Niszczarka jest urządzeniem służącym do niszczenia poufnych dokumentów. Przeznaczona jest zarówno do
użytku domowego, jak i biurowego. Prosta konstrukcja maszyny tnie dokument wzdłuż krawędzi na
wąskie paski papieru, a bardziej skomplikowana również w poprzek. Najbardziej zaawansowane
niszczarki biurowe oprócz mechanicznego sposobu niszczenia wykorzystują także chemiczne.
Wyróżnia się różne poziomy bezpieczeństwa niszczarek, które określają skalę zniszczenia dokumentu w
zależności od jego poufności. Norma DIN 32757 określa pięć poziomów bezpieczeństwa:

POZIOM

SKALA NISZCZENIA

RODZAJ
NISZCZONEGO
DOKUMENTU

pierwszy

paski o szerokości mniejszej niż 12 mm
lub całkowita powierzchnia ścinka
mniejsza niż 2000 mm²

dokumenty ogólnego
użytku

drugi

paski o szerokości mniejszej niż 6 mm
lub całkowita powierzchnia ścinka
mniejsza niż 800 mm²

dokumenty wewnętrzne

trzeci

paski o szerokości mniejszej niż 2mm
lub ścinki o powierzchni mniejszej niż
320 mm², szerokości mniejszej niż 4
mm, długości mniejszej niż 80 mm

dokumenty poufne

czwarty

ścinki o powierzchni mniejszej niż 30
mm², szerokości mniejszej niż 2mm,
długości mniejszej niż 15 mm

dokumenty tajne

piąty

dokumenty ściśle tajne, ścinki o
powierzchni mniejszej niż 10 mm²,
szerokości mniejszej niż 0,8 mm,
długości mniejszej niż 13 mm

dokumenty ściśle tajne

Wykorzystanie ma także poziom 6 o jeszcze mniejszym ścinku niż poziom 5. Skuteczne zniszczenie
dokumentów jest ważne, ponieważ każdy zapis łatwo odzyskać. Stosowanie niszczarki ochroni tożsamość, a
tym samym zwiększy bezpieczeństwo korzystających z niej osób oraz firm.

Przeznaczenie
Przeznaczenie niszczarek
niszczarek
Na co dzień drukuje się wiele dokumentów zawierających szczegółowe dane osobiste. Wyciągi z
kont bankowych, kopie e-maili, formularze aplikacyjne i wiele innych, może wpaść w niepowołane ręce,
dlatego każdy taki dokument w formie papierowej, czy też płyt CD/DVD powinien być odpowiednio
zutylizowany przed wyrzuceniem. Zaleca się niszczenie dokumentów wykorzystywanych prywatnie –
informacji bankowych, wyciągów z kart kredytowych, rachunków, dokumentów z firm ubezpieczeniowych,
faktur, informacji podatkowych, a także podczas pracy – list klientów, danych sprzedażowych, raportów
finansowych, danych osobowych i życiorysów
Na rynku dostępne są małe niszczarki dokumentów przeznaczone do użytku osobistego jak i bardziej
zaawansowany technologicznie sprzęt biurowy, niszczarki biurowe o różnym stopniu skomplikowania.

Niszczarki biurowe
Nie ulega wątpliwości, że szybkie i niekłopotliwe pozbycie się
poufnych dokumentów przyczynia się do sprawnej pracy. Dlatego
personel każdego biura, czy też urzędu powinien mieć w zasięgu
ręki
niszczarkę
Niszczarki biurowe dostosowane są do dużego natężenia pracy.
Zaawansowane modele są idealnym rozwiązaniem dla
wieloosobowych zespołów i mają zastosowanie jako niszczarki
centralne. Tutaj ważny jest wybór odpowiedniego urządzenia.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na objętość pojemnika,
który może wynosić od kilkudziesięciu litrów (w niszczarkach
przybiurkowych) do kilkuset litrów (w niszczarkach przeznaczonych
dla całego piętra). Innym ważnym parametrem jest wydajność,
którą mierzy się na podstawie ilości arkuszy papieru o standardowej
gramaturze jaką niszczarka może jednorazowo zniszczyć. Najlepsze
pod tym względem są urządzenia tnące papier w paski. Istotne jest
to, jaki rodzaj dokumentów będzie niszczony. Pod tym względem
wybór niszczarki dokumentów będzie zależny od jej poziomu
bezpieczeństwa np. w przypadku pozbywania się dokumentów
poufnych poziom bezpieczeństwa niszczarki będzie wynosił P3 lub
więcej.

Niszczarki osobiste
Na co dzień wykorzystuje się wiele dokumentów zawierających
poufne dane osobiste. Te, które są już niepotrzebne wyrzucane są do
kosza, a wcześniej tylko zgniatane lub darte na kawałki. Nie jest to
bezpieczna forma niszczenia dokumentów, ponieważ łatwo można
odtworzyć znajdujące się na nich treści. Warto zatem wyposażyć
swój dom w niszczarkę, która zagwarantuje ochronę tożsamości
osobistej.
Niszczarki przeznaczone do okazjonalnego niszczenia
dokumentacji cechują się niewielkim rozmiarem. Objętość
pojemnika wynosi maksymalnie 40 litrów, a szczelina wejścia
papieru do 230 mm. Takie urządzenia sprawdzą się do niszczenia
kilkudziesięciu kartek dziennie. Wybierając niszczarkę do użytku
osobistego warto kierować się poziomem bezpieczeństwa, a więc
należy zwrócić uwagę na to jakiego typu dokumentów będzie się
pozbywać. Poza tym warto się zastanowić, czy będzie niszczony
sam papier, czy też papier z zszywkami, spinaczami biurowymi,
dodatkowo nośniki danych typu CD, DVD, plastikowe karty.
Maksymalny poziom natężenia dźwięku urządzenia podczas pracy
wynosi 72 decybeli.

