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Terminologia a praktyka dnia codziennego (cz. 3)
Terminologia u˝ywana na co
dzieƒ, zarówno w mowie potocznej
jak i w ró˝nych publikacjach pokazuje, ˝e w logistycznych ∏aƒcuchach
produkcji i dystrybucji eksploatowane sà ró˝norodne urzàdzenia,
w odniesieniu do niektórych stosowane jest nie zawsze prawid∏owe
ich nazewnictwo. Nale˝y domniemywaç, ˝e w wielu przypadkach sytuacja taka powstaje w wyniku nieznajomoÊci zagadnienia. W drugiej
cz´Êci artyku∏u przedstawiony zosta∏ przyk∏ad stosowania b∏´dnej
terminologii w odniesieniu do rega∏ów sta∏ych ramowych bezpó∏kowych, które sà okreÊlane mianem
rega∏ów paletowych.
Jednym z ogniw ∏aƒcuchów dostaw sà magazyny. Upowszechnienie si´ transportu samochodowego
sprawi∏o, ˝e najcz´Êciej sà to obecnie magazyny posiadajàce bezrampowe fronty prze∏adunkowe – przyk∏ad na rys. 1, posiadajàce pewnà
liczb´ stanowisk prze∏adunkowych, na których realizowane sà
prace prze∏adunkowe. Stanowiska
te w praktyce bardzo cz´sto okreÊla

Rys. 1. Magazyn z bezrampowym frontem prze∏adunkowym, posiadajàcy stanowiska prze∏adunkowe, rozlokowane bezpoÊrednio w bramach obiektu. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

si´ b∏´dnie mianem doków (od angielskiego okreÊlenia dock). RzeczywiÊcie s∏owo dock t∏umaczy si´ jako
dok, a jest to rodzaj sztucznego basenu w porcie z odpowiednimi
urzàdzeniami do remontu lub budowy statków. Widaç stàd, ˝e ró˝nica
pomi´dzy obu znaczeniami jest bardzo istotna.
Na frontach prze∏adunkowych,
tak rampowych, jak i bezrampowych, stosowane sà urzàdzenia ∏àczàce posadzk´ magazynu lub rampy ze skrzynià ∏adunkowà Êrodka

Rys. 2. Mostek ∏adunkowy wbudowywany w posadzk´ rampowego lub bezlampowego stanowiska prze∏adunkowego. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta
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transportu dalekiego, które umo˝liwiajà mechanizacj´ realizowanych
prac prze∏adunkowych. Tymi urzàdzeniami sà mostki ∏adunkowe, cz´sto wbudowywane w posadzk´
rampy lub magazynu – przyk∏ad na
rys. 2. Mostki ∏adunkowe równie˝
cz´sto okreÊlane sà nieprawid∏owo
jako: doki (od angielskiego terminu
dock leveller), pomosty czy platformy
∏adunkowe. W praktyce spotykane
sà przypadki, i˝ np. w jednym artykule mostek ∏adunkowy raz nazywany jest prawid∏owo, a innym razem
dokiem czy platformà ∏adunkowà.
W tym momencie trzeba sobie
uÊwiadomiç z∏o˝onoÊç sytuacji,
gdy˝ mostek ∏adunkowy i platforma
∏adunkowa – przyk∏ad na rys. 3, to
dwa zupe∏nie ró˝ne urzàdzenia,
chocia˝ obydwa wykorzystywane sà
na frontach prze∏adunkowych.
Mostek ∏adunkowy jest urzàdzeniem sta∏ym lub ruchomym, przeznaczonym do przykrycia odst´pu
pomi´dzy kraw´dzià rampy lub stanowiska prze∏adunkowego a kraw´dzià powierzchni ∏adunkowej
Êrodka transportu dalekiego, z równoczesnym wyrównaniem ró˝nicy
ich poziomów i umo˝liwiajàce bezpiecznà realizacj´ prac prze∏adun-
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kowych przy pomocy wózków jezdniowych. Ró˝nica
wyrównywanych poziomów mo˝e byç jednak tylko taka, jakà mo˝e pokonaç wykorzystywany w pracach
wózek jezdniowy. Oznacza to, ˝e w przypadku eksploatacji mostka ∏adunkowego zmienia si´ nieznacznie
kàt wychylenia jego p∏yty pomostowej, po której przeje˝d˝a wózek jezdniowy z ∏adunkiem oraz operator.
P∏yta pomostowa mostka ∏adunkowego nie s∏u˝y zatem do przemieszczania obcià˝enia do góry lub w dó∏.
Taka forma eksploatacji sprawia, ˝e mostki ∏adunkowe
muszà spe∏niaç pewne wymagania bezpieczeƒstwa
pracy, ale nie podlegajà nadzorowi Urz´du Dozoru
Technicznego.
Platforma ∏adunkowa, tak˝e cz´sto nazywana pomostem, jest to urzàdzenie umo˝liwiajàce przemieszczanie ∏adunków z poziomu skrzyni ∏adunkowej pojazdu
na ogó∏ do poziomu posadzki bezrampowego frontu
prze∏adunkowego, ale w sytuacji, gdy jego posadzka
po∏o˝ona jest na jednym poziomie z posadzkà magazynu. Jak widaç z rys. 3, wózek jezdniowy wraz z ∏adunkiem oraz operatorem znajduje si´ na poziomej p∏ycie
pomostowej platformy i tak jest przemieszczany, pokonujàc du˝à ró˝nic´ poziomów. Fakt przemieszczania
tak obcià˝onej p∏yty pomostowej powoduje, i˝ platforma ∏adunkowa musi spe∏niaç okreÊlone wymagania
i podlega nadzorowi Urz´du Dozoru Technicznego.
Nadzór ten rozpoczyna si´ ju˝ na etapie projektowania
platformy ∏adunkowej i sprawowany jest okresowo
przez ca∏y czas jej eksploatacji, aby by∏y zapewnione
prawid∏owe warunki bezpieczeƒstwa pracy.

