Globalnych Dni Bezpieczeństwa. 

Tym razem, dzięki technologii VR, zmierzyli się z realnymi zagrożeniami w cyfrowej rzeczywistości.  

 

Tegoroczna edycja Globalnych Dni Bezpieczeństwa w BASF odbyła się pod hasłem „Understand risk, take action!” („Dostrzeż ryzyko, podejmij działanie!”). 

Misją Globalnych Dni Bezpieczeństwa jest zwiększanie świadomości ryzyka wśród pracowników. Oprócz globalnego tematu, poszczególne regiony definiowa-

ły także własną tematykę, aby promować najlepsze praktyki w codziennym środowisku pracy. W Polsce przygotowano wirtualny tren ing bezpieczeństwa z 

wykorzystaniem technologii VR oraz spotkanie z Jarosławem Botorem – ratownikiem i himalaistą, uczestnikiem akcji ratunkowej na Nanga Parbat. 

Wirtualny trening – realne bezpieczeństwo 

Zmierzyć się z realnymi zagrożeniami w bezpiecznych warunkach, doskonale się przy tym bawiąc. Taki zamysł przyświecał organizatorom Globalnych Dni 

Bezpieczeństwa w Polsce, którzy tym razem zaprosili uczestników do wirtualnej rywalizacji. Dzięki specjalnie przygotowanym stanowiskom VR każdy miał 

szansę przećwiczyć realne procedury bezpieczeństwa w wirtualnej przestrzeni odwzorowującej obszar produkcyjny zakładu BASF. Pracownicy musieli m.in. 

wykonać zadania polegające na odpowiednim doborze środków ochrony osobistej, poprawnym podłączeniu instalacji, reakcji w sytuacji kryzysowej czy też 

postepowania z zakresu ochrony danych.  

 

 

 

 

 

 

 

       Radosław Gajda, EHSQ Manager EUU/OBC-N.  

Mówienie o bezpieczeństwie nie jest proste. Sztuką jest robić to w atrakcyjny  

sposób, angażując pracowników. Nam się udało. Opierając się na idei digitalizacji  

i przemysłu 4.0 sięgnęliśmy po nowoczesne technologie oraz wprowadziliśmy element 

grywalizacji.  Każdy z pracowników w ramach wirtualnej rozgrywki, gromadził punkty 

rywalizując z kolegami w zakresie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Takie zaangażowa-

nie trudno przecenić  
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Rywalizacja w wirtualnej rzeczywistości składała się z trzech scenariuszy, a o 

wygranej decydowała bezbłędność wykonywanych procedur. Wirtualny trening 

spotkał sie z ogromnym zainteresowaniem ze strony pracowników. Ponad 

94% uczestników uznało nową formułę za atrakcyjną a 81% przyznało, że ich 

umiejętności oraz świadomość w zakresie bezpieczeństwa realnie wzrosły. 

 

Doświadczenie spod K2  

 

Kolejnym punktem programu Globalnych Dni Bezpieczeństwa było spotkanie 

z Jarosławem Botorem, polskim himalaistą i ratownikiem medycznym, który 

koordynował spektakularną akcję ratunkową na Nanga Parbat. Jarosław Botor  

opowiedział o polskiej wyprawie na K2, o specyfice i warunkach związanych 

ze wspinaczką w górach najwyższych oraz o brawurowej wyprawie ratunkowej 

po Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol na Nanga Parbat. Jednak punk-

tem głównym spotkania było szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomo-

cy. Uczestnicy przećwiczyli m.in. jak prawidłowo zachowywać się w przypadku 

odnalezienia człowieka, który spadł z wysokości, jak postępować w przypadku 

oparzeń lub odmrożeń a także jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku 

gdy ofiarą jest zarówno dorosły jak i dziecko, w tym noworodek.  

Pracownicy BASF pod okiem ratowników medycznych mogli sami wykonać 

resuscytacje krążeniowo-oddechową (RKO), przeprowadzić procedurę bez-

piecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia za pomocą automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bocznej ustalonej. Globalne Dni Bezpieczeństwa pokazały wszystkim jak 

ważne jest odpowiednie zachowanie i wiedza na temat bezpieczeństwa. Nie-

zależnie od tego w jakim miejscu pracują - na hali produkcyjnej, w laborato-

rium, budynku biurowym czy w terenie. 