Kradzież
Kradzież tożsamości
tożsamości
Kradzież tożsamości w ostatnich latach jest coraz częstszą formą przestępstwa. Nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że na utratę tożsamości narażeni jesteśmy codziennie – zarówno w domu jak i w pracy.
Większość ludzi w niewłaściwy sposób pozbywa się istotnych dokumentów, takich jak wyciągi
bankowe, karty kredytowe, czy też rachunki za media. Wynika to z tego, że dla wielu osób nie ma
różnicy, czy informacje te niszczy się poprzez zwykłe podarcie, czy też za pomocą urządzenia, które do tego
zostało stworzone. Biorąc pod uwagę dane statystyczne – Polacy są najbardziej nieostrożni pod względem
weryfikacji wiarygodności e-maili i telefonów przed podaniem danych osobowych oraz najrzadziej
sprawdzają bankomaty.
Poprzez niewłaściwe pozbywanie się dokumentów zawierających ważne dane ułatwiamy przestępcy
kradzież tożsamości. Taka forma przestępstwa występuje wówczas, gdy ktoś bez naszej wiedzy
wykorzystuje nasze dane osobiste (nazwisko, numer karty kredytowej, numer PESEL). Istotne jest
zachowanie ostrożności, ponieważ szybki rozwój technologii ułatwia przestępstwo. Na różnych stronach np.
konkursowych, łatwo i chętnie podajemy swoje dane nie zastanawiając się zbytnio nad tym, jaki to może
mieć skutek. Niestety konsekwencje wynikające z kradzieży tożsamości bywają bardzo poważne. Dzięki
ukradzionym danym przestępca ma możliwość wynajęcia mieszkania, założenia nowej karty kredytowej w
banku, zawarcia umowy z operatorem telekomunikacyjnym, czy kradzieży wynajętego samochodu bez
konsekwencji. Poszkodowany nie ma możliwości uzyskania informacji o szkodzie dopóki nie uzyska
przeglądu wyciągu z karty kredytowej. Przestępca swobodnie na nasze konto może zaciągnąć kredyt lub
wydać pieniądze, nawet nie znając pinu, płacąc przy tym zbliżeniowo. Dla ofiary kradzieży jest to
szczególnie przykre zwłaszcza, jeśli przez zaciągnięte kredyty pojawią się powiadomienia o spłacie
zadłużenia. Konsekwencją może być problem z pozytywną historią kredytową, a w najgorszym przypadku
ofiara może zostać aresztowana za czyny, których nie popełniła.

Metody przestępców na zdobycie danych osobowych
Przestępca w całkiem prosty sposób może ukraść nasze dane osobiste. Często stosowaną formą jest
przeglądanie śmieci wybranej osoby w poszukiwaniu wyciągów z kont bankowych lub innych pism
pochodzących z banku. Ponadto złodziej może też odtworzyć kartę kredytową przy pomocy odpowiedniego
urządzenia (skimming) lub podszyć się pod instytucję finansową w celu wyłudzenia danych osobowych np.
telefony lub e-maile od osób podszywających się pod pracowników banków z prośbą o zaktualizowanie
danych osobowych (phishing). Wybierając tradycyjną formę przestępstwa, osoba taka może zwyczajnie
dokonać kradzieży dokumentów z torebek, czy skrzynek pocztowych. Istnieją również osoby, które
posiadają duże umiejętności informatyczne i wykorzystują je do wkradania się na elektroniczne konta
bankowe, czy inne strony.

Jak uniknąć kradzieży tożsamości
Mając świadomość zagrożenia warto podjąć działania mające na celu utrudnienie przestępcy dokonania
kradzieży tożsamości. Aby uniknąć przykrych sytuacji należy przede wszystkim:
– niepotrzebne dokumenty odpowiednio zniszczyć przed wyrzuceniem do kosza, najlepiej przy użyciu
niszczarki. Zwrócić uwagę szczególnie na te zawierające dane osobowe, numery kont bankowych lub hasła do
ważnych stron.
– przechowywać odpowiednio długo, a następnie niszczyć w niszczarce deklaracje podatkowe, sprawozdania
inwestycyjne, rachunki podlegające opodatkowaniu, wyciągi bankowe, wyciągi kart kredytowych, paski
wypłat, kwity bankomatowe, unieważnione czeki
–stosować filtry prywatyzujące w laptopach i tabletach
– nie udostępniać swoich danych osobowych przez pocztę, telefon, e-mail w przypadkach, gdy kontakt nie był
sam nawiązany, lub nie jesteśmy pewni prawdziwości firmy.
– nie używać prostych haseł opierających się na danych osobowych do poczty elektronicznej, pinu, kont
bankowych, nie powinno się również stosować takich samych haseł do poczty i innych stron internetowych.

Co zrobić kiedy dane zostały ukradzione
Jeżeli podejrzewamy, że ktoś wykorzystuje nasze dane ważne jest, aby zareagować bardzo szybko.
Uważając, że ktoś mógł ukraść nasze dokumenty trzeba niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji
odpowiednie instytucje, takie jak policja, bank (w przypadku kradzieży karty płatniczej). Warto również
pozmieniać hasła na stronach, które będą mogły być wykorzystane oraz poprosić o przydzielenie nowego
numeru PIN. Da nam to gwarancję, że w przypadku użycia któregoś dokumentu od razu zostaniemy o tym
poinformowani i utrudnimy przestępcy wykorzystanie naszych danych osobowych oraz pieniędzy. Warto też
jak najszybciej wyrobić nowe dokumenty.
Ze względu na wiele przykrych konsekwencji kradzieży tożsamości, warto pamiętać o ochronie swoich
danych osobowych. Należy mieć na uwadze, że oprócz pieniędzy łatwo można stracić dobre imię, a nawet
wolność. Obrona w sądzie jest zazwyczaj długa i trudna. Zadaniem każdego jest chronić to, co do niego
należy, a przede wszystkim swoją tożsamość. Prawo związane z ochroną danych osobowych określa Ustawa
z dani 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Producenci
Producenci

