
“Historie są tam, gdzie wspomnienia idą, gdy są zapomniane.”

- Doctor Who, Sezon 9, Odcinek 12  

 Jeśli masz wieloletnie doświadczenie w branży przemysłowej, pamiętasz historie z przeszłych zdarzeń awaryjnych, 

których bezpośrednio doświadczyłeś lub o których opowiadali ci poprzednicy. Przekazuj te historie swoim mniej 

doświadczonym kolegom. Przypomnij im, że „to może się zdarzyć tutaj", ponieważ "zdarzyło się" w przeszłości. 

 Jeśli jesteś względnie nowy w branży przemysłowej, poproś doświadczonych kolegów, aby podzielili się swoimi 

przeszłymi doświadczeniami ze zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa procesowego. 

 Zaproponuj kierownictwu, aby zapisywać lub dokumentować historie, aby zachować informacje z poprzednich 

zdarzeń, zanim zostaną utracone, gdy ludzie przenoszą się do innej pracy lub przechodzą na emeryturę. 

 Poszukaj historii na temat zdarzeń występujących w dowolnej branży i dowiedz się, czego możesz się z nich nauczyć, 

odnosząc się do Twojej pracy. Wiele wydań Beacon to przykłady tego, jak pozornie niezwiązane ze sobą zdarzenia 

mogą dostarczyć ważnych informacji dla naszej branży. Niektóre przykłady to pożar na łodzi pasażerskiej (wrzesień 

2016 r., Zarządzanie zmianami), awaria silnika w samolocie (październik 2018 r., Integralność mechaniczna i energia 

niebezpieczna) i pożar w porcie lotniczym w Atlancie (grudzień 2018 r., Reagowanie w sytuacjach awaryjnych i 

współprzyczynowość awarii).
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Historie o bezpieczeństwie procesowym!

Potęga opowiadania historyjek jest uznana od wieków za skuteczny sposób oddziaływania na 

mózg i serce oraz zachowania historii. Dzieci na całym świecie uczą się bajek ze zbiorów takich 

jak Bajki pana Perrault, Bajki Braci Grimm, Bajki Ezopa i inne. Pamiętają te historie i lekcje z 

nich wypływające przez całe życie.

Pionier bezpieczeństwa procesowego, Trevor Kletz (1922-2013), często pisał o wartości 

opowiadań dotyczących bezpieczeństwa procesowego. Ludzie pamiętają opowieści i zapamiętują 

je znacznie lepiej niż wykłady na temat zagrożeń procesowych i dane z różnych materiałów 

szkoleniowych. Na szczęście przemysł poczynił znaczne postępy w zmniejszaniu częstości 

poważnych zdarzeń awaryjnych. W przeszłości ludzie pracujący w obiektach technologicznych 

zyskali zdrowe podejście do zagrożeń procesowych przez osobiste doświadczanie tego, co może 

się zdarzyć, gdy proces nie jest właściwie kontrolowany. 

Co możesz zrobić?

http://www.dekra-process-safety.com/

Bez tego doświadczenia polegamy jedynie na 

szkoleniach, ćwiczeniach i procedurach dotyczących 

bezpiecznego wykonywania codziennej pracy.

Kiedy nie ma dobrego związku między "co robimy" i 

"dlaczego robimy to w ten sposób" możemy stać się 

beztroscy. Dlaczego musimy przestrzegać wszystkich 

tych procedur zarządzania bezpieczeństwem procesów, 

aby zapobiegać incydentom, które nigdy się nie zdarzają? 

Zapominamy, że incydenty nie zdarzają się tak często, 

ponieważ postępujemy zgodnie z wymaganymi 

procedurami. Procedury stają się podatne na 

nieprzestrzeganie rygorystycznych zasad. Beztroska i 

nieprzestrzeganie procedur to tylko niektóre z pierwszych 

kroków na drodze prowadzącej do przyszłego zdarzenia 

awaryjnego.

Bajka Ezopa “Wrona i

Dzban” przypominają o 

wartości kreatywności. 

Wydanie Beacon z października 

2017 było oparte na bajce Ezopa 

„O chłopcu, który wołał o pomoc”.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Wiadomości dla personelu produkcyjnego

The Beacon dostępny jest w językach: afrikaans, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, filipiński, francuski, grecki, gujarati, hebrajski, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, kataloński, 

koreański, malajski, marathi, mongolski, niemiecki, perski (farsi), polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, telugu, turecki,  urdu, węgierski, wietnamski i włoski
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