Edukacja logistyczna

Kobiety w logistyce – dr in˝. El˝bieta Ha∏as
El˝bieta Ha∏as ukoƒczy∏a w 1986 studia
wy˝sze z na Politechnice Wroc∏awskiej,
na wydziale Podstawowych Problemów
Techniki.
Karier´ zawodowà zwiàza∏a z zagadnieniami kodów kreskowych,
standardów systemu EAN/UCC i zarzàdzania zapasami.
Kariera ta rozpocz´∏a si´ od stanowiska asystenta w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) w Poznaniu. Od roku 1998 do dnia dzisiejszego pe∏ni funkcj´ kierownika Centrum Kodów Kreskowych, komórki
odpowiedzialnej za wdra˝anie systemu EAN/UCC w Polsce. Jest cz∏onkiem Rady Naukowej tego˝ Instytutu.Uczestniczy w pracach mi´dzynarodowej grupy ekspertów ds. projektowania i wdra˝ania systemów Êledzenia pochodzenia produktów spo˝ywczych. Jest tak˝e wspó∏autorem realizowanych przez ILiM projektów restrukturyzacji ∏aƒcuchów dostaw w przedsi´biorstwach produkcyjnych i handlowych.
W roku 1993 uczestniczy∏a w mi´dzynarodowych warsztatach z zakresu projektowania systemów logistycznych, organizo-

wanych przez Uniwersytet w TrieÊcie. Badajàc mechanizmy racjonalizujàce procesy
gospodarowania zapasami i w przemyÊle
maszynowym, w 1998 roku obroni∏a prac´

doktorskà pt. „Metodyka kszta∏towania
zapasów w przedsi´biorstwach budowy
maszyn”.
W roku 2002 ukoƒczy∏a studia podyplomowe z zakresu analizy ekonomicznej
i controllingu w Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Od poczàtku swojej pracy zawodowej w ILiM, El˝bieta Ha∏as aktywnie

uczestniczy w pracach normalizacyjnych
w zakresie kodów kreskowych i EDI.
Wspó∏pracowa∏a z zespo∏em t∏umaczy
przy wdra˝aniu norm europejskich do Polskich Norm. Od 1995 roku jest cz∏onkiem biernym komitetu technicznego CEN/TC225 Bar Coding. Opiniuje
wszelkiego rodzaju dokumenty krajowe i zagraniczne dotyczàce kodów
kreskowych i EDI. Od roku 1996
uczestniczy w pracach Problemowej
Komisji Normalizacyjnej nr 162 ds.
Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej, której sekretariat mieÊci si´ w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
W roku 1999 ukoƒczy∏a seminarium organizowane przez PKN pt.
„Udzia∏ ekspertów krajowych w pracach europejskich organizacji normalizacyjnych”.
Jest autorkà licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu kodów
kreskowych i EDI oraz wspó∏autorkà i redaktorem merytorycznym ksià˝ki pt. „Kody kreskowe – rodzaje, standardy, sprz´t
i zastosowania” – uaktualnionej w 2001 r.
Krystyna Ko∏akowska 

„Za kierownicà” – nowe ubezpieczenie dla transportu

N

a polskim rynku ubezpieczeniowym
pojawi∏a si´ oferta, przeznaczona
zw∏aszcza dla podmiotów zajmujàcych
si´ transportem i spedycjà, pn. „Za kierownicà”, obejmujàca ubezpieczenie
z poszerzonym zakresem Êwiadczeƒ dla
kierowców zawodowych. O szczegó∏y zapyta∏em dyrektora poznaƒskiego Oddzia∏u Regionalnego Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA, Zbigniewa Poszylera.
„Tworzàc to ubezpieczenie kierowaliÊmy si´ przede wszystkim specyfikà
i uwarunkowaniami pracy kierowców.
Dlatego obj´liÊmy nim oprócz np. przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku
wypadku lub z dowolnej innej przyczyny tak˝e wyp∏aty za ka˝dy procent inwalidztwa wskutek wypadku, schorzenia,
powodujàcego m.in. okresowà bàdê
trwa∏à ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy
w zawodzie kierowcy. Przyczynami tego
mogà byç te˝ nowotwory, udar mózgu,
zawa∏ serca chorób leczenie innych cho-
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Zbigniew Poszyler – dyrektor poznaƒskiego
Oddzia∏u Regionalnego Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA

rób wieƒcowych, niewydolnoÊç nerek,
przeszczep du˝ych narzàdów, utrata
wzroku, koƒczyn, mowy, ci´˝kie oparzenie, przewlek∏e zapalenie wàtroby
typu B. Dodatkowe Êwiadczenie obejmuje przypadek zgonu wspó∏ma∏˝onka,
osierocenie dzieci, urodzenie/zgon

dziecka, zgon rodziców. „Za kierownicà” dotyczy te˝ pokrywania kosztów
Êwiadczeƒ szpitalnych dla kierowców,
takich jak hospitalizacja (tak˝e zwiàzana z wypadkiem przy pracy), operacja
oraz pobyt na oddziale intensywnej terapii” – powiedzia∏ dyrektor.
Doda∏, ˝e odszkodowania w ramach
Êwiadczeƒ obj´tych ubezpieczeniem
„Za kierownicà” sà wyp∏acane ju˝ za
ka˝dy 1% inwalidztwa ubezpieczonego
(niezale˝nie od przyznanych przez ZUS
rent szkoleniowych, okresowych, czy
bezterminowych), a miesi´czna sk∏adka
wynosi 50 z∏. InnowacyjnoÊç tego ubezpieczenia polega m.in. na wyp∏acaniu
renty zawodowej je˝eli kierowca jest
niezdolny do pracy w swym zawodzie.
„Trzeba jednak pami´taç, ˝e obejmuje
ono kierowców zawodowych, prowadzàcych wi´ksze i mniejsze pojazdy tylko w firmach, zatrudniajàcych minimum
trzech kierowców” – zaznaczy∏ Z. Poszyler.

