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Od redakcji

Partnerzy Programu
Partnerzy Strategiczni

Przekazujemy na Państwa ręce pierwszy w Nowym Roku numer
Biuletynu “Bezpieczna Chemia”. Biuletyn zyskał nową szatę
graficzną, która mam nadzieję przypadnie do gustu naszym
czytelnikom.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów
Strategicznych Programu dołączyła GRUPA LOTOS S.A. Zapraszamy do lektury artykułu poświęconemu dobrym praktykom
w obszarze bezpieczeństwa GRUPY LOTOS.
W niniejszym numerze znajdziecie Państwo kalendarz wydarzeń
organizowanych w ramach Programu “Bezpieczna Chemia”.
Pierwsze Wydarzenie w ramach Programu odbędzie się już
25 kwietnia w Warszawie. Serdecznie Zapraszamy do udziału!

Partnerzy Główni

Tematem numeru będzie projekt rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie sposobu ustalania bezpiecznych odległości,
który obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Zapraszam również do zapoznania się z relacją z Konferencji
“Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed
Sektorem”, gdzie jednym z wyzwań stojących przed sektorem było
właśnie bezpieczeństwo.

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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Legislacja
Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania
bezpiecznej odległości
To jakże niezwykle ważne dla Polskiego przemysłu chemicznego rozporządzenie jest obiektem zainteresowania
niemal wszystkich przedsiębiorstw branży chemicznej
w Polsce.
W Październiku ubiegłego roku odbyła się w Ministerstwie Środowiska konferencja uzgodnieniowa celem
której, było wypracownie jak najlepszego modelu rze
czonej regulacji. W trakcie Konferencji zaprezentowany
uczestnikom został zupełnie nowy projekt rozporządzenia
wraz z załącznikiem. Treść owego załącznika do projektu rozporządzenia wskazująca metodykę określania
bezpiecznych odległości jest de facto próbą implementacji wewnętrznych regulacji Państwowej Straży
Pożarnej, które nie uwzględniają specyfiki działalności
polskiego przemysłu chemicznego. Polska Izba
Przemysłu Chemicznego po konferencji uzgodnieniowej

przekazała w swoim stanowisku wnioski z przeprowadzonych symulacji scenariuszy opisanych w Raportach
o
Bezpieczeństwie
na
przykładzie
jednego
z przedsiębiorstw zrzeszonych w PIPC oraz przedłożyła
propozycje brzmienia poszczególnych zapisów przedmiotowego rozporządzenia wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W tym miejscu należy wskazać, że do dziś PIPC nie
otrzymała aktualnego brzmienia projektu przedmiotowej
regulacji. Na prośbę PIPC skierowaną do Ministerstwa
Środowiska o umożliwienie zapoznania się z projektem, Izba uzyskała informację, że projekt ów jest przedmiotem konsultacji a jego treść może ulec zmianie.
Działanie skutkujące brakiem wglądu do aktualnej wersji
rozporządzenia potęguje wątpliwości Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego co do faktycznego
i ostatecznego kształtu projektu rozporządzenia.

Polski przemysł chemiczny jest obecnie sektorem
o największym wpływie na rozwój całego przemysłu
i polskiej gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej sektora w 2018 roku to według prognoz Głównego Urzędu
Statystycznego 257 mld PLN. Polski przemysł chemiczny generuje 315 tys. miejsc pracy a jedno miejsce pracy
w sektorze tworzy od 8 do 11 miejsc pracy w innych
sektorach. Prawne uwarunkowania naszego działania
są jednymi z kluczowych dla stabilnego rozwoju całego
sektora, który tak istotnie wpływa na narodowy wzrost
gospodarczy.
W tym stanie rzeczy, mając na względzie powyżej
poczynione odniesienia PIPC zwróciła się do Pana
Premiera Mateusza Morawickiego o umożliwienie przedstawicielom przemysłu chemicznego wyrażenia stanowiska do aktualnej treści rozporządzenia, która zostanie