ARGO S.A. to lider polskiego rynku urządzeń do oprawy dokumentów i laminacji. Na początku 1991 roku
rozpoczęła działalność jako Biuro Handlu Zagranicznego ARGO. Ówcześnie specjalizowała się tylko w
laminatorach i foliach do laminacji, a później w pozostałych urządzeniach i materiałach do oprawy
dokumentów, niszczarkach biurowych oraz laminowaniu kart plastikowych w standardzie kart kredytowych
(z czasem wyodrębniony jako osobna firma Argo Card Sp. z o.o.). Dwa oddziały firmy mieszczą się w
Gdańsku i w Warszawie. Poza tym posiada sieć Partnerów Handlowych na terenie całej Polski, oraz w
Czechach, Słowacji, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Litwie, Bułgarii, Austrii i w Niemczech. ARGO S.A. jest
dystrybutorem niszczarek dokumentów Wallner, które są idealną propozycją dla małych biur oraz
domowych zastosowań, gdzie budżet jest ograniczony, a wymagania niższe niż w przypadku dużych
przedsiębiorstw i instytucji. W niszczarkach tego producenta dostępny jest 4 poziom według normy
DIN, co gwarantuje duże poczucie bezpieczeństwa użytkowników, za małe pieniądze. Dodatkowo
niszczarki biurowe Wallner są łatwe w obsłudze oraz cicho pracują, dzięki czemu swobodnie można
wykonywać swoje zadania bez konieczności ich przerywania. (źródło: www.argo.pl)

Firma Hermann Schwelling Maschinenbau GmbH + Co. KG jest producentem i sprzedawcą produktów i
urządzeń do prasowania surowców wtórnych, a także do niszczenia papieru i elektronicznych nośników
danych. Została założona w 1971 roku w Salem, a w następnym roku zapoczątkowała sprzedaż pierwszych
pras belujących do kartonów. Obecnie oferowane są prasy o sile nacisku nawet do 150 ton, a nieustanny
rozwój w zakresie produkcji urządzeń tnących i niszczarek przyczynił się do pokrycia pełnego
zapotrzebowania rynku na tego typu urządzenia. Początkowo HSM rozwijała swoją działalność w małym
warsztacie, który z czasem przekształcił się w duże przedsiębiorstwo mające swoje zakłady produkcyjne w
Salem, Frickingen, Reichenbach (teren Niemiec) oraz spółkę Joint Venture w Chinach. Inne spółki
powiązane z tą firmą znajdują się w USA, Anglii, Francji oraz Polsce. HSM dostarcza swoje produkty do
serwisów i punktów sprzedaży w ponad 100 krajach. Różnorodne niszczarki biurowe oferowane przez HSM
stawiają firmę na pozycji eksperta w dziedzinie ochrony danych. Urządzenia oferowane przez firmę
niszczą papier, karty kredytowe, płyty CD i DVD tnąc je w paski lub ścinki. W asortymencie
produktów znajdują się niszczarki dokumentów przeznaczone dla tradycyjnych biur, działów
informatycznych, przemysłowych oraz niszczarki do użytku domowego. HSM stawia na najwyższą
jakość urządzeń, a niezmienną ich cechą jest „Made in Germany”. (źródło: www.hsm.eu)

Firma OPUS pojawiła się w Polsce w 1990 roku. Swoją działalność rozpoczęła w zakresie branży biurowej.
Firma ponosiła spore ryzyko wprowadzając na rynek sprzedaży takie urządzenia jak bindownice, obcinarki,
laminatory ponieważ na początku lat 90. takie urządzenia nie były powszechnie używane. Od tego czasu
nastąpił rozwój w kierunku budowy ogólnopolskiej sieci sprzedaży na bazie firm dilerskich i własnych
oddziałach firmy, a także produkcji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. Z czasem marka Opus pojawiła
się na rynkach europejskich oraz światowych i zajęła się produkcją nowatorskich produktów i systemów
w ramach biurowej techniki oprawy dokumentów. Obecnie firma jest największym producentem
materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do oprawy dokumentów w całej Europie Środkowej.
Ponadto przedsiębiorstwo jest przedstawicielem w Polsce firmy IDEAL – niemieckiego producenta urządzeń
do niszczenia dokumentów. Za granicą Polski firma OPUS prowadzi swoje oddziały w Kijowie i Pradze.
Wiele lat profesjonalnego i efektywnego działania zarówno zarządu jak i pracowników firmy przyczyniło się
do osiągnięcia wiodącej pozycji w swojej branży. (źródło: www.opus.pl)

Firma Fellowes jest światowym producentem i specjalistą w branży urządzeń biurowych, systemów
archiwizacyjnych oraz akcesoriów ergonomicznych. Przedsiębiorstwo założył w 1917 roku w Chicago
Harry Fellowes. Na początku przedsiębiorstwo wytwarzało pudła archiwizacyjne Bankers Box, ale z czasem
poszerzono produkcje o nowatorskie wyroby zgodnie ze zmianami zachodzącymi w ówczesnej przestrzeni
biurowej – pierwsza niszczarka osobista. Z biegiem lat firma Fellowes poszerzyła swoją działalność na nowe
kraje takie jak: Kanada, Wielka Brytania, Australia, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Singapur,
Japonia, Korea, Chiny oraz Rosja. Obecnie jest światową firmą, która tworzy silną, cieszącą się
powodzeniem markę. Skutecznie spełnia misję dostarczania innowacyjnych rozwiązań do miejsc
pracy. (źródło: www.fellowes.com)

