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101 dobrych praktyk BHP

Aby sprosta  wyzwaniom ci gle rozwi a ce  si  
dzia alno ci r py N  prowadzone s  rów-
nolegle przedsi wzi cia w kilk  kier nkach 

nkc onowania obszar  bezpiecze stwa osobistego 
i procesowego w zak adach r py N. ednym z nich 
est zaspoko enie podstawowe  i nat ralne  potrzeby 
zapewnienia bezpiecznych war nków pracy poprzez 
realizac  dzia a  ma cych na cel  zapobieganie  wy-
padkom  powa nym awariom przemys owym  po arom 
oraz innym  niepo danym zdarzeniom. ednocze nie 
prowadzone s  przedsi wzi cia na rzecz b dowania 
wspólne  k lt ry bezpiecze stwa pracy w r pie N  
oparte  na zaanga owani  pracowników oraz kontrakto-
rów zewn trznych. Ponadto priorytetem dzia a  obsza-
r  est sprostanie wyzwaniom wynika cym z post p  
technologicznego w zakresie zapewnienia stabilizac i 
prowadzonych procesów operacy nych poprzez zacho-
wanie ich na wy szych standardów bezpiecze stwa. 

godnie z t  koncepc  pode mowane s  inic atywy 
inspirowane zarówno rozwi zaniami zastosowanymi 
w innych rmach z bran y  ak równie  wynika ce 
z obserwac i potrzeb wdra ania innowac i w obszarze 
bezpiecze stwa pracy. 

Projekt Safety Plus  
Pro ekt obe m e dzia ania realizowane na rzecz identy-

kac i i ednolicenia standardów bezpiecze stwa obo-
wi z cych w spó kach r py N w 1  obszarach 

znanych za istotne dla bezpiecze stwa osobistego  
procesowego i prewenc i ppo . Pro ektem ob to  kl -
czowych spó ek prod kcy nych z r py N  t .  
PKN N .A.  N P  PA s.r.o.  P blic ompany 

N iet a  ANW  .A.  N Po dnie .A.  Basell 
N Polyole ns p. z o.o.  za  wdra ane standardy 

stanowi  na wy sze  nkc on ce standardy bezpie-
cze stwa w bran y. ealizac a pro ekt  zostanie ko czo-
na w 2021 rok . osta a ona podzielona na dwa etapy  

ednolicenie standardów oraz ich wdro enie w gr pie 
re erency ne  ww. spó ek.  pomoc  ekspertów zewn trz-
nych przeanalizowano ponad 00 reg lac i wewn trz-
nych obowi z cych w ww. pó kach r py N. 
Analiza doprowadzi a do przygotowania 1  ednolitych 
standardów bezpiecze stwa  dotycz cych obszarów bez-
piecze stwa osobistego i prewenc i ppo . standardy  
procesowego standardy P  oraz zarz dzania gr pa 

S1 ezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych 

S2 zolac a róde  energii

S3 Prace w przestrzeniach zamkni tych

S4 Prace na wysoko ci 

S5 Bezpieczne wykonywanie prac ziemnych

S6 Post powanie powypadkowe 

S7 ostosowanie maszyn i narz dzi pod wzgl dem 
bezpieczne  eksploatac i w rodowiskach roboczych

S8 rganizac a wicze  doskonal cych dzia ania 
ratownicze

S9 Pomiary s bstanc i niebezpiecznych

P1 apobieganie wyciekom

P2 Pog bione analizy awarii przemys owych

P3 Plany awary ne  b dowa konstr kc a planów

1 Przywództwo i rola kadry kierownicze  w kszta -
towani  system  bezpiecze stwa

2 arz dzanie podwykonawcami

3 arz dzanie prowadzeniem po azdów

Wybór tematów standardów wynika z konieczno ci -
cia na wa nie szych zagro e  l b praktyk wymaga cych 

ednolicenia  z wagi na zarz dzanie segmentowe 
w obszarze bezpiecze stwa w r pie N. ako ma-
teria y ród owe wykorzystano nie tylko istnie ce  
w kl czowych spó kach prod kcy nych r py N 
reg lac e w asne  ale te  zidenty kowane podczas a dy-
tów wewn trznych na lepsze praktyki l b wyró nia ce 
si  standardy stosowane przez wiod ce rmy bran y 
przerob  ropy i gaz . Pomys  opracowania ednolitych 
standardów w zakresie bezpiecze stwa dla spó ek z gr -