Możliwe negatywne skutki dla przemysłu chemicznego i rafineryjno-petrochemicznego:
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Ograniczenie rozwoju infrastrukturalnego przemysłu rafineryjno–petrochemicznego i chemicznego w związku ze zbyt rygorystycznymi parametrami granicznymi
oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych
.
Opóźnienie procesów inwestycyjnych poprzez konieczność przygotowywania
oddzielnych, czasochłonnych i rygorystycznych analiz zagrożeń oddziaływań substancji niebezpiecznych (z uwzględnieniem parametrów granicznych w zakresie palności, wybuchowości) na najbliższe otoczenie niezależnie od scenariuszy
awaryjnych umieszczanych w już obowiązujących Raportach o bezpieczeństwie dla
zakładów dużego ryzyka
Konieczność ponoszenia kosztów związanych z wprowadzeniem dodatkowych
warstw zabezpieczeń przed skutkami niebezpiecznych oddziaływań substancji
chemicznych czy dodatkowych rekompensat z tytułu stwarzania zagrożenia dla
okolicznej infrastruktury i społeczeństwa
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przekazana Członkom Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Warto w tym miejscu wskazać, iż Polska Izba
Przemysłu
Chemicznego
wspiera
zasadność
wprowadzenia regulacji
dotyczącej sposobu ustalania bezpiecznych odległości. Wspólnym jednak celem jest odpowiedzialna regulacja kwestii
sposobu ustalania bezpiecznych odległości w oparciu
o bezpieczeństwo społeczeństwa i okolicznej infrastruktury oraz najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa
procesowego
przy
jednoczesnym
zapewnieniu
możliwości rozwoju przemysłu chemicznego a tym
samym jego konkurencyjności.

Wydarzenia
Kalendarz wydarzeń

Za nami konferencja Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed
Sektorem. Spotkanie było inauguracją tegorocznych wydarzeń w ramach Kampanii
Polska Chemia.

Poniżej przedstawiamy kalendarz wydarzeń organizowanych w ramach Programu Bezpieczna Chemia”
w 2019 roku

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele administracji – Minister Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju.
Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego to również przyszłość polskiej gospodarki. Dlatego, z satysfakcją
przyjmujemy zaangażowanie branży chemicznej we wzmacnianie i przekształcanie sektora chemicznego w taki, który
sukcesywnie buduje swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjność. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii chcemy aktywnie uczestniczyć we wzmacnianiu sektora przemysłu chemicznego i z tą myślą współtworzymy
Zespół do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego. Będzie on miał charakter dynamiczny, a jego celem
będzie nie tylko opracowanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność sektora, ale ich praktyczne wdrożenie –
powiedział podczas otwarcia konferencji Minister Marcin Ociepa. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała
natomiast, że Przemysł Chemiczny znajduje swoje zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki, a Polska Chemia jest siłą
narodowej gospodarki.

Kwiecień 2019 - Seminarium poświęcone tematyce
cyberbezpieczeństwa przemysłu chemicznego.

Bardzo ważnym elementem wydarzenia było podpisanie przez Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
dr inż. Tomasza Zielińskiego oraz Ministra Marcina Ociepę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i
Technologii, Memorandum na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego. W dokumencie powołującym Zespół do spraw
konkurencyjności przemysłu chemicznego, podkreślono, że kluczowe dla dalszego rozwoju sektora jest m.in. wypracowanie priorytetów rozwojowych w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego w Polsce. Rozwoju przemysłu w kierunku Industry 4.0 i rozwiązań, które umocnią rozwój polityki gospodarczej kraju.

Maj 2019 - VI Seminarium “bezpieczna Chemia”.
Seminarium koncentruje się na najważniejszych
wyzwaniach branży chemicznej oraz wymianie
najlepszych praktyk Członków PIPC.

Spotkanie podzielone było na trzy panele dotyczące Konkurencyjności, Bezpieczeństwa oraz Kadr. W Panelu
dotyczącym Konkurencyjności uczestnicy - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu
ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A., stwierdzili, że największą rolę w
umacnianiu konkurencyjności branży chemicznej odgrywają m.in. inwestycje i ochrona rynku. Mocno wybrzmiało
także znaczenie współpracy nauki z biznesem, rozwoju kapitału ludzkiego, współpracy wewnątrzsektorowej, przyjaznych regulacji i innowacji. Uczestnicy podkreślili, że warunkiem niezbędnym do realizacji strategicznych działań na
rzecz rozwoju konkurencyjności Polskiej Chemii jest prowadzenie stałego dialogu z administracją publiczną. Moderatorem panelu był dr inż. Tomasz Zieliński,Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysły Chemicznego.