Elcoman jest dziś jednym ze światowych liderów w produkcji niszczarek biurowych zdolnych niszczyć
papier, płyty CD, DVD, dyskietki, karty kredytowe oraz profesjonalnych gilotyn, trymerów, flipchartów.
Wszystkie przedmioty są sprzedawane pod znakiem towarowym KOBRA w ponad 80 krajach, poprzez
daleko idącą sieć agentów i sprzedawców detalicznych oraz 7 spółek zależnych na całym świecie. Nazwa
KOBRA jest symbolem wysokiej jakości produktów certyfikowanych i gwarantowanych zgodnie ze
standardami europejskimi. Elcoman od konkurencji odróżnia innowacyjność. Firma tworzy unikalne
produkty o wysokiej wartości, wyjątkowym designie, tworzone z elastycznych i trwałych materiałów
na podstawie nowych rozwiązań technologicznych. Wystarczy spojrzeć na system „Cyclone”, który
wykorzystuje siłę odśrodkową dużego przepływu powietrza ciśnienia wytwarzanego przez turbiny.
Wraz z grupą wysokiej prędkości obrotowej ostrza niszczy jednorazowo do 500 arkuszy papieru i do
420 kg na godzinę papieru, płyt CD/DVD, dyskietek, kart kredytowych, kartonowych pudełek, puszek.
Od 2003 niszczarki dokumentów KOBRA są wyposażone w „Energy Smart” LED systemu, co oznacza
zerowe zużycie energii, gdy urządzenie jest w trybie czuwania – roczne zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla o około 65 kg na maszynie. Aby osiągnąć wysoki poziom innowacyjności firma stale analizuje
potrzeby i trendy na rynku światowym, tak aby przewidzieć przyszłe potrzeby i spełniać je z góry.
Producent kładzie nacisk na zadowolenie swoich klientów. Niepowtarzalność, wysoka jakość oraz
nowoczesność, stanowią podstawę produktów Kobra. (źródło: www.elcoman.it)

W 1951 roku w Balingen Wilhelm Krug i Ludwig Priester założyli wyspecjalizowany sklep, warsztat i
zakład produkcyjny dla maszyn biurowych. Od razu po otworzeniu firmy, młode przedsiębiorstwo wystawiło
swoje produkty na targach w Hanowerze – stanowiło to podstawę do szybkiego sukcesu w działalności
eksportowej. Z czasem zainwestowali również w zakup dodatkowego miejsca. Pozwoliło to firmie zbudować
nowoczesną, przyjazną dla środowiska lakiernie proszkową. Początkowo firma IDEAL rozwijała niszczarki
tylko na rynku amerykańskim. Z biegiem czasu firma stała się największym producentem i
dystrybutorem maszyn do cięcia na całym świecie. W 2012 roku produkcja została umieszczona w
nowoczesnej hali. Celem nowego miejsca pracy było przede wszystkim skrócenie czasu postoju,
usprawnienie biegu pracy, a przez to wzrost wydajności. Zgodnie z filozofią firmy Krug & Priester
produkcja przebiega zgodnie z wymogami środowiska, a ograniczone zasoby wykorzystywane są
ekonomicznie. Zadbano również o ochronę środowiska. Dowodem jest uzyskany niedawno certyfikat wg
DIN EN ISO 14001, System Zarządzania Środowiskowego przez firmę Krug & Priester. Oprócz odnowy
certyfikatu ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością oraz ISO 14001 dla zarządzania środowiskiem,
Krug & Priester został nagrodzony „znakiem jakości dla Systemów Zarządzania”. Nagroda ta została
przedstawiona przez firmę certyfikującą EQ ZERT. Rozwój pod względem jakości jest głównym celem
firmy nawet poprzez wdrażanie programów takich jak „orientacja na klienta” i „ciągłe doskonalenie”.
Programy te są podparte certyfikatem podstawy ISO 9001. Przez nieustanne pomiary, zasady i
wyraźnie określone cele, programy te zapewniają jeszcze wyższy poziom jakości.
(źródło: www.ideal.de)

Technologia
Technologia niszczarek
niszczarek
Urządzenia wiodących na rynku producentów cechuje wysoka precyzja i nieustanne podążanie za
innowacyjnością. Zmiany zachodzące na przestrzeni biurowej zmusiły do poprawy dotychczasowej
technologii niszczarek, które niegdyś cięły dokumenty jedynie w formie papierowej. Dziś dokumenty
zapisywane są nie tylko na kartkach papieru, ale także na wszelkiego rodzaju elektronicznych nośnikach
danych.

Dlatego nowoczesne urządzenia niszczące dokumenty tną wszystko: płyty CD/DVD, plastikowe karty,
pognieciony papier, papier błyszczący i dwustronnie zadrukowany, składane wielokrotnie kartki,
spinacze biurowe, zszywki, koperty. Zastosowanie takiej technologii w urządzeniach daje możliwość
wkładania niepotrzebnych dokumentów bez konieczności wcześniejszego ich segregowania, usuwania
spinaczy i zszywek.
Producenci wprowadzają także system automatycznego działania niszczarki. Urządzenie wykonuje swoją
pracę samodzielnie, bez konieczności oczekiwania na zakończenie pracy niszczarki. Wystarczy włożyć
dokumenty do szuflady i ją zamknąć. Dzięki temu pracownik nie traci czasu i może zająć się kolejnymi
zadaniami.
Niszczarki dokumentów wyposaża się również w
technologię, która blokuje cięcie papieru. Taką funkcję
wprowadził producent Fellowes. Zaawansowany system
Jam Proof zapobiega przeładowaniu urządzenia i
jednocześnie dzieli dokumenty na mniejsze partie. System
Jam Blocker potrafi wymierzyć grubość papieru,
zapobiegając w ten sposób przeciążeniu niszczarki i
występowaniu zatorów.
Niektóre niszczarki biurowe nie są wyposażone w funkcje
do cięcia metalu, ale posiadają diody, które wykrywają
metalowe części. System Shread Guard w niszczarkach
marki Kobra zapewnia ochronę przed włożeniem części
metalowych do niszczarki. Po wykryciu metalu praca
urządzenia zostaje automatycznie zatrzymana. Dzięki temu
możliwe jest zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom
systemu tnącego.

Nowoczesne technologie gwarantują bezpieczeństwo. Dzięki specjalnym czujnikom zamontowanym w
niszczarkach, w momencie zetknięcia się szczeliny wejściowej z żywym stworzeniem, praca noży zostaje
zatrzymana. Specjalna blokada przeciwdziała ponownemu, przypadkowemu włączeniu się niszczarki. Taki
system pozwoli na swobodne korzystanie z urządzenia w domach w których są małe dzieci, czy też
zwierzęta domowe, bez obawy o ich zdrowie.
W mniejszych biurach oraz domach ceni się ciszę, dlatego producenci niszczarek zdają sobie sprawę jak
ważne jest to, aby urządzenie nie hałasowało.

