
To wydanie sponsoruje

W listopadzie 2001 CCPS opublikował pierwsze wydanie Process Safety Beacon
(1) i rozesłał do kilku setek osób. Od tamtego dnia opublikowano 180 wiadomości dla 
pierwszoliniowych pracowników procesów produkcyjnych (pliki do odczytu dostępne 
na stronie: www.sache.org). Dystrybucja rozrosła się do ponad 38 tys. osób ujętych 
na liście mailingowej; osoby te mogą przekazać Beacon swoim współpracownikom. 
Całkowita liczba czytelników najprawdopodobniej wynosi kilkaset tysięcy osób 
miesięcznie. Beacon obecnie dostępny jest w tłumaczeniu na ponad 25 języków 
dokonywanym przez grupę oddanych tłumaczy-ochotników, którzy poświęcają swój 
czas aby promować bezpieczeństwo procesowe na świecie.

W roku 2016 ukazały się dwa wydania Beacon poświęcone zagadnieniom 
powtarzających się zdarzeń awaryjnych – w lutym dotyczący pożarów na skutek
przelania zbiorników zawierających palne substancje (2) oraz w maju dotyczący
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Co możesz zrobić?

www.iomosaic.com

 Beacon tworzony jest z myślą o operatorach, 
pracownikach służb utrzymania ruchu i innych 
pierwszoliniowych pracownikach przemysłu 
procesowego. Skupia uwagę na zagadnieniach, 
które powinni przestrzegać i działaniach jakie 
mogą realizować w ramach obowiązków 
służbowych.

 Zdajemy sobie sprawę, że wielu inżynierów, 
chemików, jak też inni pracownicy kadry 
technicznej czy zarządzającej czytają Beacon i 
mamy nadzieję, że wyciągają wnioski. Jednakże 
Beacon nie jest pisany dla nich. W rubryce „Co 
możesz zrobić?” nie znajdziecie sugestii takich jak 
„dokonaj zmiany w procesie”, „wymień 
wyposażenie” czy „przestrzegaj wymagań 
Standardu XYZ”.

 Możesz udostępnić Beacon swoim 
współpracownikom lub kolegom w postaci 
wydruku czy plików elektronicznych.

 Kiedy czytasz wydanie Beacon pomyśl co możesz z niego wywnioskować 
nawet jeżeli dotyczy on zdarzenia, które wydarzyło się na całkowicie innym 
rodzaju instalacji. Na przykład wydanie Beacon z września 2016 dotyczyło 
pożaru na statku. Większość czytelników Beacon nie pracuje na statkach ale 
główny przekaz tego wydania dotyczył ważności zarządzania zmianami 
[Management of Change (MOC)], które dotyczy każdego rodzaju instalacji 
czy urządzeń.

 Ilość miejsca w ramach Beacon jest ograniczona więc nie ma możliwości aby 
zawierał wszystkie istotne wnioski ze zdarzenia. Pomyśl o innych 
zagadnieniach, które możesz wywnioskować z wypadku i poszukaj więcej 
informacji o danym zdarzeniu lub jemu podobnych.

 Jeżeli pracujesz w zakładzie, w którym jest dobra polityka w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem procesowym, najprawdopodobniej nie macie 
zbyt wiele zdarzeń awaryjnych. Bardzo łatwo jest popaść w 
samozadowolenie. Wykorzystuj Beacon do przypominania każdemu o tym, 
co może się stać jeżeli nie będziecie przestrzegać rygorystycznych wymagań 
systemu zarzadzania bezpieczeństwem procesowym dotyczących realizacji 
jakichkolwiek działań na instalacji.

 Zapoznaj się z wydaniem Beacon z lutego 2008 pt.: “Jak korzystać z the 
Beacon”, który również jest dostępny na stronie www.sache.org.

Czy wiedziałeś, że?
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wybuchów azotanu amonu (3). Te 
zdarzenia awaryjne są przykładami 
wypadków, które mamy nadzieję, że 
dzięki Beacon, będą pomocne w ich
zapobieganiu.

Wyciągajmy wnioski ze zdarzeń, które 
wystąpiły w innych lokalizacja niż nasza, 
żebyśmy nie musieli doznać przykrego
doświadczenia na własnej skórze!

The Beacon dostępny jest w językach: afrikaans, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, francuski, grecki, gujarati, hebrajski, hindi, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, malajski, marathi, 
niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, telugu, turecki, wietnamski i włoski