Wrzesień 2019 - Konferencja poświęcona substancjom kancerogennym w miejscu pracy. Partner merytoryczny Dräger Safety Polska Sp. z o. o

Następny panel był poświęcony tematyce Bezpieczeństwa, podczas którego uczestnicy, Dr Mateusz Aleksander
Bonca, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A., Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A., Andrzej Ziółkowski,
Prezes, Urząd Dozoru Technicznego, Dr Krzysztof Malesa, Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
za kluczowe w budowaniu bezpieczeństwa uznali, czynnik ludzki i procedury wsparte nowoczesnymi technologiami.
Moderatorem panelu był płk. dr Piotr Potejko, Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Polska.
Ostatni panel dotyczył Kadr. O zmianach przed jakimi stoi przemysł chemiczny oraz wymaganiom jakim będzie
musiał sprostać pracodawca i pracownik w ich obliczu rozmawiali, Andrzej Kisielewski, Dyrektor ds. Personalnych,
Anwil S.A., Katarzyna Nosalska, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Ewelina Staszewska, Business Development Manager, Dachser Polska. Konkluzją panelu było stwierdzenie, że niezwykle istotnym elementem dla odpowiedniego kapitału ludzkiego jest tworzenie dla pracowników przyjaznego środowiska dla pogłębiania kompetencji
oraz znalezienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Moderatorem panelu był Wojciech Sularz,
Prezes Zarządu Tatra Holding.

POLECANE:
Październik 2019 - XVI edycja Forum Ekologicznego
Branży Chemicznej.
Wydarzenie dwudniowe

Konferencję podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Mocna pozycja konkurencyjności Polskiej Chemii to także umocnienie konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Istotne jest,
aby kłaść nacisk na wzmocnienie wszystkich elementów wpływających na konkurencyjności sektora chemicznego
nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. W ramach Kampanii Polska Chemia, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego będzie nadal prowadzić dyskusję i pogłębione działania we współpracy z administracją publiczną nad
najważniejszymi obszarami wpływającymi na ugruntowanie i umocnienie pozycji Polskiej Chemii - powiedział Prezes
Zieliński.
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BHP to nie
pusty slogan
Rok 2018 był kolejnym, w którym Grupa LOTOS wdrażała
dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Pracownicy koncernu, ze względu na branżę,
są szczególnie narażeni na pracę w trudnych warunkach.
Dlatego też fundamentalne znaczenie ma w tym
przypadku wysoka świadomość i troska o eliminowanie
zagrożeń ze środowiska pracy oraz stałe podnoszenie
standardów i kultury bezpieczeństwa.
„Safety first”, czyli „bezpieczeństwo przede wszystkim” to hasło używane
codziennie przez wiele firm w różnych okolicznościach. W praktyce oznacza to
kierowanie się wartościami bezpieczeństwa jako jednymi z kluczowych
w organizacji, zarówno w działaniu, jak i podejmowaniu istotnych decyzji.
Nie inaczej jest w Grupie LOTOS, która stawia na ochronę zdrowia i życia w miejscu pracy, budowę odpowiedniej świadomości pracowników i podwykonawców
w tym zakresie oraz profilaktykę zdrowotną.