Niszczarki dokumentów stworzone zgodnie z nową technologią gwarantują
bardzo cichą pracę, co sprawia, że nadają się do każdego typu pomieszczeń.
Dzięki temu praca nie zakłóca prowadzonych rozmów w biurze, ani nie
zagłusza słuchanej w domu muzyki.
Urządzenia wyposażone są w funkcję umożliwiającą oszczędność energii
zarówno w czasie spoczynku niszczarki, jak i w trakcie jej działania. Taki
system na pewno zadowoli wszystkich, dla których oszczędny tryb życia jest
bardzo ważny.
W każdym urządzeniu ważną cechą jest ich trwałość. System automatycznego
oliwienia noży tnących gwarantuje maksymalną wytrzymałość urządzenia.
Dzięki temu nie trzeba martwić się, że po paru użyciach noże niszczarki
zniszczą się, gdyż urządzenie „myśli” za właściciela.
Producenci niszczarek dążą do tego, aby każde urządzenie było zaprojektowane
tak, by odpowiadało najważniejszym potrzebom użytkowników, zapewniało
doskonałą jakość pracy oraz wysoką wydajność. Każde nowe rozwiązanie
technologiczne wdrażane w konstrukcje urządzeń ma służyć bezpiecznemu i
przyjemnemu użytkowaniu.

Przyczyny
Przyczyny uszkodzeń
uszkodzeń niszczarki
niszczarki
Celem kupienia niszczarki zarówno do domu, jak i
biura jest ułatwienie i przyspieszenie pracy. To inwestycja
na lata, dlatego nowy sprzęt posiada gwarancję, najczęściej
kilkuletnią. Jest to zabezpieczenie, które w razie
problemów, umożliwia nam darmową naprawę, lub
wymianę. Niemniej jednak każda gwarancja posiada pewne
wykluczenia informujące o tym, kiedy nie zostanie ona
uznana. Jednym z nich jest zepsucie sprzętu z winy
użytkownika. Jak więc użytkować sprzęt, by uniknąć tego
typu sytuacji?

Podczas zakupu
Kupując sprzęt bardzo ważne jest przemyślenie do jakich zadań będzie on wykorzystywany. Wybór modelu
posiadającego odpowiednie funkcje jest istotny, ponieważ od tego zależy satysfakcja z użytkowania. Od
momentu zakupu istotne jest stosowanie się do dołączonej instrukcji. Przeczytanie jej pomoże dowiedzieć
się nie tylko, jak użytkować zakupioną niszczarkę, ale przede wszystkim czego nie robić, by nie
doprowadzić do jej zniszczenia.

Najczęstsze błędy
Pomimo, że sprzęt zakupiony został z myślą o ułatwieniu pracy, nie powinno wykorzystywać się go do
wszystkiego. Nawet jeżeli niszczarka posiada funkcję niszczenia nie tylko papieru ale również np. spinaczy,
lepiej mimo wszystko pozbywać się ich, przed wrzuceniem dokumentów do niszczarki. Spinacze i zszywki
mogą spowodować większe zużycie, a nawet uszkodzenie głowicy. Dotyczy to również koszulek na
dokumenty, teczek, czy laminowanego papieru, które bardzo często przyczyniają się do zacięcia noży
tnących czy uszkodzenia zębatek. Równie istotne jest regularne opróżnianie kosza na ścinki oraz regularne
smarowanie noży tnących.

Niszczenie dokumentów
Do uszkodzenia niszczarki dochodzi często nawet jeżeli wykorzystywana jest ona tylko do cięcia papieru.
Jednym z powodów może być włożenie zbyt dużej ilości dokumentów do głowicy tnącej. Grozi to zacięciem
urządzenia, a co za tym idzie, wywołaniem wielu drobnych szkód, czy całkowitym zepsuciem niszczarki. Do
blokowania, a w konsekwencji uszkodzenia mechanizmu mogą doprowadzić także przylegające do
elementów niszczarki drobne cząstki papieru. Aby temu zapobiec należy regularnie czyścić i oliwić
niszczarkę, usuwając tym samym ładunki elektrostatyczne.

Rozwiązanie podstawowych problemów
Jednym z problemów występujących podczas użytkowania niszczarki jest zatrzymanie się urządzenia, nawet
przy niewielkiej ilości dokumentów. W pierwszej kolejności warto naoliwić niszczarkę, jeżeli nie było to
robione regularnie. Oczywiście do naoliwienia muszą być wykorzystane odpowiednie preparaty.
Niewskazane jest stosowanie olejów mineralnych, czy aerozolu. Ważne jest, by nie próbować na siłę
odblokowywać lub czyścić niszczarki przy użyciu ostrych elementów, takich jak nożyczki, czy druty. Może
to doprowadzić do trwałego uszkodzenia mechanizmu tnącego.
Kolejnym problemem jest nie włączanie się automatycznie urządzenia. Powodem może być zabrudzenie lub
zasłonięcie przez papier szczeliny wlotowej, w której znajduje się fotokomórka. Dotyczy to również nie
działającego sprzętu. Warto na początku sprawdzić, czy nie zadziałało któreś zabezpieczenie np. termiczne,
lub głowica nie jest źle ułożona na koszu.
Ostatnim, najczęściej występującym problemem jest włączający się czujnik przepełnienia, nawet gdy kosz
jest pusty. W pierwszej kolejności powinno się wyczyścić czujniki znajdujące się nad głowicą tnącą.
W momencie kiedy wyżej przedstawione, przykładowe rozwiązania nie zadziałają należy zwrócić się do
specjalisty. Najlepiej oddać niszczarkę na gwarancję, pod warunkiem, że była ona użytkowana zgodnie z
zaleceniami i nie została uszkodzona, na skutek niestosowania się do instrukcji.

