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Statystyka wypadków
Z przyjemnością informujemy, że C&C Partners Sp. Z o.
o. jest Partnerem Technicznym Programu „Bezpieczna
Chemia”.
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Szanowni Państwo;
Po przerwie wakacyjnej oddajemy kolejny, trzeci numer Biuletynu „Bezpieczna
Chemia”. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna przypadnie do gustu naszym
czytelnikom. W niniejszym numerze znajdziecie Państwo informacje na temat zbliżającego się wielkimi krokami Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, organizowanego przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.
Ponadto, w numerze nie zabraknie ciekawych artykułów, np. o ochronie danych
osobowych w zinformatyzowanym świecie, autorstwa Marcina Spychały - IBM
Polska Sp. z o. o., jak również o realizowanym przez PIPC oraz SGH Projekcie
- Chemmultimodal.
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W niniejszym numerze publikujemy również najnowsze dane dotyczące wypadkowości w sektorze chemicznym oraz informację o II Konferencji poświęconej bezpieczeństwu, której Sponsorem Głównym jest ANWIL S.A.
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GŁOS EKSPERTA

Ochrona danych osobowych w zinformatyzowanym świecie
Tekst: Marcin Spychała

Problemy z motywacją

pieczeń i umożliwia szybsze go wdrożenie i późniejsze testowanie na potrzeby potencjalnych audytów. Ważne jest więc żeby system zaprojektować tak aby nie tylko chronił,
ale również umożliwiał testowanie procedur i przekazywanie wyników testów reagowaCzy systemy infrastruktury krytycznej w Polsce są dobrze chronione przed cyberataka- nia na incydenty audytorom (lub pracownikom wewnętrzne kontroli).
mi? Tego typu pytanie nie powinno w ogóle paść a odpowiedź powinna być oczywista.
Dlatego też, żeby zdążyć z osiągnięciem jak najwyższego stopnia dostosowania do
W końcu nawet scenarzyści większości katastroficznych hitów z fabryki snów w Hollyregulacji przed majem 2018 roku proponuje się przyjęcie podejścia etapowego, które
wood odkryli, że pojedynczy acz zmotywowany napastnik w celu osiągnięcia swoich
w pierwszym kroku pozwoliłoby nam na jednoznaczne określenie ryzyk związanych
celów powinien zaatakować rafinerię, przedsiębiorstwo wzbogacające uran lub infraz danymi osobowymi a dopiero w drugim kroku zapewniło systemu umożliwiające
strukturę przesyłową. Jednak jeśli przyjrzymy się statystykom z rynku amerykańskiego
zapewnienie ciągłości stosowania, testów i optymalizacji reakcji na incydenty.
to ataki na przedsiębiorstwa chemiczne nie stanowią dużej części zagrożeń. Największy skok incydentów zanotowano w roku 2011 kiedy liczba zgłoszonych incydentów Stworzenie katalogu ryzyk wraz z rekomendacjami umożliwi świadomy i operacyjnie
wzrosła o 482% (z 41 do 198)1) ale przypisuje się to tak zwanemu „efektowi Stuxnet” optymalny wybór metod zabezpieczeń (proceduralnych, zabezpieczeń fizycznych czy
ponieważ w 2014 roku zgłoszonych incydentów nadal było tylko 245. Dlatego też inwe- systemów IT). Aby go jednak stworzyć musimy przede wszystkim zinwentaryzować
stycje w cyberbezpieczeństwo w przemyśle chemicznym nie zawsze mają priorytet. nasze dane i sklasyfikować je pod kątem danych osobowych. Następnie naturalnym
I nie jest to wyjątkowo Polska specyfika. Emma Stoye w swoim artykule z 2015 roku krokiem jest opisanie i sprawdzenie podatności na jakie dane osobowe są narażone.
określa ten stan jako permanentny problem z motywacją 2).
Tu z pomocą przychodzą rekomendacje STIG czy CVE. Dopiero wtedy w pełni świadomie jest tworzony katalog ryzyk i rekomendacje zabezpieczeń. Praktyka, którą się