Dobre praktyki BHP
Jednym z przykładowych działań jest tzw. minuta dla bezpieczeństwa, czyli rozpo
czynanie różnego rodzaju spotkań/szkoleń/odpraw od tematu BHP i promowanie
rozmową probezpiecznych postaw wśród pracowników. Kulturę bezpieczeństwa
buduje się też przez propagowanie „Złotych zasad bezpieczeństwa pracy
pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS”. Stworzono je w oparciu o zidentyfikowane
zagrożenia, ryzyko zawodowe, analizy wypadków i sytuacji niebezpiecznych,
które wystąpiły w organizacji. Stanowią one zbiór zasad i postaw uznanych przez
zarząd spółki za kluczowe w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia to nasz priorytet – to nie pusty slogan głoszony przez Zarząd
Grupy LOTOS, a prawdziwa troska o życie i zdrowie każdego z nas - podkreśla Jarosław Kawula,
wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu. – Wierzymy, że wszystkim wypadkom
i chorobom zawodowym można i należy zapobiegać, dlatego jako strategiczny cel wyznaczyliśmy
budowanie świadomości kultury bezpieczeństwa pracy na wszystkich szczeblach w organizacji
W kwietniu ub. r. wystartował pogram motywacyjny „Pracuję Bezpiecznie – Grupa LOTOS”. Jego celem jest propagowanie wartości wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez przyznanie nagród
dla osób, które zidentyfikują sytuacje niebezpieczne i zgłoszą je służbie BHP, celem wyeliminowania zagrożeń
na stanowiskach pracy. Warto wspomnieć też o przeglądach BHP prowadzonych przez kierownictwo, testach
nowej odzieży ochronnej oraz szkoleniu e-learningowym z zakresu zagrożeń i bezpiecznego przebywania na terenie
przedsiębiorstwa dla wykonawców współpracujących z Grupą LOTOS i wykonujących prace na terenie rafinerii.
W ramach doskonalenia umiejętności praktycznych pracowników z zakresu gaszenia pożarów, zakupiono i rozpoczęto
użytkowanie nowego trenażera pożarowego. Dzięki będącym w komplecie atrapom możliwe jest symulowanie
pożarów: silnika, regału, monitora, stosu drewna i kosza na śmieci, które urozmaicają ćwiczenie, jak również pokazują
kursantom w jaki sposób postępować w różnych sytuacjach podczas gaszenia pożaru.
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fot. podczas ubiegłorocznych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbył się I Bieg po Rafinerii.
Ponadto, do celów edukacyjnych zakupiono manekiny do pozoracji osób poszkodowanych w czasie ewakuacyjnych.
Nowy nabytek edukacyjny, o parametrach wzrostu i wagi przeciętnego czło¬wieka (wzrost: ok. 180 cm, waga: ok 80
kg), doskonale sprawdza się podczas prowadzonych ćwiczeń ratowniczych i ewakuacyjnych.

Na zdrowie
Co roku w siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku odbywają się Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jest
to akcja profilaktyczna, podczas której pracownicy mają możliwość poddać się badaniom i konsultacjom lekarskim
i wziąć udział w warsztatach doskonalących ich wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony zdrowia. W ubiegłym roku
główną atrakcją był I Bieg po Rafinerii. W biegu wzięło udział 167 pracowników. Przed lub po starcie można było
też określić rodzaj swojej sylwetki ciała, zbadać siłę swoich mięśni, czy poziom stresu, a nawet wypić świeży sok
wyciśnięty za pomocą EnergoRoweru.
Pracownicy Grupy LOTOS wzięli też udział w 100-dniowym programie Global Challenge, którego celem było
budowanie dobrych nawyków w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Był to też doskonały sposób
na zabawę z kolegami i wzmacnianie realizacji w zespole. W programie wzięło udział 273 uczestników, którzy utworzyli 39 zespołów i wszyscy razem, poprzez przeróżne aktywności fizyczne, pokonali w przeliczeniu dystans prawie
290 tys. km.
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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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Dodatkowo w ramach nowej inicjatywy Sekretariatu
Programu zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia
pod nazwą „Spotkanie z ekspertem”. Ideą tej inicjatywy
będą spotkania w niedużym gronie, w skład którego
wchodziliby Realizatorzy Programu jak również potencjalni nowi realizatorzy, z ekspertem z danej dziedziny
branży chemicznej. Spotkania będą miały charakter otwartej dyskusji, debaty z ekspertem o konkretnych istotnych dla branży chemicznej zagadnieniach i wyzwaniach.
Pierwsze spotkanie planowane jest na maj/czerwiec
bieżącego roku.

Fot. Grzegorz Sierocki - Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Puławy S.A.