Konserwacja
Konserwacja niszczarki
niszczarki
Ze względu na regulacje prawne, które nakładają
na przedsiębiorstwa obowiązek bezpiecznego niszczenia
wytwarzanej dokumentacji profesjonalne niszczarki stały
się nieodzownym elementem wyposażenia każdego biura.
Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz urządzeń, które
różnią się od siebie nie tylko zaproponowaną przez
producenta funkcjonalnością, ale również stopniem
zabezpieczenia niszczonych dokumentów. Zgodnie z
normą DIN 66399 producenci oferują profesjonalne
urządzenia
przeznaczone
do
pracy
biurowej
charakteryzujące się kilkupoziomowym stopniem tajności.
Niszczarki w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz klasyfikacji poziomu zabezpieczenia wyposażone
są w specjalny mechanizm najczęściej tnący zarówno papier jak i plastikowe karty bądź płyty CD wzdłuż
jednej krawędzi. Bardziej zaawansowane modele dodatkowo tną ścinki w poprzek, a nawet wykorzystują
metody chemiczne.
Podobnie jak wszystkie urządzenia również niszczarki wraz z upływem czasu użytkowania mogą ulegać
awarii. Użytkownicy najczęściej narzekają na zacinanie się papieru bądź uszkodzenie noży tnących. Żeby
zapobiec tego rodzaju usterkom należy obsługiwać urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta i poddawać
je regularnej konserwacji.

Konserwacja niszczarek oprócz czyszczenia obejmuje przede wszystkim smarowanie noży tnących
specjalnie do tego celu przeznaczonym olejem. Serwisanci tego rodzaju urządzeń zalecają olejowanie noży
po zapełnieniu około pięciu koszy przeznaczonych na ścinki. W tym celu należy nanieść olej na kartkę
papieru i wsunąć ją do mechanizmu niszczącego. Dla zapewnienia najlepszego efektu podczas konserwacji
czynność warto powtórzyć od dwóch do pięciu razy. Można również wsunąć do niszczarki specjalny papier
nasączony olejem. Takie papiery dostępne są w każdym sklepie z artykułami biurowymi oraz w serwisach.
Metoda ta pozwala na stuprocentowe rozprowadzenie środka po wszystkich nożykach. Niektóre
profesjonalne niszczarki wyposażane są w specjalny system, który co pewną liczbę niszczonych
dokumentów automatycznie smaruje noże. Trzeba pamiętać, że jedynie prawidłowo eksploatowana oraz
regularnie konsekrowana niszczarka może zapewnić długą i bezawaryjną pracę.

Jaką
Jaką niszczarkę
niszczarkę wybrać
wybrać
Czołowi producenci niszczarek prześcigają się w tworzeniu nowych funkcji, które mają znacznie
ułatwić pracę. Nowoczesne technologie niszczarek pozwalają już nie tylko ciąć kartki papieru, ale również
płyty CD, czy karty plastikowe/magnetyczne. Dostosowane do różnej wielkości biur, jak i użytku domowego
posiadają odpowiednie parametry. Tak duży wybór powoduje, że decydując się na zakup niszczarki stajemy
przed nie lada wyzwaniem. Aby skrócić czas poszukiwania i sprawnie znaleźć urządzenie dopasowane do
naszych potrzeb warto zacząć od odpowiedzenia sobie na trzy podstawowe pytania:

●

●

●

O jakich parametrach wybrać niszczarkę?
Na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę?
Lepiej wybrać tańsze rozwiązanie, czy droższe, ale
mające dodatkowe udogodnienia?

Rozpoczynając poszukiwania niszczarki trzeba pamiętać, że będzie ona służyła długi czas. Warto stawiać na
sprawdzoną markę, w nieco wyższej cenie, aby zmniejszyć ryzyko problemów technicznych. Na początku
warto również zastanowić się jaka ilość papieru będzie niszczona. Jest to bardzo ważne, aby w przyszłości
uniknąć sytuacji, że niszczarka zatnie się lub popsuje przez złe jej użytkowanie. Trzeba pamiętać, że niektóre
przyczyny uszkodzeń nie są objęte gwarancją. Dlatego najbezpieczniej wybrać niszczarkę o nieco lepszych
parametrach, by mieć pewność, że spełni oczekiwania.

O jakich parametrach wybrać niszczarkę?
Parametrem, który jest najistotniejszy przy wyborze niszczarki jest z pewnością poziom bezpieczeństwa. Im
wyższy poziom wybierzemy, tym pewniejsi możemy być o bezpieczeństwo danych, znajdujących się na
niszczonym dokumencie. Dostępnych jest 5 poziomów bezpieczeństwa, różnią się one skalą niszczenia.
Warto również zwrócić uwagę jaką ilość kartek jest w stanie zniszczyć niszczarka jednorazowo. W
miejscach gdzie niszczone jest dużo dokumentów, warto zaopatrzyć się w urządzenie, które samo pobiera
papier ze specjalnego podajnika. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu wkładając po kilka kartek do
urządzenia.

Na co w szczególności powinniśmy
zwrócić uwagę?
Wybierając niszczarkę, warto zwrócić uwagę na
wielkość kosza. Niewielką niszczarkę może łatwo
będzie schować, ale częste wyrzucanie skrawków
jest bardzo niepraktyczne i utrudni pracę. Wielkość
pojemnika może wynosić od kilkudziesięciu do
kilkuset litrów. Decydując się na daną pojemność
warto również pamiętać, że papier cięty w paski
będzie zajmował dużo więcej miejsca, niż ten w
postaci ścinków. Istotny jest również hałas jaki
wydaje urządzenie. Jeżeli będzie znajdowało się
blisko biurka dobrze jest wybrać model, który
generuje jak najmniejszy hałas, tak aby nie
rozpraszała on osób pracujących blisko.

Lepiej wybrać tańsze rozwiązanie, czy droższe ale mające
dodatkowe udogodnienia?
Wszystko zależy od potrzeb osoby użytkującej to urządzenie. Dobrze jest zapoznać się z
dostępną technologią niszczarek i wybrać taką, która w największym stopniu ułatwi pracę.
Jeżeli wystarczą nam podstawowe funkcje to lepiej wybrać tańsze rozwiązanie. Natomiast
wiedząc, że pewne dodatki wpłyną na większą wygodę pracy, nie warto oszczędzać. Zakup
odpowiedniego urządzenia biurowego jest ważny, ponieważ będzie ono służyło nam latami.
Nieodpowiednio dostosowana niszczarka może spowodować, że po niewielkim czasie
zdecydujemy się na zmianę. Kupno powinno wiązać się z późniejszym oszczędzeniem
pieniędzy, a nie zmusić do wydania jeszcze większej ilości na zmianę urządzenia.

