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KURIER

OD REDAKCJI
FEZ w noworocznej gotowości
Fabryka Elementów Złącznych została otoczona
noworocznym
przekazem
produkcyjnej
energii.
Naładowaliśmy baterie podczas przerwy świątecznej,
która była chwilą wytchnienia dla całej załogi. Przed nami
kolejny rok ciężkiej pracy. Produkcja, handel, eksport,
import, a także wiele targów branżowych oraz delegacji
zagranicznych. Będzie się działo! Witamy rok 2020! :)

Drodzy czytelnicy!
Świąteczny czas dobiegł końca, a
nasza załoga rusza z noworoczną
energią w produkcyjną odsiecz. W
styczniowym numerze FEZ-owskiego
Kuriera
znajdziecie
kolejne
ciekawostki ze świata przemysłu
wraz z publicystycznymi akcentami
nowego
roku
kalendarzowego.
Tradycyjnie
zapraszamy
do
czynnego
rozwoju
polskiego
czytelnictwa! :)
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Nowy rok, starzy my?

Fot.: www.canva.com

Kiedy świąteczny blask pędzi ku noworocznej mocy postanowień,
bardzo wielu z nas zastanawia się, co chciałoby zmienić przez kolejne
365 dni. Czy wielki szał obietnic i wyrzeczeń jest jeszcze w ogóle na
topie?
Od jutra dieta!; Od stycznia będę mniej narzekał!; W 2020 zero słodyczy!
To tylko wyrywkowe przykłady noworocznych postanowień, które mogą siedzieć w
naszych głowach. Polska społeczność najczęściej jednak powtarza "niewypały" z listy
cudów lat poprzednich, co w konsekwencji prowadzi do niekończącej się spirali
monotonii. Pod wpływem emocji zostajemy uwikłani we własne sidła, a chęć
jakiejkolwiek zmiany staje się przykrym i niechcianym obowiązkiem. Co zatem robić,
aby nasze postanowienia nie były traktowane jak przysłowiowe "gruszki na
wierzbie"? Zacznijmy od tego, że na zmiany mamy czas zawsze, w każdym momencie
roku. Żyjąc w dobie ciągłej mobilności, zastanówmy się, czy nie warto zainwestować
w czas poza siecią i elektroniką. Zamiast siedzieć z nosem w telefonie, przeczytajmy
wartościową książkę. Jeżeli cierpimy na nałogi, pozbądźmy się chociaż jednego z
nich! Życie to nieustanna walka, również z samym sobą... Kształtujmy swoje
charaktery i spełniajmy marzenia! Kto wie, może właśnie rok 2020 będzie rokiem,
kiedy będzie nam dane spełnić najskrytsze z nich?

Czy wiesz, że...
Święta ruchome w 2020 roku zapowiadają się następująco?
Tłusty czwartek: 20 lutego
Ostatki: 25 lutego
Popielec: 26 lutego
Niedziela Palmowa: 5 kwietnia
Wielki Czwartek: 9 kwietnia
Wielki Piątek: 10 kwietnia
Wielka Sobota: 11 kwietnia
Wielkanoc: 12 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny: 13 kwietnia
Wniebowstąpienie Pańskie: 21 maja
Zesłanie Ducha Świętego: 31 maja
Boże Ciało: 11 czerwca

Fot.: www.google.pl

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: Zygmunt Dobrowolski

Aby zakupy przeprowadzone przez firmę były dla niej korzystne już na
początku procesu logistycznego należy przeprowadzić analizę
funkcjonowania procesów zakupu wraz z analizą decyzyjną. Dzisiaj
kilka słów o modelowej strategii zakupowej
Analiza funkcjonowania procesów zakupu składa się między innymi z:
analizy rozmiaru, szybkości oraz struktury zakupu, analizy organizacji przebiegu
zakupu, analizy mechanizmów przechowywania towarów, analizy zapasów oraz
wartości zakupu.
Ważną częścią rozpatrywania funkcjonowania procesów zakupu jest wykonanie
odpowiednich badań oraz opracowanie statystyk, które będą odnosić się do zakupów
kompleksowo. Na początku przeprowadzania analizy decyzyjnej procesów zakupu
firma musi odpowiedzieć na pytanie czy bardziej opłacalne będzie dla niej
samodzielne wyprodukowanie czy może zakupienie danych towarów z zewnątrz.
Ważnym etapem w procesie planowania zakupów jest optymalizacja kosztów, z czym
związane jest także ryzyko nakładów zakupowych. Rozwiązanie problemów
związanych z zakupami w przedsiębiorstwie jest także uzależnione od tego, czy dana
firma posiada dział logistyki zajmujący się zaopatrzeniem i zakupami
przedsiębiorstwa.