Czy w przypadku wdrażania w życie rekomendacji zawartych w Ogólnym Rozporządzenabywa przy inwentaryzacji danych jest również pierwszym krokiem do stworzenia
niu o Ochronie Danych osobowych (RODO/GDPR) będą występować problemy
procesu ciągłego monitorowania, gdzie są dane w przedsiębiorstwie. Zatrudniony
z motywacją? Naturalnie. Co więcej będą one wzmocnione przez problemy z określepentester z pewnością wykaże, że dane mają duże tendencje do rozprzestrzeniania się
niem osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie odpowiednio rekomendacji,
w sieci firmy (ekstrakt danych do arkusza kalkulacyjnego na potrzeby raportowania
katalogu ryzyk i właściwych narzędzi. A w końcu przy wdrożeniu RODO ciężar zabezsprzedaży czy mała baza danych klientów w PostgreSQL na potrzeby kampanii markepieczeń powinien się koncentrować na danych a nie na klasycznym podziale odpowietingowej nie są żadnym wyjątkiem ani rzeczą niewskazaną – po prostu trzeba to śledzić
dzialności wynikających ze stosu technologicznego w infrastrukturze krytycznej (IT, OT,
aby wiedzieć gdzie w każdej chwili są dane osobowe).
ISC, PLC, DPC, SCADA…..).
Jednorazowy cykl wykrywania i klasyfikacji danych oraz określania ich podatności wraz
Na wdrożenie wszystkich rekomendacji RODO oraz odpowiednich zabezpieczeń przed
z przygotowaniem katalogu ryzyk i rekomendacjami nie powinien zająć więcej niż 30
25 maja jest już za późno. Nie pomaga również brak przygotowanej i przegłosowanej
– 45 dni. To zostawia firmom jeszcze trochę czasu na wybranie najefektywniejszych
lokalnej legislacji, brak Urzędu, brak kryteriów akredytacyjnych dla firm certyfikujących
metod ochrony danych i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Mało czasu – ale kary
i co za tym idzie brak kryteriów certyfikacyjnych. To co jednak wiemy to że Prezes
za zignorowanie tej regulacji są na tyle duże, że problem motywacji nie powinien być
Urzędu będzie mieć możliwość zakazania przetwarzania danych osobowych ze skutw tym przypadku znaczący.
kiem natychmiastowym, jeśli uzna przyjęte metody zabezpieczeń za rażąco nieodpowiednie (lub nieistniejące). To powinno znacząco zniwelować problem motywacji.
1)Dane za https://ics-cert.us-cert.gov/
Dobrą wiadomością dla firmy chemicznych jest, że w przeciwieństwie do firm sektora 2)
https://www.chemistryworld.com/news/security-experts-warn-chemical-plants-areB2C nie mają dużo rozbudowanych baz klienckich (może za wyjątkiem danych systevulnerable-to-cyber-attacks-/8632.article
mów lojalnościowych czy baz marketingowych). Upraszcza to projekt systemu zabez4 Biuletyn „Bezpieczna Chemia”

STATYSTYKA WYPADKÓW

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadkowości w sektorze
chemicznym za 2016 rok. Według niniejszych danych, w 2016 roku poprawiła się sytuacja w kategorii wypadków śmiertelnych. W 2016 roku wystąpiły dwa takie wypadki,
natomiast w 2015 roku mieliśmy do czynienia z siedmioma takimi zdarzeniami.
Nie mniej jednak, rok 2016 charakteryzuje wzrost wypadków ciężkich, których. Obie
kategorie wypadków w odniesieniu do produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przedstawia poniższy wykres.

W powyższym wykresie brak jest danych statystycznych za rok 2014.
Z danych Głównego Urzędu statystycznego wynika, iż w 2016 roku mieliśmy
do czynienia ze wzrostem wypadków ogółem, w porównaniu do roku 2015. Jak wskazują dane, w 2016 roku wystąpiło 3458 wypadków ogółem. Natomiast w 2015 roku wypadków ogółem zanotowano 3206. Najwięcej wypadków ogółem wystąpiło przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - 2507, przy produkcji chemikaliów
i wyrobów chemicznych - 730, natomiast przy produkcji wyrobów farmaceutycznych 194 wypadki ogółem.

Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy wciąż stanowi
czynnik ludzki. W 2016 r. nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowało już
ponad 60% wszystkich wypadków.
W dłuższym horyzoncie czasowym, wypadki śmiertelne w sektorze chemicznym
do którego zaliczamy na potrzeby statystyki produkcję chemikaliów i wyrobów
chemicznych, produkcję wyrobów farmaceutycznych oraz produkcję wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych przedstawia się następująco.
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PROJEKT CHEMMULTIMODAL

Projekt ChemMultimodal – transport multimodalny chemii

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Katedrą Logistyki Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie biorą udział w realizacji Projektu ChemMultimodal. Głównym
celem Projektu jest upowszechnianie transportu multimodalnego produktów chemicznych poprzez koordynację działań pomiędzy producentami chemicznymi, przewoźnikami, multimodalnymi operatorami logistycznymi i władzami publicznymi w regionie
Europy Centralnej.
Projekt jest realizowany w Programie Interreg Central Europe w latach 2016-2019.
Znalazł się on w grupie 35 projektów, które wygrały w konkursie Programu w 2015
roku, w którym łącznie startowało 620 projektów. Projekt obejmuje swoim zasięgiem
terytorialnym obszary Niemiec (regiony wschodnie), Polski, Czech, Słowacji, Węgier,
Austrii oraz Włoch (regiony północne).
Głównymi założeniami Projektu ChemMultimodal jest osiągnięcie 10%-owego wzrostu
udziału transportu multimodalnego w transporcie towarów w branży chemicznej, przy
jednoczesnej 5%-owej redukcji emisji CO2. Ponadto w efekcie realizacji Projektu
oczekuje się poprawy współpracy i koordynacji działań w obszarze transportu multimodalnego wszystkich interesariuszy oraz wypracowania rekomendacji zakresu
regulacji wspierających wykorzystanie transportu multimodalnego w branży chemicznej na szczeblu krajowym i europejskim.

Dotychczasowe prace w ramach projektu obejmowały przeprowadzenie analizy
obecnej sytuacji na rynku poprzez identyfikację istniejących rozwiązań dotyczących
przepływów towarów w branży chemicznej w celu zrozumienia barier oraz tzw.
„wąskich gardeł” dla rozwoju transportu multimodalnego. Stworzono również dedykowane narzędzia umożliwiające zwiększenie wykorzystania transportu multimodalnego
w branży chemicznej w Polsce wraz z przeprowadzeniem testów pilotażowych kontrolujących jakość tworzonego rozwiązania.
Kolejne etapy projektu zakładają zbudowanie świadomości o potencjale i roli transportu multimodalnego w branży chemicznej w Polsce podczas seminariów prowadzonych
z interesariuszami Projektu. Efektem końcowym będzie wypracowanie rekomendacji
wobec możliwości zapewnienia nowych połączeń do obsługi branży chemicznej z
wykorzystaniem transportu multimodalnego dla przemysłu chemicznego w Polsce.
Rosnące zainteresowanie rynku możliwością, a nawet koniecznością zwiększenia
wykorzystania transportu intermodalnego pozytywnie rzutuje na przyszłość Projektu.
Więcej aktualnych informacji na temat Projektu ChemMultimodal znajduje się na
stronie: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ChemMultimodal.html

Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji projektu nr CE36 ChemMultimodal współfinansowanego przez Program Interreg Central Europe. Praca naukowa finansowana ze
środków finansowych na naukę w latach 2016-2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Autorzy:

dr Katarzyna Nowicka - Kierownik Projektu, Katedra Logistyki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Maciej Susik - Ekspert
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WYDARZENIA

Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego

25 maja 2017 r. w siedzibie Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku odbyło się posiedzenie
Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego. Komisja, jest jedną z 11 Komisji
działających w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W ramach Komisji, funkcjonuje
podkomisja ds. jednostek ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, Komisja jest jedną
z najliczniejszych grup roboczych funkcjonujących w ramach PIPC.
Wśród poruszanych podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia tematów, były
między innymi zagrożenia na terenie Grupy LOTOS S.A., przedstawienie systemów
bezpieczeństwa pracy w Grupie LOTOS S.A. – pozwolenia na pracę, analizy bezpieczeństwa pracy, system LOTO. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z symulatorami prac instalacji produkcyjnych, gdzie w praktyczny sposób edukowani są
sterowniczowie procesów produkcyjnych oraz zapoznać się z autorskim rozwiązaniem
informatycznym Grupy LOTOS - systemem zezwoleń na pracę.