 

O BASF Polska 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, 

środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery 

oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Ślą-

skiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum 

dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Pod koniec 2016 roku  

– dzięki nabyciu firmy Chemetall – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. 

Dziś firma zatrudnia około 800 pracowników. Wartość sprzedaży BASF  

w Polsce za 2017 rok wyniosła 865 mln euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną 

społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną ener-

gię i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest 

wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży  

w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  
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WYDARZENIA 

Konferencja „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”.   

W dniach 9-10 maja w Hotelu Magellan w Bronisławowie, odbyła się Konferencja „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”. Konfe-

rencja zorganizowała Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Drager Polska sp. z o. o. w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Spółka Drager jest 

Partnerem Technicznym Programu „Bezpieczna Chemia”.  

Wśród prelegentów dwudniowej Konferencji nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy (Patronat Merytoryczny Programu), Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy (Patronat Merytoryczny Programu) oraz ekspertów z PKN ORLEN S.A. (Partner Strategiczny Programu), Grupy Azoty „Puławy” S.A. (Partner 

Strategiczny Programu Grupa Azoty S.A.), Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. oraz Drager Polska sp. z o. o.  

Tematyka Konferencji: 

1. Jak unikać zagrożeń i wypadków w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych ,przepisy i regulacje oraz studia przypadków. 

2. Organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 

3. Organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w Arcelor Mittal Poland S.A. 

4. Ochrona dróg oddechowych i detekcja gazów podczas prac konserwacyjnych i remontowych (prezentacja możliwych rozwiązań oraz ich dobór w 

zależności od rodzaju wykonywanej pracy). 

5. Norma ISO 17420 – nowy standard klasyfikujący sprzęt ochrony dróg oddechowych skutki dla użytkownika i pracodawcy. 

6. Aktywności podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zaangażowanie załogi w ich realizację. 

7. Ocena bezpieczeństwa zakładu , dopasowanie procedur i zabezpieczeń zmniejszających ryzyko powstania awarii. 

8. Zasady doboru sprzętu ochrony dróg oddechowych – odniesienia do polskich przepisów, klasyfikacja i podział na sprzęt filtracyjny i izolujący oraz 

ucieczkowy i roboczy oraz przykłady produktów. 

 

Podczas Wydarzenia, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztacie teoretycznym i praktycznym z możliwością przejścia symulatora przestrzeni ograniczonych. 

Każdy z uczestników Konferencji otrzymał certyfikat. 

W konferencji udział wzięło ponad 70 uczestników. Udział w Konferencji był bezpłatny dla Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Realizatorów 

Programu „Odpowiedzialność i Troska”.  
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OKIEM EKSPERTA 

Wymogi w zakresie przewozu baterii litowych drogą lotniczą cz. 2 

 Poniżej przedstawiamy drugą część eksperckiego artykułu dotyczącego wymogów w zakresie przewozu baterii litowych drogą lotniczą. Pierwsza część opubli-

kowana została w Biuletynie „Bezpieczna Chemia” nr 1/2018 

 

Przedstawione poniżej zestawienie prezentuje warunki transportu lotniczego baterii litowo-metalowych i litowo-jonowych. 

  
Na podstawie Instrukcji Pakowania 968 transport baterii luzem (nie zainstalowanych ani zapakowanych z urządzeniami) jako przesyłki cargo, jest 

niedozwolony w transporcie pasażerskim. Wyjątkiem może być wyłączenie spod zakazu za zgodą odpowiedniej władzy, według Postanowienia Specjalnego 

A201. 

Każda Instrukcja Pakowania dotycząca baterii litowych podzielona jest na Sekcje, ma to związek z mocą ogniwa lub baterii (ilości litu). 

 UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES (luzem)  

 

Instrukcja Pakowania 968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja IB 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 1 g., 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 2 g. 