Rys. 3. Platforma ∏adunkowa wykorzystywana podczas prac prze∏adunkowych. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

Przytoczone w kolejnych cz´Êciach artyku∏u przyk∏ady wyraênie odzwierciedlajà stosowania w praktyce
b∏´dnej terminologii w odniesieniu do ró˝nych urzàdzeƒ i pozwalajà uÊwiadomiç czytelnikom, jakie problemy mogà si´ z tego powodu pojawiç w praktyce.

Wy˝sza Szko∏a Celna w Warszawie
organizuje studia podyplomowe
„Zarzàdzanie logistyczne w przedsi´biorstwie"
w trakcie których przedstawione zostanà zarówno tradycyjne koncepcje zarzàdzania logistycznego (Just in time,
KANBAN, TQM), jak i nowe: Lean Production, Lean Management (zarzàdzanie w warunkach ograniczonego
zasobu czasu), Fast Cycle Response (zarzàdzanie zmiennym cyklem produkcyjnym), Just for you – JFY, Make
or Buy, Mass Logistic Cusstomization oraz Supply Chain Management. Absolwenci otrzymujà Êwiadectwo ukoƒczenia studiów podyplomowych wystawione przez Wy˝szà Szko∏´ Celnà oraz Êwiadectwo ukoƒczenia kursu
audytora wewn´trznego, wystawione przez firm´ audytorskà (firma KEMA). Program studiów obejmuje 200 godzin zaj´ç dydaktycznych (dwa semestry). Warunkiem ukoƒczenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy
dyplomowej oraz zdanie egzaminu na audytora wewn´trznego.
Przedmioty obejmujàce zakres studiów: podstawy zarzàdzania; prawo w logistyce; zarzàdzanie ∏aƒcuchem
dostaw; mi´dzynarodowe systemy transportowe; nowe trendy w logistyce przedsi´biorstwa; zarzàdzanie
zapasami; zarzàdzanie magazynem; zarzàdzanie logistyczne w przedsi´biorstwie; audyt wewn´trzny firmy
logistycznej; zarzàdzanie jakoÊcià w oparciu o normy serii ISO; systemy informatyczne w logistyce; ubezpieczenia mi´dzynarodowe; infrastruktura logistyczna; seminaria dyplomowe.
Terminy zaj´ç: sobota-niedziela od 22 paêdziernika 2005 r.
Bli˝sze informacje: Dziekanat Wy˝szej Szko∏y Celnej, Warszawa, ul. Jagielloƒska 71,
tel. (0-22) 676-26-81 [codziennie (poniedzia∏ek - sobota) w godzinach: 800 – 1700 ].
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