Fot. Grupa LOTOS S.A.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej przed nami!

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” wraz z Polską Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza w dniach 11-12 października 2017 r do Torunia na XIV
edycję Forum Ekologicznego Branży Chemicznej.
Organizując, XIV już edycję Forum Ekologicznego Branży Chemicznej wciąż przyświeca nam idea stworzenia optymalnego miejsca i warunków do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między naszymi Realizatorami, ale też innymi firmami i ekspertami z całej branży chemicznej i około chemicznej. Sukcesy poprzednich edycji, utwierdzają nas w
przekonaniu, że takie spotkania są istotne i potrzebne, a nasza różnorodna tematyka co roku spotyka się z Państwa serdecznym odbiorem.
Od samego początku Forum Ekologiczne Branży Chemicznej jest związane z Toruniem, i jest to tradycja, z której nie chcemy rezygnować.
Jak zawsze, proponowane przez nas tematy obejmują szeroki wachlarz zagadnień, z którymi branża chemiczna musi się mierzyć na co dzień. Nie inaczej będzie w tym roku.
Omówione zostaną m.in. nowe Prawo wodne, reforma ETS, przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, dyrektywa dla Średnich Źródeł Spalania (MCP) czy ochrona danych
osobowych i cyberbezpieczeństwo. A to tylko zaledwie kilka zagadnień z pośród wszystkich, które zostaną zaprezentowane.
Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez Internetowy Formularz Zgłoszenia, znajdujący się na naszej stronie www RC, w zakładce Zgłoszenie.
Tylko do końca wakacji obowiązuje specjalna cena promocyjna!
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WYDARZENIA
Agenda Forum:
Dzień I
9.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 10.10

Sesja otwierająca XIV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

10.10 – 10.25

Ceremonie dotyczące realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” wręczenie certyfikatów wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania RC, jubileusz 20
- lecia w Programie PKN ORLEN S.A.

10.25 – 10.40

Program RC oczami Realizatora. Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

10.40 – 11.10

Program RC globalnie, Program RC w Polsce. PIPC, Sekretariat Programu RC

11.10 – 11.30

Nowelizacja w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz stan prac nad przepisami regulującymi przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej. mec.
Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.

11.30 – 11.50

Przerwa kawowa

11.50 – 12.20

Nowe Rozporządzenie Glebowe – na co uważać w praktyce? mec. Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.

12.20 – 12.40

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - konsekwencje dla branży chemicznej Filip Zieliński, Koordynator ds. dokumentacji środowiskowych,
JARS Sp. z o.o.

12.40 – 13.10

Nowe Prawo wodne. mec. Zbigniew Kozłowski, Of Counsel, Adwokat, K&L Gates Jamka Sp. k.

13.10 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.30

Pozwolenia wodnoprawne i decyzje środowiskowe w nowej ustawie Prawo wodne. mec. Sergiusz Urban, Doradca, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr Sp. K.

14.30 – 15.00

Odstępstwa od konkluzji BAT dla energetyki. Dyrektywa dla Średnich Źródeł Spalania (MCP) mec. Miłosz Tomasik, Senior Associate, Radca Prawny, K&L
Gates Jamka Sp. k.