Uwaga: Sekcję IB należy zastosować jeśli opakowanie wykracza limity Sekcji II lub jest więcej niż jedno opakowanie. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE,  

Do samolotów cargo – 2.5kg. 

Wymagane naklejki.  

 

 

A. DLA BATERII LITOWO-METALOWYCH 

Sekcja IA 

dla ogniw: więcej niż 1 g., 

dla baterii: więcej niż 2 g. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE, 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane naklejki. 
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Sekcja II 
dla ogniw: mniejsze niż lub równe 1 g., 
dla baterii: mniejsze niż lub równe 2 g. 
Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki (nie więcej niż jedno opakowanie): 
Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE,  
Do samolotów cargo:  
Jeśli zawartość litu mniejsza  lub równa 0.3 g. - 2.5 kg., 
dla ogniw: jeśli zawartość litu większa niż 0.3 g. ale mniejsza lub równa niż 1 g. – 8 ogniw 
dla baterii: jeśli zawartość litu większa niż 0.3 g. ale mniejsza lub równa niż 2 g. - 2 baterie. 
Wymagane naklejki.    

Uwzględnić należy także wymogi dodatkowe (Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2016 w Instrukcji Technicznej Bezpieczne-

go Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, Instrukcja Pakowania 968, Sekcja II, akapit II.2, Wymagania dodatkowe: 

‟Sztuki przesyłki i opakowania zbiorcze akumulatorów litowo-metalowych, przygotowane zgodnie z przepisami niniejszej Sekcji II, muszą być przekazywane 

operatorowi oddzielnie od ładunku towarowego, który nie podlega niniejszym Instrukcjom i nie wolno ich ładować do jednostki ładunkowej przed przekazaniem 

operatorowi”.  

 UN 3091 LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 

Instrukcja Pakowania 970 

Sekcja I 

dla ogniw: więcej niż 1 g., 

dla baterii: więcej niż 2 g. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich -5 kg., 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane naklejki. 

 
Sekcja II 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 1 g., 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 2 g. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki (nie więcej niż jedno 

opakowanie): 

Do samolotów pasażerskich: – 5 kg., 

Do samolotów cargo: – 5 kg., 

Wymagane naklejki. 

 

 UN 3091 LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT  

Instrukcja Pakowania 969 

Sekcja I 

dla ogniw: więcej niż 1 g., 

dla baterii: więcej niż 2 g. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich -5 kg., 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane naklejki. 
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Sekcja II 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 1 g., 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 2 g. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki (nie więcej niż jedno 

opakowanie): 

Do samolotów pasażerskich: – 5 kg., 

Do samolotów cargo: – 5 kg., 

Wymagane naklejki. 

 

B. DLA BATERII LITOWO-JONOWYCH 

Na podstawie Instrukcji Pakowania 965 transport baterii luzem (nie zainstalowanych ani zapakowanych z urządzeniami), jako przesyłki cargo, jest niedozwo-

lony w transporcie pasażerskim. Wyjątkiem może być wyłączenie spod zakazu za zgodą odpowiedniej władzy, według Postanowienia Specjalnego A201. 

Ponadto wszystkie baterie muszą być w stanie naładowania SoC (state of charge) nie przekraczającym 30% zaprojektowanej pojemności. Ogniwa lub bate-

rie naładowane powyżej 30% mogą być transportowane tylko za zgodą właściwej władzy, według Postanowienia Specjalnego A331. 

Każda Instrukcja Pakowania dotycząca baterii litowych podzielona jest na Sekcje, ma to związek z mocą baterii, którą kalkulujemy na podstawie wartości 
watogodziny  

(Wh = Ah Í V). Od 1 stycznia 2009 producenci baterii mają obowiązek umieszczać wartość watogodziny na swoich produktach. 

 

UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES (luzem, poziom naładowania (SoC) – 30%)  
Instrukcja pakowania 965. 

Sekcja IA 

dla ogniw: więcej niż 20 Wh., 

dla baterii: więcej niż 100 Wh. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE, 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane etykiety. 

 

Sekcja IB 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 20 Wh, 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 100 Wh. 

