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Od redakcji

Partnerzy Programu
Partnerzy Strategiczni

Szanowni Państwo!
Przekazuemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Bezpieczna
Chemia. W tym wydaniu Biuletynu znajdziecie Państwo informacje
o najbliższym wydarzeniu organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu
Chemicznego (Warsztat ekspercki “Substancje kancerogenne w miejscu
pracy”) oraz Sekretariat Programu “Odpowiedzialność i Troska” (Forum
Ekologiczne Branży Chemicznej).
Nie zabraknie również fotorelacji z największego wydarzenia branży
chemicznej w Polsce - Kongresu Polska Chemia.

Partnerzy Główni

Zapraszm do zapoznania się z opublikowanym w tym numerze
Biuletynu kalendarzem wydarzeń organizowanych przez PIPC w 2019
roku.
Szczególnie polecam artykuły Partnerów Strategicznych Programu,
Grupy LOTOS (O bezpieczeństwie procesowym w LOTOSIE) oraz
PKN ORLEN (Dobre praktyki w obszarze pracowniczym stosowane
w PKN ORLEN).

ROKITA

Życzę udanej lektury

Paweł Zawadzki
Redaktor Naczelny
Biuletynu

Partnerzy Techniczni

O Programie

Partner Programu

Program “Bezpieczna Chemia” to jedyny w Polsce program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa
skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Program koncentruje się wokół zagadnień związanych z
bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją, cyberbezpieczeństwem, współpracą z organami kontroli
i promocją dobrych praktyk.
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Warsztat Ekspercki “Substancje kancerogenne w miejscu pracy”
Serdecznie zapraszamy na Warsztat Ekspercki
“Substancje kancerogenne”, który odbędzie
się w dniach 2-3 października 2019 w Yacht
Club ANWIL: Uskok, 87-811 Włocławek

Organizatorzy Wydarzenia:
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Dräger Safety Polska Sp. z o. o. / Dräger Polska Sp. z o. o.
Rejestracja uczestników:
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Programu
Bezpieczna Chemia. Możesz również kliknąć na grafikę
poniżej.

TEMATYKA WARSZTATU
•

Badanie kancerogenności paliw płynnych

•

Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy – problem BHP

•

Substancje kancerogenne – perspektywa ich stężeń w kontekście prac Międzyresortowej Komisji do Spraw
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

•

Substancje kancerogenne pod kontrolą, czyli najlepsze praktyki

•

Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania zagrożeniom

•

Detekcja gazów w praktyce

•

Sprzęt ochrony dróg oddechowych w teorii i praktyce

•

Substancje niebezpieczne - jak efektywnie przekazywać informacje

•

Procedury udzielania zezwoleń – przepisy rozporządzenia REACH, Rola Komitetu ds. Analiz SpołecznoEkonomicznych (SEAC), Rola Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC).

•

Zarządzanie chemikaliami

Zarejestruj się!

UWAGA!
Wydarzenie jest bezpłatne dla
Członków PIPC oraz Realizatorów
Programu “Odpowiedzialność
i Troska”
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XVI FORUM EKOLOGICZNE BRANŻY CHEMICZNEJ
25-26 września 2019 r, Wrocław
Przed nami XVI edycja Forum Ekologiczne Branży Chemicznej
- jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli krajowej branży
chemicznej. 25 i 26 września 2019 r. we Wrocławiu spotkają się
przedstawiciele najważniejszych firm z branży chemicznej, instytucji
i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu, przedstawiciele
administracji, naukowcy. Konferencja jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle
chemicznym w Polsce.
Tematyka tegorocznego Forum jest związana z kluczowymi wyzwaniami, przed jaką stoi Polska Chemia, a całość skupiona jest
w pięciu blokach tematycznych:

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
•

Panel dyskusyjny: Wyzwania środowiskowe, a rzeczywistość – jak planować i wdrażać zmiany?

•

Ochrona środowiska a rozwój Polskiej Chemii – priorytety, działania i inwestycje. Bieżące wyzwania i oczekiwane zmiany.

•

Regulacje środowiskowe kontra rzeczywistość – jak planować i nadążać za zmianami? Co nas czeka w najbliższym czasie?

•

Dbałość o środowisko naturalne to nie tylko priorytet, ale i szansa na rozwój. Jak branża chroni środowisko naturalne i jak
w nie inwestuje?

•

Cele zrównoważonego rozwoju, a rozwój Polskiej Chemii.