Za kulisami... BHP

Fot.: www.canva.com

Na straży przestrzegania przepisów i zasad BHP w polskich zakładach pracy stoi
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania - podobnie
jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według
ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom
dbałości organizacji o BHP nazywany jest w profesjolekcie zawodowym kulturą
bezpieczeństwa.
Istotną kwestią dla przedsiębiorstw w Polsce jest nowe rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które wejdzie w
życie 26 marca 2020 roku.
Przepisy powyższego rozporządzenia określają wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych,
cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące
się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Przepisy te nie mają
zastosowania do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych oraz
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych oraz przy
urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.
W rozporządzeniu znajdziemy m.in. informacje o tym, że zmianie uległ wykaz prac,
do których nie stosuje się przepisów rozporządzenia. Są to prace: przy urządzeniach i
instalacjach gazowych – w zakresie uregulowanym przepisami w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazu ziemnego. Zmieniono także wykaz prac
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, zaliczając do
nich w szczególności prace: z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe,
wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod
napięciem.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com
Fot.: www.canva.com

Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Wiercenie w metalu
Charakterystyczną cechą wierteł przeznaczonych do metalu jest ostra końcówka
umożliwiająca znacznie prostsze skrawanie metalowych powierzchni. Wiertła do te
są wyposażone w jednakową średnicę na całej swojej długości, a także w ostrze
wykonane pod kątem 118°. Tego typu wiertła są określane również mianem
konstrukcji stalowej szybkotnącej (HSS). Kobaltowe wiertła HSS nadają się przede
wszystkim do wiercenia otworów w twardych metalach, np. w stali nierdzewnej. Ich
budowa składa się z bardziej płaskiego kąta nachylenia ostrza wynoszącego 135°,
który zapewnia optymalne centrowanie w momencie rozpoczynania wiercenia.
Wiertła ze stali HSS wyróżniają się tym, że w ich składzie znajduje się 5-procentowa
domieszka kobaltu. Podczas pracy wymagają one chłodzenia specjalnym olejem do
wiercenia. W przypadku wiercenia w metalowej rurze, należy upewnić się, że
obrabiany element jest poprawnie zamocowany. Wskazane jest przytwierdzenie w
iertarki w stojaku oraz wykorzystanie imadła. Ponadto, warto wiedzieć, że włożenie
do wnętrza rury kawałka drewna o takim samym kształcie i rozmiarze, może zapobiec
odkształceniu się rury w wyniku wywieranego wiertarką nacisku. Również i
w tym przypadku nie należy używać zbyt dużej siły, gdyż to wiertarkama wykonać
pracę.

Rozerwij się!

– Mam dla państwa dwa komunikaty w sprawie wypłaty
wynagrodzenia w tym
miesiącu. Jeden jest dobry, a drugi zły - powiedział szef. Zacznę od
złego: z powodu przejściowych trudności pensja w bieżącym
miesiącu
będzie niestety niższa niż w ubiegłym...
Po sali przebiegł szmer dezaprobaty.
- ... ale za to, i to jest ta dobra wiadomość - kontynuował szef będzie wyższa niż w miesiącu przyszłym!

- Panie władza, znikneła mi
baba- Downo ?- No bydzie
ze
dwa
tygodnie.Człowieku! To dopiero teroz
zgloszocie?- No bo wiedzą,
nie mogłech w to szczęście
uwierzyć .

Family Day theme announced
By James Lopez

Panna Ziuta zawsze spóźnia
się do pracy. Któregoś dnia
wzywa ją dyrektor.
- Czy pani wie, o której
zaczynamy pracę?
- Skąd mam wiedzieć?
Kiedykolwiek
przyjdę
wszyscy już pracują.

A parent-teacher
conference,
parent-teacher
Czym
się różni
początkujący
interview or parents'
programista od programisty
evening, is a short meeting or
zaawansowanego?
conference between the
parents and teachers
Początkujący
myśli, of
że 1MB
children's
to students
1000KB,to-discuss
zaawansowany
progress at school and find
myśli,
że 1km to
solutions to academic or
1024m.
behavioral problems.

-Dzień dobry - wita nowy
pracownik conferences
Parent-teacher
supplement
the information
- Dzień dobry
- wita szef
conveyed by report cards by
- Ile będę zarabiał na
focusing on students' specific
początku?
strengths
and weaknesses in
individual
and 700zł, a
- Na subjects
początku
generalizing
the level of interpotem więcej.
curricular skills and
- A dobrze to przyjdę
competences.
potem.
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Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

E-Mail: fez@fez.pl
Kontakt - centrala telefoniczna:
32 30 72 535
Kontakt - sekretariat:
32 30 72 535