15.00 – 15.30

Zastosowanie metodologii Risk Based Inspection wg API 580 do planowania inspekcji urządzeń ciśnieniowych w przemyśle chemicznym. Tomasz Klinkosz,
Dział Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 16.00

Program Bezpieczna Chemia. Paweł Zawadzki, Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.00 – 16.20

25 lat systemu SQAS 1992 – 2017 – od idei do realizacji. Paweł Mularz, SQAS Accredited Assessor, APQM Consulting

16.20 – 16.45

Zaniedbania w cyberbezpieczeństwie w kontekście negatywnych skutków dla środowiska. Marcin Spychała, Cyber Security Consultant, IBM Polska Sp. z
o.o.

16.45 – 17.00

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa* Radosław Gajda, Head of EHSQ EUU/BCN, BASF Polska Sp. z o.o.

17.00

Podsumowanie I dnia Forum

20.00

Uroczysta kolacja (Hotel Copernicus)
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Agenda Forum:
Dzień II
9.00 – 9.30

Ochrona środowiska czynnikiem wpływającym na techniczny rozwój systemów bezpieczeństwa. Marek W. Konieczny, Dyrektor Naczelny,
INTROSYS Spółka z o.o.

9.30 – 10.00

Nowelizacja ustawy F-gazowej oraz decyzje inwestycyjne stojące przed zakładami przemysłowymi w jej kontekście. Arkadiusz Poźniak, Doradca Klienta,
PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

10.00 – 10.30

REACH: pozostało już tylko 8 miesięcy do trzeciego terminu rejestracji substancji w najniższym tonażu. Andrzej Krześlak, Kierownik Centrum ds. REACH i
CLP, Instytut Chemii Przemysłowej

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 11.15

Omówienie przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji zmian dyrektyw odpadów i ich potencjalnego wpływu na branżę chemiczną. Przedstawienie
aktualnego stanu prac legislacyjnych nad przyjęciem zmian dyrektyw wprowadzających koncepcję circular economy. Daniel Chojnacki, Councel,Dr Tomasz
Zalasiński, Councel, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

11.15 – 12.15

Planowane zmiany przepisów prawnych w zakresie odpadów i opakowań. Krzysztof Hornicki, Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Specjalista
ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH POLSKA Spółka z o.o.

12.15 – 12.45

Zrównoważony rozwój w branży chemicznej. Magdalena Rangosz-Kalinowska, Iga Wasilewicz, BASF Polska Sp. z o.o.

12.45 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 13.30

Audyt środowiskowy w kontekście standardów międzynarodowych i przepisów polskich. dr inż. Tomasz Galoch, V-ce dyrektor, Principal Consultant,
Ramboll Environ

13.30 – 14.00

Innowacyjna metoda oceny zagrożenia odorantami w oparciu o algorytm Steinhausa i algorytm Bellingera. prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Centrum
Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Zarządzanie jakością powietrza w Polsce – od polityki antysmogowej do eksploatacji instalacji. Przedstawiciel Atmoterm S.A.
Reforma ETS: szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu chemicznego. Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropa
– Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

15.00

Podsumowanie II dnia Forum i zakończenie

15.00

Lunch

*w trakcie potwierdzenia
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Programie. Ostateczny Program dostępny będzie w dniu Forum.
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O SEVESO III ponownie będą dyskutować w Wieńcu-Zdroju