•

Panel dyskusyjny: GOZ – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Różne perspektywy i narzędzia realizacji.

•

Ocena wpływu produktu i technologii na środowisko.

•

Dobre praktyki wdrażania zasad GOZ.

•

Innowacyjne rozwiązania odpowiedzią na wyzwania regulacyjne.

•

Nowe rozwiązania w zakresie ochrony powietrza.

•

Zapobieganie emisjom do powietrza i ich kontrola.

•

Kierunek przyszłości – technologie niskoemisyjne.

•

Minimalizacja wpływu na środowisko.

•

Gospodarka wodno – ściekowa – problematyka i nowe technologie.

•

Proces remediacji wód i gruntów w Polsce – najważniejsze aspekty.

•

Zmiany w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

•

Najważniejsze bieżące zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

•

Problematyka ustalania bezpiecznych odległości - możliwe skutki dla branży chemicznej.

•

Rejestracja i klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych – bieżące prace na forum unijnym. Na co należy zwrócić

GOZ W PRAKTYCE

TROSKA O CZYSTE POWIETRZE, WODĘ I ZIEMIĘ

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje na:
www.rc.com.pl/forum-ekologiczne.

uwagę?
•

HAZBREF jako usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi.

•

Analiza zmian po roku funkcjonowania nowelizacji ustawy o odpadach – wizyjny system kontroli, magazynowanie

Zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji można wysłać
wyłącznie poprzez Formularz on-line znajdujący się na
stronie – www.rc.com.pl/zgloszenie.

REWOLUCJA ODPADOWA A PRZEMYSŁ

odpadów, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system BDO. Jak efektywnie i skutecznie wdrażać przepisy?
Jak się przygotować na kolejne zmiany?
•

Forma warsztatowa. Seria pytań i odpowiedzi.
7
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Światowy program Responsible Care (“Odpowiedzialność
i Troska”) jest realizowany w Polsce od ponad 25 lat, pod
auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest to
prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł
chemiczny na całym świecie. W Polsce Realizatorami
Programu są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych,
które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony
środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa
procesowego

Kalendarz wydarzeń

Kongres Polska Chemia 2019
Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 600 gości wzięło udział w
tegorocznej, VI edycji Kongresu Polska Chemia, która odbyła się 5 - 6 czerwca w Płocku.
Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci,
przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem
oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.
Kongres można skonkludować słowami Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego: „Polska Chemia stoi przed wielkim wyzwaniem. Przed nami wiele trendów, które przenikają do codzienności funkcjonowania branży.
Te kluczowe, które już wpływają i będą wpływały jeszcze bardziej to przede wszystkim zachowania proekologiczne. Ekologia to
główny trend, do którego już dzisiaj musimy się dostosowywać, ponieważ takie będę wymagania nie tylko regulacyjne, ale również
klienta. Kolejny to Przemysł 4.0. Można mówić, że nadal odległy, ale wiele systemów, które przynoszą skok rozwojowy dla branży,
już funkcjonuje. Ogromne wyzwanie to podejście proinnowacyjne, a zatem wzrosty i rozwój jako innowacje. Nie ma miejsca na
przygotowanie się do innowacji. Ta innowacyjność musi już funkcjonować. Należy także pamiętać o umacnianiu konkurencyjności
w geopolityce”.
Program “Bezpieczna Chemia” również znalazł swoje miejsce w agendzie Kongresu. W ramach bloku tematycznego Bezpieczna
Chemia odbyły się dwa panele:
•

Inwestycje w infrastrukturze - infrastruktura w przemyśle chemicznym
Panel miał na celu znalezienie odpowiedzi m.in. na pytania, czym jest infrastruktura krytyczna i co to znaczy
w kontekście sektora chemicznego? Jak powinny wyglądać skutecznie realizowane inwestycje? A także starali się
zdefiniować potrzeby i wyzwania przed jakim stoi sektor, w ramach rozwoju infrastruktury krytycznej. W rozmowie udział
wzięli przedstawiciele firm i instytucji PDH Polska S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, AGAT S.A, Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy Kongresu, podczas badania przeprowadzonego
w trakcie Panelu, wskazali, że największą barierą w rozwoju infrastruktury krytycznej w przemyśle chemicznym jest brak
długofalowej i realizowanej strategii państwowej.