Uwaga: Sekcję IB należy zastosować jeśli opakowanie wy-

kracza limity Sekcji II lub jest więcej niż jedno opakowanie. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE,  

Do samolotów cargo – 2.5kg.   

Wymagane naklejki.  

   

Sekcja II 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 20 Wh, 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 100 Wh. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki (nie więcej niż jedno opakowanie): 

Do samolotów pasażerskich - ZAKAZANE,  

Do samolotów cargo:  

Jeśli wartość watogodziny mniejsza  lub równa 2.7 Wh - 2.5 kg., 

dla ogniw: jeśli więcej niż 2.7 Wh, ale mniejsze lub równe 20 Wh – 8 ogniw 
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Wymagane naklejki: 

UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT  

Instrukcja pakowania 967. 

 
 

 UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT  

Instrukcja pakowania 966.

 

 

Sekcja I 

dla ogniw: więcej niż 20 Wh, 

dla baterii: więcej niż 100 Wh 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich -5 kg., 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane naklejki. 

 
Sekcja II 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 20 Wh. 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 100 Wh. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich: – 5 kg., 

Do samolotów cargo: – 5 kg., 

Wymagane naklejki. 

Sekcja I 

dla ogniw: więcej niż 20 Wh, 

dla baterii: więcej niż 100 Wh 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich -5 kg., 

Do samolotów cargo - 35kg. 

Wymagane naklejki. 

 

Sekcja II 

dla ogniw: mniejsze niż lub równe 20 Wh. 

dla baterii: mniejsze niż lub równe 100 Wh. 

Maksymalna ilość netto na sztukę przesyłki: 

Do samolotów pasażerskich: – 5 kg., 

Wymagane naklejki. 
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Wymogi krajowe oraz wymogi przewoźników  

w zakresie transportu lotniczego baterii litowych 

W Instrukcji Technicznej oraz przepisach IATA DGR znajdują się również 

wymogi i przepisy przekazane przez kraje oraz przewoźników. Przed zaplano-

waniem transportu należy je sprawdzić.  

Na przykład przepis WY-07 z Instrukcji Technicznej Bezpiecznego Transportu 

Materiałów Drogą Powietrzną (Załącznik do Obwieszczenia nr 6 Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie Instrukcji Tech-

nicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Po-

wietrzną, Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poz.20 rok 2015.) 

‟Wymienione poniżej produkty nie będą akceptowane jako ładunek towarowy 

samolotami Oman Air:  

UN 3090 – Akumulatory litowo-metalowe;   

UN 3091 – Akumulatory litowo-metalowe zawarte w urządzeniu;   

UN 3091 – Akumulatory litowo-metalowe spakowane z urządzeniem; ” 

 

Podsumowanie i zmiany planowane na kolejne lata 

Zgodnie z publikacją IATA planowanych zmian w roku 2018 które będą opubli-

kowane w DGR nr 59 (http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/dgr

-59-significant-changes.pdf) w nowej wersji przepisów będzie również kilka 

dotyczących baterii litowych. 

W dziale 2.3 Materiały Niebezpieczne Transportowane przez Pasażerów lub 

Załogę, ograniczenia dostosowano do ilości przenośnych urządzeń elektro-

nicznych (PED-portable electronic devices) i zapasowych baterii do PED, które 

mogą być przenoszone przez pasażerów lub załogę. Maksymalna liczba PED 

wynosić będzie 15, a maksymalna liczba baterii zapasowych 20. Maksymalne 

limity będą mogły być poszerzone za zgodą operatora. 

Również w zakresie pakowania w Rozdziale 5, IATA DGR 5.0.1.5.1 wprowa-

dzone zostaną nowe restrykcje, według których w zakresie opakowań zawiera-

jących wyłącznie baterie litowe zaklasyfikowane pod numer UN 3090 oraz UN 

3480, umieszczone  

w opakowaniu zbiorczym z opakowaniami zawierającymi towary niebezpiecz-

ne zaklasyfikowane do Klasy 1 innych niż Podklasa 1.4S, Podklasa 2.1, Klasa 

3, Podklasa 4.1, Podklasa 5.1. Stosowna informacja umieszczona zostanie 

również w dziale IATA DGR 5.0.2.11, dotyczącym różnych materiałów niebez-

piecznych w jednym opakowaniu. 