Między innymi na pytanie, od kiedy mamy do czynienia z poważną awarią przemysłową
odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji naukowej organizowanej w dniach 1920 października w Wieńcu-Zdroju przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, natomiast merytoryczny Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym konferencji został ANWIL.
4 lipca 2012 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE,
dotycząca kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
(SEVESO III). Termin wejścia w życie nowych zapisów upłynął 31 maja 2015 roku, a
zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku miały czas do 1 czerwca 2016 roku, aby przystosować się do nowych wymagań. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz
zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z
działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do
wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Ze
względu na fakt, że zagadnienia związane z Dyrektywą SEVESO III z racji jej niedługiego obowiązywania, są wciąż niezwykle intersującym przedmiotem dyskusji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski ponownie
postanowiło zorganizować konferencję naukową jej poświęconą. Podczas, gdy w ubiegłym roku hasłem przewodnim wydarzenia było Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III, jego tegoroczna edycja została zatytułowana Czy to już poważana awaria przemysłowa?
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.10.2017 r. w Wieńcu-Zdroju pod patronatem
honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jej sponsorem głównym – podobnie jak w ubiegłym roku – został ANWIL.
- Każdy rodzaj działalności ludzkiej niesie ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń
zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jego otoczeniu. Spośród wielu istniejących rodzajów zagrożeń, jako jedne z najpoważniejszych, obok katastrof i klęsk żywiołowych, można wyodrębnić te związane z awariami przemysłowymi. Aby zmniejszyć
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prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także ograniczyć ich skutki, wprowadzono
odpowiednie regulacje prawne.
Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej mają charakter
priorytetowy w prowadzonej przez nas działalności, której celem jest m.in. zapewnienie
obywatelom warunków do życia w czystym, a zarazem bezpiecznym dla zdrowia, środowisku. Dlatego, jako Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
postanowiliśmy objąć patronatem merytorycznym tegoroczną edycję konferencji –
powiedział mł. bryg. Roman Kukliński, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
w KW PSP w Toruniu, jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski.
Beata Krupińska, Dyrektor ds. Prewencji i BHP w ANWIL S.A. podkreśliła natomiast, że:
- Dokładamy wszelkich starań, aby kultura bezpiecznej pracy stała się częścią DNA
naszej spółki – tak jak ma to miejsce w całej Grupie ORLEN. Niezwykle istotna jest
bowiem wymiana know-how, dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy
PKN ORLEN a jego grupą kapitałową, dzięki czemu Koncern jest jednym z krajowych
liderów także w obszarze bezpiecznej pracy. Jednocześnie, jako firmie odpowiedzialnej
społecznie, zależy nam na propagowaniu kultury bezpieczeństwa także poza naszym
przedsiębiorstwem. Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się zostać sponsorem konferencji organizowanej przez SITP Oddział Kujawsko-Pomorski.
W gronie prelegentów tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się eksperci i specjaliści z
Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, jak również przedstawiciele
świata nauki. W drugim dniu konferencji - we Włocławku - odbędą się pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładowej
Straży Pożarnej ANWIL.
Patronami medialnym przedsięwzięcia są magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal
kierunekchemia.pl.
Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
www.sitp.com.pl
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Program „Bezpieczna Chemia: na Kongresie „Polska Chemia” (2017) w Toruniu
Tekst: Paweł Zawadzki, Kierownik Projektu PIPC

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Toruniu odbył się IV Kongres „Polska Chemia” (2017), zorganizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. – Z całą
pewnością
Kongres „Polska Chemia” to najważniejsze wydarzenie polskiego sektora chemicznego – przyznają uczestnicy. Kongres „Polska Chemia” to wiodąca platforma do dyskusji na temat warunków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw
oraz stojących przed branżą wyzwań, zagrożeń i szans. Dzisiaj Kongres Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego to miejsce, gdzie powstają strategie i plany działania
dla polskiego sektora chemicznego.
Podczas tak ważnego dla sektora chemicznego wydarzenia, nie mogło zabraknąć
Programu „Bezpieczna Chemia”, który był również Partnerem Wspierającym
Kongres. W ramach działań promocyjnych, zorganizowane zostało stoisko marketingowo-promocyjne, na którym uczestnicy Kongresu mogli materiały promocyjnoinformacyjne na temat Programu.
Wraz z Programem „Bezpieczna Chemia” swoje produkty promowała Dreager Polska
Sp. Z o. o., Członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Partner Techniczny
Programu. Dodatkowo, uczestnicy Kongresu mogli skorzystać z trenażera przestrzeni zamkniętych.
W ramach Wydarzenia, promowano również Projekt Chemmultimodal, którego
Partnerem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Głównymi założeniami Projektu
jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, przy 5% redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowić będzie koordynacja działań między dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali przeładunkowych i władzami w poszczególnych regionach obszaru Europy Centralnej.
To nie ostatni udział Programu w tym Wydarzeniu. W kolejnej V już edycji Kongresu,
Program również będzie odgrywał ważną rolę, zarówno przy organizacji wydarzenia,
jak również w części merytorycznej.
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