•

Bezpieczeństwo w transporcie - ECD jednym z warunków bezpieczeństwai zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

W drugim bloku tematycznym nie zabrakło rozmów na temat bezpieczeństwa w transporcie. Zaproszeni goście dyskutowali
o wyzwaniach regulacyjnych w transporcie, a także o tym, że najważniejszą jest najwyższa jakość usług. Przedstawiony został
również obraz transportu, bezpieczeństwa i przyszłości logistyki w obliczu globalnych zagrożeń (EFTCO, SQAS Assesor, Polskie
Stowarzyszenie Myjni Cystern, Środowisko Akademickie).
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O bezpieczeństwie
procesowym w LOTOSIE
Rafineria Grupy LOTOS S.A. już po raz trzeci gościła
studentów Politechniki Łódzkiej. Na początku czerwca na
terenie zakładu w Gdańsku odbyły się 5-dniowe warsztaty w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo
Procesów Przemysłowych”.
To 21. edycja studiów podyplomowych kierowanych przez prof. Adama
S. Markowskiego, jednego z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie
bezpieczeństwa w przemyśle. Studia te ukończyło już 700 absolwentów, a wśród nich 26
pracowników Grupy LOTOS.
W ramach warsztatów studenci, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, pod opieką swoich
wykładowców i pracowników koncernu, badali bezpieczeństwo węzłów technologicznych
różnych instalacji, identyfikowali zagrożenia i najsłabsze punkty. Opracowali też scenar
iusze awaryjne oraz ocenili potencjalne skutki awarii oraz ich ryzyko. Analizy przeprowa
dzono wg metodologii PHA/HAZOP oraz WHAT-IF. Wizytę w rafinerii zakończyły prezentacje poszczególnych projektów.
– Badaliśmy sześć różnych instalacji
LOTOSU. Po weryfikacji analiz
zaproponowaliśmy rozwiązania, które
podwyższą poziom bezpieczeństwa instalacji
– tłumaczy prof. Markowski. – LOTOS jako
pierwszy zakład w Polsce zajął się całościowo
zagadnieniami bezpieczeństwa procesowego.
Pracują tu wybitni eksperci od procesów
rafineryjnych, ale bardzo przyda się spojrzenie
na te procesy specjalistów z zewnątrz. Takiej
dodatkowej porcji wiedzy nigdy nie jest za
dużo, szczególnie w takim zakładzie produkcyjnym.

prof. Adam S. Markowski
fot. Grupa LOTOS S.A.
Standardy bezpieczeństwa w rafinerii LOTOSU wciąż są podwyższane. Od 2016 roku wdrażany jest system bezpieczeństwa procesowego – PSM (Process Safety Managment), który funkcjonuje już w wielu zakładach produkcyjnych w Europie. System PSM
ma zwiększyć świadomość pracowników, ich poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zapewnić efektywne zarządzanie
ryzykiem, zwiększyć kompetencje i udoskonalić procedury oraz prowadzenie dokumentacji. A przede wszystkim ograniczyć do
minimum prawdopodobieństwo awarii.

– Za najbardziej skuteczne uważane jest obecnie dynamiczne zarządzanie ryzykiem. Ma ono ogromny wpływ na obniżenie poziomu ryzyka i wzrost poziomu bezpieczeństwa – dodaje prof. Markowski.–Przez dynamiczne zarządzanie ryzykiem rozumiem
połączenie dwóch podejść: minimalizowania niepewności przy analizie ryzyka (przez doskonalenie stosowanych modeli) oraz
systemu wczesnego wykrywania awarii.

– Warto pamiętać, że awaria czy nawet katastrofa nie występuje ot tak sobie w jednym momencie, choć pewnie zdarzają się i
takie sytuacje. Najczęściej jednak spotykamy się z licznymi sygnałami nieprawidłowości. Trzeba umieć je dostrzegać wcześniej,
zanim dojdzie do poważniejszych zdarzeń – podkreśla prof. Markowski.

Procesy zarządzania ryzykiem i zarządzania bezpieczeństwem są ze sobą połączone, tworząc zintegrowane zarządzanie
bezpieczeństwem i ryzykiem. – Zarządzanie ryzykiem polega na projektowaniu warstw zabezpieczeń pomiędzy przyczynami a
skutkami – definiuje prof. Markowski. – Natomiast zarządzanie bezpieczeństwem to utrzymywanie tych zabezpieczeń w odpo
wiedniej kondycji, by były niezawodne i efektywne. Cel jest jeden: zero wypadków i zero awarii.