Jak
Jak długo
długo przechowywać
przechowywać dokumenty
dokumenty
Prowadząc własną działalność trzeba pamiętać o
systematycznym prowadzeniu dokumentacji. Jest to
istotne, ponieważ sprawdzane są one podczas
kontroli. Dotyczy to nie tylko informacji z
najbliższego okresu czasu, ale czasami nawet sprzed
kilku lat. Z tego powodu warto dowiedzieć się jak
długo powinniśmy przechowywać i po jakim
okresie czasu można zniszczyć różne rodzaje
dokumentów oraz dlaczego tak ważne jest
odpowiednie ich zabezpieczenie.

Przez okres 50 lat zachowuje się dokumenty dotyczące osób zatrudnionych w firmie. Czas archiwizacji
liczy się od momentu zakończenia pracy przez tę osobę. Dzięki temu w momencie przejścia na emeryturę
pracownik jest w stanie zebrać od firm w których pracował niezbędne dokumenty.
Przez okres 10 lat zostawia się umowy pożyczek oraz wszelkich ubezpieczeń.
Przez okres 5 lat należy trzymać wszystkie dokumenty podatkowe. W tym wypadku liczy się od końca
roku, w którym przypadał termin płatności. Dotyczy to pitów, faktur vat, potwierdzeń elektronicznych, kopii
wystawionych rachunków, potwierdzeń nadania pocztą, a także dokumenty z inwentaryzacji.
Przez okres 3 lat warto mieć potwierdzenia zapłat, które wykonujemy regularnie chodzi o czynsz, media,
prąd, gaz, wodę itd. Wszystkie te dokumenty przedawniają się po upływie 3 lat, dlatego można je po takim
czasie zniszczyć, a w razie niejasności zawsze mamy potwierdzenie regularnego płacenia.
Przez rok czasu zostawia się dokumenty reklamacyjne, po wcześniejszym ich rozliczeniu. W przypadku
dłuższego okresu reklamacji należy zostawić je do momentu jej wygaśnięcia.
Pozostałe dokumenty pochodzące np. z banku takie jak umowa kredytowa, czy potwierdzenia wykonania
wpłat zachowujemy do momentu otrzymania informacji, że wszystko jest poprawnie uregulowane. W
przypadku dokumentów ZUS ZFA czy ZUS ZPA trzeba mieć je, aż do zakończenia działalności.
Warto odpowiednio archiwizować dokumenty, by w razie kontroli móc je sprawnie znaleźć, a przy tym
zabezpieczyć przed osobami, które nie powinny mieć do nich dostępu. W przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia danych znajdujących się na dokumentach, lub odmowy okazania ich podczas kontroli,
można otrzymać karę w wysokości od 180 do nawet 1080 stawek dziennych. Wysokość kary ustala Sąd
mając na uwadze sytuację finansową i materialną osoby oskarżonej.
Równie ważne jest odpowiednie zutylizowanie dokumentów. Muszą one być zniszczone w sposób, który nie
pozwoli odtworzyć znajdujących się na nich danych i innych, poufnych informacji. Taką gwarancję da
niszczarka z odpowiednio dobranych poziomem bezpieczeństwa. Taki sposób pozbywania się zbędnych
dokumentów wpłynie również pozytywnie na wizerunek firmy, ponieważ klienci będą spokojni, że ich dane
nie zostaną wykorzystane przez inne osoby. Oczywiście należy utylizować je dopiero po odpowiednim
czasie, by nie stracić informacji, które będą potrzebne w przyszłości.

FAQ
FAQ –– Najczęściej
Najczęściej zadawane
zadawane pytania
pytania
1. Jak wybrać dobrą niszczarkę?
Bardzo ważny jest stopień bezpieczeństwa DIN oraz rodzaj cięcia. Urządzenia tnące dokumenty w ścinki
wykazują wyższą normę tajności, niż te zamieniające je w paski. Kolejnym kryterium wyboru jest
wydajność, czyli parametr informujący nas o tym ile kartek urządzenie jest w stanie zniszczyć jednorazowo.
W przypadku większych biur z reguły będzie to ponad 10 arkuszy. Przy wyborze warto również zwróć
uwagę na pojemność kosza, poziom hałasu, energooszczędność oraz inne, dodatkowe funkcje.
2. Co możemy niszczyć za pomocą niszczarki?
To zależy od stopnia zaawansowania urządzenia. Wszystkie niszczarki posiadają funkcję niszczenia papieru
w standardowych formatach. Dla bardziej zaawansowanych urządzeń nie straszne będą również:
nieregularne i pogniecione kartki ze spinaczami lub zszywkami, płyty CD, DVD czy plastikowe karty.
Informacje o dodatkowych możliwościach powinny być zamieszczone w instrukcji obsługi danego modelu
niszczarki.
3. Dlaczego niszczarka nie działa?
Jeżeli urządzenie nie działa, należy:
– sprawdzić, czy niszczarka jest podłączona do źródła zasilania
– upewnić się, że znajduje się w trybie ON
– sprawdzić czy głowica jest dobrze umieszczona na pojemniku na ścinki oraz czy nie jest on przepełniony.
– zadbać o to, aby pojemnik na ścinki był wsunięty do końca a drzwiczki domknięte
4. Co zrobić, gdy niszczarka przerwała pracę?
Przerwana praca może świadczyć o rozłączeniu ze źródłem zasilania. Należy zwrócić uwagę na to czy
niszczarka jest w trybie ON czy AUTO. Wbudowany panel powinien informować nas o rodzaju awarii
wybranym symbolem podświetlonej kontrolki. Najczęściej występujące problemy to:
- zbyt duża ilość kartek
- otwarte drzwiczki
- pełny pojemnik na ścinki
- zacięty papier
- zbyt długi czas pracy wymagający przerwy na schłodzenie
5. W jaki sposób zwiększyć wydajność niszczarki biurowej?
Prawidłowe użytkowanie urządzenia przedłuża jego trwałość oraz wpływa na wydajność. Należy pamiętać o
tym, jaką ilość dokumentów możemy niszczyć jednorazowo. Ważne są zarówno systematyczne opróżnianie
pojemnika na ścinki, jak i odpowiednia konserwacja.
Więcej na ten temat
6. Jak usunąć awarie spowodowaną zacięciem papieru?
Nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów w celu wyjęcia kartek. Najlepiej postępować zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, by nie zniszczyć urządzenia.
Więcej na ten temat