Skorygowane zostały również instrukcje pakowania numer 965 oraz 968 w 

zakresie baterii litowych (tylko UN 3480 i UN 3090). Dodana zostanie treść 

wskazująca restrykcje pakowania baterii litowych do tego samego opakowania 

zewnętrznego z towarami niebezpiecznymi zaklasyfikowanymi w klasie 1 

innych niż Podklasa 1.4S, Podklasa 2.1, Klasa 3, Podklasa 4.1, Podklasa 5.1. 

Będzie również restrykcja umieszczania opakowań zawierających baterie 

litowe (tylko UN 3090 i UN 3480)  w opakowaniach zbiorczych zawierających 

towary niebezpieczne, zaklasyfikowanymi w Klasie 1 innych niż Podklasa 

1.4S, Podklasa 2.1, Klasa 3, Podklasa 4.1, Podklasa 5.1. Będą one zastoso-

wane w Sekcji IA i IB.  

W Sekcji II, ogniwa i baterie nie mogą być zapakowane do tego samego opa-

kowania zewnętrznego z innymi materiałami niebezpiecznymi. 

W zakresie oznakowania nalepkami dla przepisu IATA DGR 7.5.5.2. dodany 

będzie rekomendowany minimalny rozmiar Numeru UN na znaku baterii lito-

wej. 

W zakresie postępowania w przepisie IATA 9.3.2. tabela oraz przepisy zosta-

ną skorygowane w celu wprowadzenia wymagań segregacji dla litowych bate-

rii (tylko UN 3090 

i UN 3480) i towarów niebezpiecznych zaklasyfikowanych w klasie 1 innych 

niż Podklasa 1.4S, Podklasa 2.1, Klasa 3, Podklasa 4.1, Podklasa 5.1. Doda-

no również notkę aby powiadomić że segregacja opakowań i opakowań zbior-

czych załadowany do ULD (Unit Load Devices) lub przedziałów ładunkowych, 

rekomendowana od 1 stycznia 2018, nie będzie obowiązkowa do 1 stycznia 

2019. 

W wersji DGR 59 zostanie dodany nowy Załącznik I. Będzie on dostarczał 

szczegółowych zmian które wejdą od 1 stycznia 2019, bazując na implementa-

cji zmian nadchodzących w 20 edycji Przepisów Modelowych UN (UN Model 

Regulations) oraz zmian uzgodnionych przez Panel Towarów Niebezpiecz-

nych ICAO (ICAO Dangerous Goods Panel) dla włączenia do Instrukcji Tech-

nicznej edycja 2019-2020. Wśród zmian będzie również usunięcie „Naklejki 

handlingowej dla baterii litowej” (zgodnej z IATA DGR 7.2.4.7).  

Od stycznia 2019 na opakowaniach baterii litowych przygotowanych zgodnie z 

Sekcją IB instrukcji pakowania PI 965 lub PI 968, lub Sekcji II instrukcji pako-

wania PI 965 do PI970 będzie dozwolony wyłącznie znak Baterii Litowej (IATA 

DGR 7.1.5.5)  
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Z przyjemnością informujemy, że Atest Gaz jest Partnerem Technicznym Programu „Bezpieczna 

Chemia”. Atest Gaz to wiodący polski producent innowacyjnych i niezawodnych Systemów Bezpie-

czeństwa Gazowego oraz uznany ośrodek referencyjny w powyższym zakresie, który poprzez 

świadczone usługi, szeroką wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię 

działa na rzecz pełnego bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska. 

W codziennej działalności Atest Gaz koncentruje się na tematyce pomiaru składu gazów, monitorin-

gu i detekcji stężeń niebezpiecznych. 

Specjalnością Firmy są innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego niezawodnie informujące 

o zagrożeniach ze strony gazów niebezpiecznych lub ich braku. Innymi słowy zapewniające poczu-

cie pewności wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, jak i skutecznie ostrzegające w sytuacji zagro-

żenia. 