Cel jest jeden: zero wypadków i zero awarii
Grupa LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem
naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą
hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem
i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego
do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju
opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych
i asfaltów.

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym rozwija się i zmienia od kilkudziesięciu lat, coraz bardziej obniżając poziom ryzyka.
Od 2008 roku zaczęto na świecie wdrażać kulturę bezpieczeństwa, która istotnie wpłynęła na zmniejszenie liczby awarii i wypadków. Jest ona równie cenna jak marka firmy i jej zyskowność. Obecnie bezpieczeństwem procesowym rządzą trzy zasady. Instalacje muszą być coraz bardziej bezpieczne (safer), inteligentne (smarter) i ekologiczne (greener). By poprawić bezpieczeństwo,
konieczna jest wiedza o tym, dlaczego coś się zdarzyło, więc każda awaria musi być poddana drobiazgowej analizie.
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STABILIZACJA,
INNOWACYJNOŚĆ
I BEZPIECZNY ROZWÓJ
Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie,
producentem najwyższej jakości paliw i produktów
chemicznych. Dostarczamy wysoko wyspecjalizowane
usługi logistyczne i serwisowe. Od lat działamy na rzecz
wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa,
w tym dywersyfikacji dostaw ropy naftowej.
Naszym celem jest stabilny i zrównoważony rozwój.
Tworzymy przestrzeń dla
. innowacji.

www.lotos.pl
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Dobre praktyki w obszarze pracowniczym
stosowane w PKN ORLEN

Modyfikacja zachowań - polega na usunięciu
przyczyn niebezpiecznych zachowań (w tym
ustalonych w trakcie rozmów doradców
z pracownikami) i motywowaniu pracowników
do zachowań bezpiecznych. Każdej obserwacji
towarzyszy udzielenie informacji zwrotnej,
której efektem jest skorygowanie zachowania
niebezpiecznego (niezgodnego z zasadami
bezpieczeństwa osobistego, obowiązującymi
w PKN ORLEN) lub zachęcenie do powtarzania
zachowania bezpiecznego.

Najważniejsze zasady funkcjonowania SWP:
•

•
•
System Wsparcia Pracowników – program behawioralny
System Wsparcia Pracowników (SWP) to program
behawioralny, którego celem jest ograniczenie
zachowań ryzykownych oraz wzmocnienie
zachowań bezpiecznych pracowników PKN ORLEN
i firm zewnętrznych. Ma on także za zadanie
promowanie i wdrażanie dobrych praktyk odnośnie
bezpieczeństwa osobistego w pracy i poza nią.
Za ryzykowne zachowanie uważa się każde
działanie osoby przebywającej na terenie PKN
ORLEN, polegające na nieprzestrzeganiu zasad
i przepisów bezpieczeństwa, a także tolerowaniu
zachowań niebezpiecznych u innych pracowników.
Zakładanym efektem SWP jest zmiana postaw
i zachowań pracowników, wzmocnienie wśród
nich dobrych praktyk odnośnie bezpieczeństwa
oraz stałe podnoszenie kultury bezpieczeństwa
osobistego w PKN ORLEN.
System Wsparcia Pracowników funkcjonuje w
obszarze energetyki PKN ORLEN, w którym 800
pracowników zostało objętych poprawą warunków
pracy, podniesieniem poziomu wiedzy i wzrostem
świadomości z zakresu BHP. Docelowo program
zostanie wdrożony w całym obszarze produkcji i
swoim zasięgiem obejmie ok. 5 000 pracowników.
To innowacyjne rozwiązanie wdrożone w PKN
ORLEN jest sukcesywnie upowszechniane w Grupie
Kapitałowej ORLEN.
W ramach SWP odbywa się okresowa wizyta
doradcy, czyli pracownika z obszaru energetyki,
mająca na celu ocenę zachowań oraz konstruktywny
dialog z pracownikiem lub kontraktorem.