Program „Odpowiedzialność
i Troska” w Polsce
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska” jest
wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do
poprawy w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Charakteryzuje go
otwartość komunikowania w zakresie realizacji i osiągnięć, ale też pełna transparentność podejmowanych
działań.
Początek roku w Programie „Odpowiedzialność i Troska” zawsze jest bardzo „gorącym” okresem. Kończą
się ostatnie ustalenia organizacyjne niezbędne
do prawidłowego przeprowadzenia tegorocznych
akcji. Cały czas wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
podnosząc komfort i atrakcyjność samych akcji jak
i całego Programu, również i w tym roku przygotowaliśmy
kilka zmian, o których wspomnimy poniżej.
Złap zająca i Złap zająca junior to ogólnopolskie konkursy
fotograficzne, dla pracowników firm realizujących
założenia Programu. Konkurs z roku na roku staje
się coraz bardziej przyjazny i komfortowy dla jego
uczestników, dlatego Sekretariat Programu „OiT” uznał
za zasadne podtrzymanie wprowadzonych zmian do
konkursu m.in. pozostawienie jednej kategorii konkursowej czy wysłanie zgłoszenia/zdjęć bezpośrednio
do Sekretariatu Programu. W tym roku usprawniając

konkurs dopuszczone zostaną zdjęcia zrobione telefonami komórkowymi. Niezmiennie wszystkie prace
zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, złożone
z doświadczonych fotografów przyrody.
W tym roku odbędzie się XVII edycja ogólnopolskiej akcji
proekologicznej „Drzewko za butelkę”. Przed nami intensywny i ekologiczny kwartał, gdyż po raz kolejny nasi Realizatorzy chętnie włączyli się do inicjatywy. Tegoroczna
edycja, kontynuuje zmianę zasad akcji, w myśl których,
Realizatorzy sami decydują o jej kształcie, tj. jakie odpady
będą zbierane, jaka będzie grupa docelowa, do której
kierowana będzie akcja (przedszkola, szkoły, społeczność
lokalna, pracownicy z rodzinami) oraz wskazują miejsce
i termin zbiórki. Szczegółowe harmonogramy pojawią się
niedługo na stronie www.rc.com.pl/drzewko-za-butelke.

Grupa LOTOS Partnerem
Strategicznym Programu
“Bezpieczna Chemia”

Z przyjemnością informujemy, że GRUPA LOTOS S.A.
jest Partnerem Strategicznym Programu “Bezpieczna
Chemia”.
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.
Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007-2010 w ramach
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Wszystkich z Państwa zainteresowanych Programem,
prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacjami zapraszamy na zaktualizowaną i odświeżoną stronę
internetową.
www.rc.com.pl
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Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie.
W segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów
LOTOS obecny jest w Polsce, Norwegii oraz na Litwie,
pozyskując ropę naftową i gaz ziemny ze złóż morskich i
lądowych.Łącznie koncern wydobywa ok. 28 tys. baryłek
ekwiwalentnych ropy naftowej dziennie. Zasoby wydobywalne ropy naftowej, dla koncesji, którymi zarządza
LOTOS, wynoszą ok. 55 mln baryłek oraz 4,5 mld
m sześciennych gazu ziemnego.
Na co dzień Polska Izba Przemysłu Chemicznego
współpracuje z ekspertami GRUPY LOTOS S.A. między
innymi w ramach Komisji ds BHP i Bezpieczeństwa
Procesowego.

Zaproszenie na Warsztat
Bezpieczna Chemia”

Kiedy i gdzie?
25 kwietnia 2019 roku
godz. 11:00 - 15:00
Centrum Konferencyjne NIMBUS
Al. Jerozolimskie 98
Warszawa
Ilość miejsc ograniczona

Serdeczne zapraszamy Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz
Realizatorów Programu “Odpowiedzialność i Troska” na Warsztat Ekspercki
“Od Bezpieczeństwa Fizycznego Do Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”
Warsztat odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, ul. Al. Jerozolimskie 98
w Warszawie. Prelegentami Warsztatu będą eksperci z RdB. Rozwiązania dla bezpieczeństwa.