Misją Atest Gaz jest zapewnienie Klientom i Użytkownikom pełnego komfortu, płynącego z poczucia 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, ochrony mienia oraz środowiska przed zagrożeniami ze strony 

gazów niebezpiecznych. 

Siła marki Atest Gaz wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami, wykwalifikowanego i doświad-

czonego zespołu specjalistów – pasjonatów, ale także wielokierunkowego doświadczenia, dostępu 

do międzynarodowego know-how oraz doskonale rozwiniętego zaplecza badawczego i projektowe-

go. Dzięki temu Atest Gaz może zaoferować unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne 

i niezawodne produkty, rozwiązania oraz systemy kompleksowo i w pełni zaspokajające indywidual-

ne potrzeby Klientów zarówno sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC)  

Atest Gaz Partnerem Technicznym Programu „Bezpieczna Chemia” 
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Bezpieczeństwo pracy a efektywność 

produkcji. Czy warto dokonywać wybo-

ru? 

Głównymi celami działań menadżerów fabryk jest między innymi wypra-

cowanie zysków finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami 

BHP często postrzeganymi jako czynnik zagrożenia dla produktywności 

i efektywności. Przepisy bezpieczeństwa nie muszą jednak stanowić 

konkurencji dla efektywności produkcji.  

Producenci, którzy zwracają uwagę na kwestie BHP w swoich działaniach, 

często odnoszą sukces, również jeżeli chodzi o produktywność. Menadżero-

wie zarządzający fabrykami w sposób nowoczesny nie stają przed wyborem 

„szybko czy bezpiecznie” – integrują bezpieczeństwo pracowników z progra-

mami zwiększania wydajności i otrzymują silne poparcie ze strony kierownic-

twa.  

Bezpieczeństwo pracy w fabryce jest częściowo zapewnione przez ustano-

wienie standardowych procedur operacyjnych oraz instrukcji roboczych, wy-

wodzących się ze strategii Lean Manufacturing. Wykorzystanie odpowiednich 

narzędzi pozwala spełnić dwa kluczowe zadania jednocześnie: usprawnić 

pracę, skracając czas jej wykonania oraz zapewnić bezpieczeństwo wykonu-

jącym je pracownikom. Działania mogą dotyczyć prostych zmian, polegają-

cych na przeorganizowaniu sekwencji wykonywanych czynności, (np. zredu-

kowanie ilości czynności zakładania i zdejmowania rękawiczek ochronnych), 

po zmianę części procesów (np. przebudowę systemu pozycjonowania form, 

która skraca czas przezbrojenia o ponad połowę i eliminuje zagrożenia zwią-

zane z manipulowaniem gorącą formą). Oczywiście każdy przypadek jest 

inny i ma swoje specyficzne ograniczenia, dlatego często spektakularna 

poprawa bezpieczeństwa jest możliwa poprzez wprowadzenie kilku zmian 

jednocześnie.  

Istnieje bardzo pomocne narzędzie wykorzystywane w LM, wywodzące się z 

przemysłu motoryzacyjnego, które zdobywa coraz większe uznanie również w 

innych gałęziach przemysłu. Jest to narzędzie do optymalizacji stanowisk 

pracy tzw. 5S.  

Podstawowe elementy narzędzia 5S to: 

Seiri – Sortowanie, czyli usunięcie ze stanowiska wszystkich zbędnych 

(zdublowanych, uszkodzonych itp.) elementów. 

Seiton – Systematyka, czyli usystematyzowanie pozostałych niezbędnych 

elementów. Innymi słowy znalezienie dla nich najlepszego, z punktu widzenia 

operatora, miejsca. 

Seiso – Sprzątanie, czyli stworzenie zakresu harmonogramu utrzymania 

czystości w zorganizowanym obszarze. Zadaniem tego kroku jest takie utrzy-

manie czystości, aby ewentualny stan niepożądany był natychmiast widocz-

ny. 

Seiketsu – Standaryzacja, czyli wprowadzenie standardów pozwalających 

utrzymać efekty trzech poprzednich kroków i ułatwić rozszerzanie tego podej-

ścia na kolejne obszary firmy. 

