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O Programie
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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Wydarzenia

To jakże niezwykle ważne dla Polskiego przemysłu chem-
icznego rozporządzenie jest obiektem zainteresowania 
niemal wszystkich przedsiębiorstw branży chemicznej  
w Polsce. 

W Październiku ubiegłego roku odbyła się w Minis-
terstwie 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 pro-
jektu rozporządzenia wskazująca metodykę określania 
bezpiecznych odległości jest de facto próbą imple-
mentacji wewnętrznych regulacji Państwowej Straży 
Pożarnej, które nie uwzględniają specyfiki działalności 
polskiego przemysłu chemicznego. Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego po konferencji uzgodnieniowej 

Polski przemysł chemiczny jest obecnie sektorem  
o największym wpływie na rozwój całego przemysłu  
i polskiej gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej sek-
tora w 2018 roku to według prognoz Głównego Urzędu 
Statystycznego 257 mld PLN. Polski przemysł chemic-
zny 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 przed-
stawicielom przemysłu chemicznego wyrażenia stanow-
iska do aktualnej treści rozporządzenia, która zostanie 

przekazała w swoim stanowisku wnioski z przeprowad-
zonych symulacji scenariuszy opisanych w Raportach  
o Bezpieczeństwie na przykładzie jednego  
z przedsiębiorstw zrzeszonych w PIPC oraz przedłożyła 
propozycje brzmienia poszczególnych zapisów przed-
miotowego rozporządzenia wraz ze stosownym uzasad-
nieniem. 

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 projek-
tem, Izba uzyskała informację, że projekt ów jest przed-
miotem konsultacji a jego treść może ulec zmianie. 
Działanie skutkujące brakiem wglądu do aktualnej wersji 
rozporządzenia potęguje wątpliwości Członków Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego co do faktycznego  
i ostatecznego kształtu projektu rozporządzenia.

przekazana Członkom Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego. 

Warto w tym miejscu wskazać, iż Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego wspiera zasadność 
wprowadzenia regulacji  dotyczącej sposobu ust-
alania bezpiecznych odległości. Wspólnym jed-
nak celem jest odpowiedzialna regulacja kwestii  
sposobu ustalania bezpiecznych odległości w oparciu  
o bezpieczeństwo społeczeństwa i okolicznej infrastruk-
tury oraz najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa 
procesowego przy jednoczesnym zapewnieniu 
możliwości rozwoju przemysłu chemicznego a tym  
samym jego konkurencyjności.

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania  
bezpiecznej odległości
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Możliwe negatywne skutki dla przemysłu chemicznego i rafineryjno-petrochemicznego:

Ograniczenie rozwoju infrastrukturalnego przemysłu rafineryjno–petrochemicz-
nego 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 sub-
stancji niebezpiecznych (z uwzględnieniem parametrów granicznych w zakre-
sie 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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Kalendarz wydarzeń
Poniżej przedstawiamy zaktualizowany kalendarz 
wydarzeń organizowanych w ramach Programu Bez-
pieczna Chemia”  

Wrzesień 2019 - Konferencja poświęcona substanc-
jom kancerogennym w miejscu pracy. Partner mery-
toryczny Dräger Safety Polska Sp. z o. o

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

POLECANE:

Wrzesień 2019 - XVI edycja Forum Ekologicznego 
Branży Chemicznej.

Wydarzenie dwudniowe

Wydarzenia
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 wyz-
wanie 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 warunkówbezpieczeństwai 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 także obraz transportu, bezpieczeństwa i przyszłości logistyki w obliczu globalnych 
zagrożeń (EFTCO, SQAS Assesor, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern, Środowisko Akademickie).
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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 miejs-
cu 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 propa-
gowanie 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. 

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 utwor-
zyli 39 zespołów i wszyscy razem, poprzez przeróżne aktywności fizyczne, pokonali w przeliczeniu dystans prawie 
290 tys. km.

fot. podczas ubiegłorocznych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbył się I Bieg po Rafinerii.



www.lotos.pl

STABILIZACJA,
INNOWACYJNOŚĆ
I BEZPIECZNY ROZWÓJ
producentem najwyższej jakości paliw i produktów
chemicznych. Dostarczamy wysoko wyspecjalizowane
usługi logistyczne i serwisowe. Od lat działamy na rzecz
wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa,

Naszym celem jest stabilny i zrównoważony rozwój. 
Tworzymy przestrzeń dla innowacji..

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych ra�nerii w Europie,

w tym dywersy�kacji dostaw ropy naowej. 
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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 Tros-
ka” 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 konkur-
sowej czy wysłanie zgłoszenia/zdjęć bezpośrednio 
do Sekretariatu Programu. W tym roku usprawniając 

konkurs dopuszczone zostaną zdjęcia zrobione tele-
fonami 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 inten-
sywny i ekologiczny kwartał, gdyż po raz kolejny nasi Re-
alizatorzy 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.