Karolina Wojtasik

Leszek Pietraszek
mjr w stanie spoczynku, funkcjonariusz służb specjalnych (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego), służył na różnych szczeblach, kierował
Delegaturami ABW w Opolu i Katowicach. Specjalista w
sprawach związanych z przestępczością gospodarczą,
bezpieczeństwem IK oraz bezpieczeństwem biznesu,
wykładowca akademicki.
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dr, wykładowca akademicki, specjalista ds. bezpieczeństwa, autorka publikacji z zakresu
taktyki przeprowadzania zamachów terrorystycznych. W pracy badawczej zajmuje się
podręcznikami i instrukcjami przeznaczonymi dla radykałów planujących zamachy na
ludność cywilną w Europie i USA oraz oficjalnymi mediami organizacji terrorystycznych.
Szkoli z zakresu bezpieczeństwa AT i prowadzi wykłady dotyczące działalności grup terrorystycznych, także dla służb mundurowych.
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Agenda Warsztatu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rejestracja uczestników - kawa powitalna
Obserwacja otoczenia i wykrywanie zagrożeń w życiu codziennym.
Strategia przetrwania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.
Legalne przedmioty ochrony osobistej – wady i zalety, sposoby bezpiecznego użycia.
Jak zapewnić integralność informacji. Skuteczne uniemożliwienie przejęcia informacji.
Przerwa kawowa
Ewolucja zagrożeń IT – uwzględnienie tendencji ich rozwoju.
Metody pracy współczesnego cyberprzestępcy.
Jak zagrożenia mogą wpłynąć na działalność i finanse organizacji? Czy da się przed nimi ochronić?
Ćwiczenia - praktyczne podejście do zabezpieczenia swoich zasobów. Techniki zabezpieczenia danych elektronicznych w cyberprzestrzeni.
11. Lunch
RdB oferuje usługi i doradztwo w następujących zakresach:
1. Przygotowanie planów realizacji zadań audytowych we wskazanych zakresach, w oparciu o dyspozycje zleceniodawcy i własne analizy.
2. Wykonywanie zadań audytowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych i podmiotach zależnych zleceniodawcy oraz ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
3. Badanie i ocena procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego w jednostkach
organizacyjnych oraz spółkach zależnych.
4. Realizuje zadania o charakterze doradczym, w tym mających na celu wspieranie kierownictwa zleceniodawcy
w doskonaleniu:
• skuteczności systemów kontrolnych;
• zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego;
• udział w przygotowywanie projektów: uchwał; zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących
realizacji rekomendacji, wynikających ze zrealizowanych zadań audytowych;
• udział w przygotowywaniu decyzji obarczonych znacznym ryzykiem.
5. Ochrona majątku poprzez audyty systemów zabezpieczających aktywa oraz weryfikacja zgodności faktycznego
i ewidencyjnego stanu majątku.
6. Ocena działań i programów pod kątem zgodności wyników uzyskiwanych z planowanymi oraz ustalanie czy
działania i programy były realizowane zgodnie z planem.
7. Udział w przygotowywaniu projektów powiadomień organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie wynikającym z ustaleń dokonanych w trakcie realizacji audytów.
8. Opracowywanie informacji zbiorczych: okresowych i problemowych z wyników zadań audytowych i ich efektów.

NOWE PALIWO

CZYSZCZĄC SILNIK,
dba o:

żywotność
wydajność

Rejestracja uczestników na stronie Programu: www.programbezpiecznachemia.pl
Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu.

Dowiedz się więcej na dlakierowcow.orlen.pl
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Bezpieczeństwo w programach
wspierających HR w przemyśle chemicznym

Podstawowe elementy systemowego zarządzania BHP to:
•
•
•
•

Życie i zdrowie pracowników to najwyższy priorytet każdego przedsiębiorstwa.
Dlatego wdrożenie prawidłowych procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa
w miejscu pracy, stanowi kluczowy element strategii rozwoju odpowiedzialnej firmy.