7. Dlaczego niszczarka się przegrzewa?
Jest to normalne zjawisko zwłaszcza w przypadku nieustannej pracy urządzenia. O tym, że nasza niszczarka
uległa przegrzaniu informuje nas symbol termometru na panelu kontrolnym, który przestanie się świecić gdy
urządzenie będzie schłodzone i gotowe do dalszej pracy. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę jaki jest
maksymalny czas pracy urządzenia.
8. Jak często opróżniać zbiornik na ścinki niszczarki?
O stopniu zapełnienia w niektórych modelach informuje nas specjalna kontrolka. W innych przypadkach
należy sprawdzić przez okienko znajdujące się na pojemniku, poziom ścinek. Jeżeli przekroczyły już
środkową granicę należy opróżnić kosz.
9. Jak często konserwować niszczarkę?
Częstotliwość konserwacji zależy od modelu niszczarki. Niektóre, bardziej zaawansowane modele
podstawowe czynności konserwacyjne wykonują samoistnie. Szczegółowe informacje powinny znajdować
się na dołączonej instrukcji obsługi.
Więcej na ten temat
10. Jakie są stopnie tajności niszczarek?
Wyróżnia się różne poziomy bezpieczeństwa niszczarek, które określają skalę zniszczenia dokumentu w
zależności od poufności znajdujących się na nim danych. Norma DIN 32757 wyznacza pięć poziomów skali
zniszczenia.
Więcej na ten temat
11. Jakie dodatkowe akcesoria są dołączone do niszczarki?
Do większości modeli dołączona jest plastikowa lub papierowa torba, ułatwiająca opróżnienie niszczarki i
recykling ścinków. Modele z automatycznym oliwieniem noży tnących posiadają dodatkowo butelkę z
olejem.
12. Co zrobić gdy niszczarka nie wyłącza się automatycznie po zakończonej pracy?
Powodem mogą być fotokomórki zablokowane przez kawałki papieru lub pył. Należy wyłączyć niszczarkę z
gniazdka i oczyścić szczelinę wlotową. W żadnym wypadku nie można do tego używać ostrych i
metalowych narzędzi, które w łatwy sposób trwale uszkodzą przeźroczystą powierzchnię fotokomórek.
13. Czy niszczarka bardzo hałasuje podczas pracy?
Maksymalny poziom natężenia dźwięku urządzenia podczas pracy wynosi 72 decybele.
Nowoczesne niszczarki gwarantują bardzo cichą pracę, co sprawia, że pasują do każdego typu pomieszczeń,
nie utrudniając przy tym innych czynności.
14. Czy w małym biurze jest potrzebna niszczarka?
Niszczarka przyda się zarówno w biurze jak i w domu. Zawsze należy dbać o bezpieczne usuwanie
niepotrzebnych dokumentów.
Więcej na ten temat

15. Dla kogo niszczarka bez kosza?
Brak kosza wpływa na mniejsze wymiary niszczarki. Ten typ urządzenia przyda się w przypadku
sporadycznego niszczenia dokumentów. Niszczarka posiada funkcję regulacji, dlatego w razie potrzeby
można ją nałożyć na różnej wielkości kosz, pojemnik.
16. Jakie dodatkowe funkcje powinna mieć niszczarka do dużego biura?
Urządzenia muszą obsłużyć większą liczbę użytkowników, dlatego powinny być bardziej wytrzymałe na
obciążenia. Ważny jest materiał z którego je wykonano, możliwość ciągłej pracy, pojemny kosz na ścinki.
Dobrym rozwiązaniem jest system umożliwiając zaplanowanie godzin pracy urządzenia oraz automatyczne
oliwienie noży tnących.
17. Gdzie najlepiej umieścić niszczarkę?
Jeżeli prowadzimy małe biuro, to urządzenie możemy stosować jako niszczarkę przy-biurkową (dla 1-2
osób) lub wolno-stojącą (dla nawet 10 osób). Ważny jest komfort pracy, czyli ułatwiony dostęp dla
wszystkich pracowników.
18. Czy niszczarki są energooszczędne?
Niszczarki wyposażone są często w funkcję umożliwiającą oszczędność energii zarówno w czasie
spoczynku, jak i w trakcie pracy.
19. Jak bezpiecznie używać niszczarki?
Szczegółowe informacje muszą być zawarte w instrukcji obsługi. Niektóre modele niszczarek są
wyposażone w czujniki bezpieczeństwa, które zatrzymują pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.
20. Jakich dokumentów nie niszczyć w niszczarce?
Nośniki danych, które bezpiecznie zniszczymy powinny być zawarte w instrukcji obsługi konkretnego
modelu. Nowoczesne urządzenia tną w większości wszystko: płyty CD/DVD, plastikowe karty, pognieciony
papier, spinacze biurowe, zszywki. Należy zadbać o to aby niszczarka z której będziemy korzystać, była
dostosowana do naszych potrzeb.
Więcej na ten temat
21. Na jakie dokumenty uważać oraz jak długo powinniśmy przechowywać je przed możliwością
zniszczenia?
Dokumenty należy przechowywać od 1-50 lat, a niektóre nawet przez całą działalność. Zależne jest to od
rodzaju dokumentu. Istotne jest przechowywanie ich przez okres nie krótszy niż ten określony, by nie
otrzymać kary w razie kontroli.