Elementy SWP:
•

•

•

Obserwacje zachowań - podczas wizyt,
doradcy SWP anonimowo obserwują, analizują i
oceniają zachowania pracowników. Wypełniając
„Karty wizyt doradczych”, doradcy SWP
zaznaczają zaobserwowane zachowania, bez
podawania danych pracowników. Celem SWP
jest eliminowanie ryzykownych zachowań, a
nie krytykowanie czy obwinianie pracowników
za ryzykowne zachowania.
Analiza zachowań - wyniki wizyt doradczych
(wypełnione „Karty” oraz komentarze doradców
na temat przyczyn zachowań) są analizowane
przez zespół (animator BHP oraz pracownicy
służby BHP). Wyniki analiz są wykorzystywane
do modyfikacji zachowań ryzykownych oraz
jako dobre praktyki.
Rozpoznawanie przyczyn zachowań - w trakcie
wizyt doradcy SWP rozmawiają z pracownikami
i ustalają przyczyny obserwowanych zachowań
ryzykownych lub bezpiecznych. Dotarcie do
przyczyny niebezpiecznego zachowania jest
kluczowym czynnikiem powodzenia całego
Systemu, ponieważ pozwala uniknąć takich
zachowań w przyszłości. Doradcy ustalają
także, czy pracownicy wiedzą, w jaki sposób
wykonywać pracę prawidłowo i bezpiecznie,
a w przypadku braku takiej wiedzy - udzielają
stosownych informacji.

System służy do rozmów z pracownikami, aby
omówić w partnerski sposób nieprawidłowe
zachowanie i znaleźć bezpieczne metody
wykonania danej pracy, wzmocnić prawidłowe
wykonanie pracy, pochwalić pracownika
i zrozumieć, czym kierują się pracownicy
wykonujący pracę w sposób bezpieczny;
System nie służy do karania pracowników i jest
odizolowany od systemu dyscyplinarnego;
Wizyty i związane z nimi obserwacje są
anonimowe i dokumentowane w celu
monitorowania zmian w zachowaniach
pracowników, identyfikowania najważniejszych
problemów oraz aby na podstawie trendów
sprawdzać skuteczność Systemu.

Doradcy obserwują zachowania w trakcie
obowiązków służbowych np. podczas obchodów,
czy asekuracji prac szczególnie niebezpiecznych.
Prowadzą indywidualne rozmowy z pracownikami
oraz kontraktorami na temat bezpieczeństwa.
Po każdej wizycie powstaje „Karta wizyty
doradczej”, która może być wprowadzona w wersji
elektronicznej do Systemu. Spotkania Zespołu w
celu monitorowania skuteczności SWP odbywają
się raz w miesiącu. Wyniki wizyt doradczych
(wypełnione „Karty” oraz komentarze doradców na
temat przyczyn zachowań) są analizowane przez
zespół ekspertów raz na kwartał. Wyniki analizy
są wykorzystywane do modyfikacji zachowań
ryzykownych oraz jako dobre praktyki.
Kompleksowość i nowatorstwo Systemu Wsparcia
Pracowników polega między innymi na tym,
że został „uszyty na miarę” - dopasowany do
warunków i specyfiki w obszarach biznesowych
spółki. Kluczowa była też partnerska współpraca
wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie
SWP w obszarach kierownictwa, zakładowego
społecznego inspektora pracy, przedstawicieli
związków zawodowych pracowników produkcji,
animatorów BHP i służby BHP.

Wraz z elementami bezpieczeństwa technicznego
(zabezpieczanie maszyn i urządzeń, stanowiska
pracy) oraz systemowego (ocena ryzyka
zawodowego, Kompleksowy System Prewencji,
instrukcje bhp, system zarządzania BHP) podejście
behawioralne tworzy kompleksowe podejście do
bezpieczeństwa osobistego stosowanego w PKN
ORLEN
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więcej
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PROGRAM
BEZPIECZNA
CHEMIA
Jedyny w Polsce program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego
bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego.
Program koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem
procesowym, znaczeniem BHP, legislacją, cyberbezpieczeństwem,
współpracą z organami kontroli oraz promocją dobrych praktyk.

• Edukacja

Od początku trwania Programu przeszkoliliśmy blisko 1200 osób.

• Wymiana najlepszych praktyk

W kwestii bezpieczeństwa nie ma konkurencji.
Komisja BHP i Bezpieczeństwa Procesowego gromadzi ponad 40 członków.

• Promocja

Stawiamy na promocję bezpieczeństwa. Od 2014 roku wydajemy Biuletyn
“Bezpieczna Chemia”. Jesteśmy na najważniejszych wydarzeniach branży
chemicznej.

D ołącz do Pro gra mu “B e zpi e c zn a C he mi a”
w w w. pro gram b e z p i e c z n a c he m i a . p l

ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07
www.pipc.org.pl
pipc@pipc.org.pl

@PolskaChemia