Program „Odpowiedzialność  
i Troska” w Polsce 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  
lotni czego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern spec-
jalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych  
i asfaltów.

Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym in-
stalacjom wybudowanym w latach 2007-2010 w ramach 

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 wydoby-
walne 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.

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 potenc-
jalni nowi realizatorzy, z ekspertem z danej dziedziny 
branży chemicznej. Spotkania będą miały charakter ot-
wartej dyskusji, debaty z ekspertem o konkretnych istot-
nych dla branży chemicznej zagadnieniach i wyzwaniach. 
Pierwsze spotkanie planowane jest na maj/czerwiec 
bieżącego roku.

Wszystkich z Państwa zainteresowanych Programem, 
prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacja-
mi zapraszamy na zaktualizowaną i odświeżoną stronę 
internetową.
www.rc.com.pl

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



Leszek Pietraszek

mjr w stanie spoczynku, funkcjonariusz służb specjal-
nych (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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Zaproszenie na Warsztat 
Bezpieczna Chemia”
Serdeczne zapraszamy Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz  
Realizatorów Programu “Odpowiedzialność i Troska” na Warsztat Ekspercki  
“Od Bezpieczeństwa Fizycznego Do Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”

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

Karolina Wojtasik

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 ter-
rorystycznych, także dla służb mundurowych.

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. 
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Agenda Warsztatu:

1. Rejestracja uczestników - kawa powitalna
2. Obserwacja otoczenia i wykrywanie zagrożeń w życiu codziennym.
3. Strategia przetrwania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.
4. Legalne przedmioty ochrony osobistej – wady i zalety, sposoby bezpiecznego użycia.
5. Jak zapewnić integralność informacji. Skuteczne uniemożliwienie przejęcia informacji.
6. Przerwa kawowa
7. Ewolucja zagrożeń IT – uwzględnienie tendencji ich rozwoju.
8. Metody pracy współczesnego  cyberprzestępcy.
9. Jak zagrożenia mogą wpłynąć na działalność i finanse organizacji? Czy da się przed nimi ochronić?
10. Ćwiczenia - praktyczne podejście do zabezpieczenia swoich zasobów. Techniki zabezpieczenia danych elektron-

icznych 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 zlecenio-
dawcy i własne analizy.

2. Wykonywanie zadań audytowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych i podmiotach zależnych zlece-
niodawcy 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.

Rejestracja uczestników na stronie Programu: www.programbezpiecznachemia.pl

Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu.



Podstawowe elementy systemowego zarządzania BHP to:

• 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 bez-

piecznego 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.  
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Bezpieczeństwo w programach 
wspierających HR w przemyśle chemicznym

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. 

Tatra Holding łączy biznes i sport. Wieloletnie doświadczenia spor-
towe i rynkowe, wyniesione z zawodniczych karier i nabyte w pro-
jektach biznesowych umiejętnie wykorzystuje do tworzenia bard-
zo efektywnych synergii. Nowatorskie i sprawdzone rozwiązania 
rozwijają klientów i partnerów Spółki.

Obejmuje ona przede wszystkim ochronę 
zdrowia pracowników, tworzenie przyjaz-
nego 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 pra-
cowników 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 system-
owe 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 

satysfakcjonujące środowisko pracy, mo-
bilizujemy 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 pow-
inny mieć zidentyfikowane zagrożenia, być 
odpowiednio przygotowane pod względem 
bezpieczeństwa i wyposażone we właściwe 
środki techniczne. 

Kolejnym elementem projektu jest system wczesne-
go reagowania.  Pozwala on na stałe monitorowanie 
stanu środowiska pracy, m.in. dzięki okresowej ocenie  
potencjalnych zagrożeń, kontrolom technicznym sprzętu, 
przestrzeganiu terminów badań technicznych i homolo-
gacji. Ciągle kluczowym elementem zarządzania BHP jest 
edukacja. Realizacja ciekawych szkoleń przy wykorzysta-
niu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, łączenie 
wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi znacznie 
podnoszą poziom bezpieczeństwa i powodują, że pra-
cownicy 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 psycholog-
icznej dla osób, które uczestniczyły w niebezpiecznych 
zdarzeniach czy wreszcie spersonalizowana profilaktyka 
zdrowotna (np. pakiety badań genetycznych) znacząco 
wpływają na poziom bezpieczeństwa w firmie.

Polityka „Zero szkód” w pracy związana jest ściśle z  dos-
konaleniem  wykorzystywanej technologii i systemów  
zarządzania. Podnosi  kompetencje, a także motywu-
je 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 po-
niesionych nakładów.    

Wojciech Sularz. Prezes Zarządu Tatra Holding Sp.  z o. o.