Shitsuke – Samodyscyplina/Samodoskonalenie, czyli ustalenie zasad zacho-

wywania, rozpowszechniania i zachęcania do ciągłego doskonalenia stworzo-

nych standardów organizacji pracy na stanowisku wszystkich pracowników 

firmy. 



Idea przyświecająca 5S opiera się na zachęceniu pracowni-

ków pracujących na konkretnym stanowisku pracy do 

usprawniania i doskonalenia swojego otoczenia, ponieważ 

to oni wiedzą najlepiej co im na co dzień przeszkadza. 

Celem działań zawsze powinna być obustronna korzyść. Na 

stanowisku, na którym wyeliminowano przeszkody łatwiej 

jest pracować (z punktu widzenia pracownika), a jednocze-

śnie można wygenerować wyższą wartość dodaną w jedno-

stce czasu (z punktu widzenia firmy). 

Usprawnienia dotyczą zazwyczaj szerokiego spektrum 

działań. Od zwykłego przeniesienia narzędzi z szuflady na 

półkę czy tablicę, przez zamontowanie wkrętarki na wycią-

gu, aż po zupełne przeprojektowanie stanowiska roboczego 

czy linii produkcyjnej. Bardzo budujący jest fakt, iż w ostat-

nich latach rośnie świadomość pracowników związana z 

bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo zatrudnienia 

przełożyło się na podwyższenie wrażliwości na bezpieczeń-

stwo wykonywanych czynności. Na szczęście coraz więcej 

przedsiębiorców również rozumie wpływ bezpieczeństwa 

wykonywanej pracy na absencje, zaangażowanie czy nawet 

lojalność pracowników. 

Dobrze wdrożone, a co znacznie trudniejsze utrzymane 5S 

jest daleko bardziej skuteczne niż jednodniowe szkolenie 

BHP ze względu na ciągłość działań usprawniających. 

Umożliwia również bieżącą reakcję na pojawiające się w trakcie rutynowej pracy zagrożenia na wybranym stanowisku czy przy wykonywaniu określonej pracy. 

Kluczowe jest, aby KAŻDY miał prawo zgłosić usprawnienie, KAŻDE usprawnienie powinno doczekać się oceny i decyzji o realizacji, wstrzymaniu lub odrzu-

ceniu oraz KAŻDE zaakceptowane i wymagające wsparcia przełożonych usprawnienie, powinno się takiego wsparcia doczekać. 

Dzięki takiemu podejściu pracownicy uzyskają pewność, że pracodawca dba o ich wygodę i bezpieczeństwo pracy, a pracodawca otrzyma efekt w postaci 

zwiększenia wydajności pracy na stanowisku bez zwiększenia obciążenia pracą swoich pracowników i zmniejszenia liczby zdarzeń potencjalnie niebezpiecz-

nych czy nawet wypadków przy pracy. 

Pozwólmy zatem ludziom dostrzegać i zgłaszać zaobserwowane nieefektywności czy zagrożenia, wesprzyjmy ich we wdrożeniu skutecznych rozwiązań,  

a w efekcie otrzymamy zaangażowany, efektywny i bezpieczny zespół chcący poszukiwać usprawnień, a po latach pytanie „Szybko czy bezpiecznie” odejdzie 

w zapomnienie. 

Niestety wciąż powszechne rozumienie podstawowego narzędzia Lean Management ogranicza się do porządków, zamiatania i układania narzędzi na stano-

wisku pracy. Jednak ma ono znacznie szersze zastosowanie, również w kontekście BHP, ponieważ służy do optymalizacji stanowiska pracy. Optymalizacji  

w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, od poprawy ergonomii pracy, skrócenia cyklu pracy, aż po poprawę jakości czy wreszcie bezpieczeństwa pracowni-

ków danego obszaru. Istnieją firmy, które chcąc podkreślić znaczenia wbudowywania bezpieczeństwa w organizację pracy na stanowisku poszerzają 5S o 

kolejne, szóste S (z ang. Safety). 
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