Obejmuje ona przede wszystkim ochronę
zdrowia pracowników, tworzenie przyjaznego środowiska pracy i minimalizowanie
potencjalnych zagrożeń. Przestrzeganie
procedur i zasad bezpieczeństwa musi stać
się nawykiem wszystkich pracowników bez
względu na obszar ich działania.
Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest podstawą polityki dobrze
zarządzanych, nowoczesnych firm. Kieruje
nią prosta zasada, zgodnie z którą każdy
zatrudniony wraca z pracy tak samo zdrowy
jak do niej przybył. Eliminacja wypadków
powinna być realizowana poprzez systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy zgodnie z przyjętymi standardami
zapobiegania wypadkom w pracy.
O wydajności i skuteczności firmy decydują
jej pracownicy. Dobrze współpracujący
i zmotywowany zespół jest podstawą
sukcesu. Tworząc etyczne, bezpieczne i

•
•
•

Identyfikacja zagrożeń, przeprowadzenie oceny ryzyka i określenie środków kontroli. Badanie i definiowanie
ryzyka w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa.
Rozwijanie procesów i procedur w celu lepszej kontroli i redukcji zagrożeń.
Utrzymywanie zgodności z wymogami europejskich i krajowych norm prawnych dotyczących sektora
przemysłu chemicznego.
Przeprowadzanie szkoleń nt. potencjalnych zagrożeniach i zwiększanie kompetencji pracowników w celu bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania zleconych zadań.
Propagowanie aktywnego udziału wszystkich pracowników i osób zarządzających w wysiłkach na rzecz BHP.
Rozwijanie systemów kontroli standardów wykonywania prac zgodnie z przepisami.
Analiza możliwości poprawy dotychczasowej sytuacji.

Kolejnym elementem projektu jest system wczesnego reagowania. Pozwala on na stałe monitorowanie
stanu środowiska pracy, m.in. dzięki okresowej ocenie
potencjalnych zagrożeń, kontrolom technicznym sprzętu,
przestrzeganiu terminów badań technicznych i homologacji. Ciągle kluczowym elementem zarządzania BHP jest
edukacja. Realizacja ciekawych szkoleń przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, łączenie
wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi znacznie
podnoszą poziom bezpieczeństwa i powodują, że pracownicy aktywnie włączają się do działań podnoszących
poziom bezpieczeństwa. Dodatkowym zadaniem jest
propagowanie kultury technicznej, m.in. poprzez właściwe
serwisowanie oraz dbałość o maszyny i urządzenia. Innym
obszarem wpływającym na poziom BHP są programy pro
zdrowotne. Działania podnoszące sprawność fizyczną i
odporność na stres, zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób, które uczestniczyły w niebezpiecznych
zdarzeniach czy wreszcie spersonalizowana profilaktyka
zdrowotna (np. pakiety badań genetycznych) znacząco
wpływają na poziom bezpieczeństwa w firmie.

satysfakcjonujące środowisko pracy, mobilizujemy pracowników do troszczenia się
o biznes firmy. Poczucie bezpieczeństwa
i satysfakcji to czynnik, który pozwala
każdemu pracownikowi rozwijać się nie
tylko pod względem zawodowym ale także
osobistym.
Rozpowszechnionym programem
bezpieczeństwa jest stosowana w wielu
zakładach wizja ZERO SZKÓD. Projekt
można zrealizować dzięki wdrożeniu takich
elementów zarządzania bezpieczeństwem
jak np. innowacyjną organizację pracy.
Dzięki niej wszystkie stanowiska pracy powinny mieć zidentyfikowane zagrożenia, być
odpowiednio przygotowane pod względem
bezpieczeństwa i wyposażone we właściwe
środki techniczne.

Polityka „Zero szkód” w pracy związana jest ściśle z doskonaleniem wykorzystywanej technologii i systemów
zarządzania. Podnosi kompetencje, a także motywuje pracowników do przestrzegania zasad zachowania
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przede wszystkim
należy pamiętać jednak o tym, że wszystkie inwestycje
związane z dbałością o bezpieczeństwo załogi zmniejszają
koszty związane z absencją, rotacją pracowników i bardzo
kosztowną rekrutacją. Stanowią gwarancję zwrotu z poniesionych nakładów.
Wojciech Sularz. Prezes Zarządu Tatra Holding Sp. z o. o.

Tatra Holding łączy biznes i sport. Wieloletnie doświadczenia sportowe i rynkowe, wyniesione z zawodniczych karier i nabyte w projektach biznesowych umiejętnie wykorzystuje do tworzenia bardzo efektywnych synergii. Nowatorskie i sprawdzone rozwiązania
rozwijają klientów i partnerów Spółki.
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więcej
informacji

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

