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Przedmowa

Henkel d y do zrównowa enia celów ekonomicznych, ekologicznych oraz spo ecznych w celu
zabezpieczenia i zwi kszenia naszej konkurencyjno ci na wiatowych rynkach. Normy Henkla dot.
BHPiO  odnosz  si  do Bezpiecze stwa i Higieny Pracy oraz Ochrony rodowiska. Wspieraj  one „Wizj
i warto ci” Henkla oraz kodeksy firmy takie jak „Kodeks zrównowa onego rozwoju korporacyjnego”.
Normy BHPiO  s  nieod cznym elementem zaanga owania Henkla w d eniu do zrównowa onego
rozwoju.

W celu uzupe nienia norm wi ce procedury bardziej szczegó owo opisuj  odpowiednie wymogi.
Wdro eniu b  towarzyszy  dokumenty z wytycznymi obejmuj cymi przyk ady najlepszych praktyk.
Niezale nie od wymogów Henkla, obowi zkowe jest równie  przestrzeganie obowi zuj cych wymaga
zawartych w przepisach. W razie jakichkolwiek sprzeczno ci nale y stosowa  si  do wymogów prawnych
obowi zuj cych lokalnie, je eli s  one bardziej surowe.

Normy BHPiO  maj  zastosowanie w Grupie Henkel na ca ym wiecie, a ka da ze spó ek
stowarzyszonych Henkla musi wdro  je wraz z odpowiednim systemem zarz dzania. Szczegó owe
procedury regionalne i lokalne s  elementami niezb dnymi dla wdro enia.

Prof. Dr. Ramón Bacardit
Corporate Senior Vice President

Co-Chair of Sustainability Council
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1. Proces zarz dzania

1.1 Polityka, cele i programy

Cel
Zapewnienie przestrzegania i wdro enia systemu
zarz dzania BHPiO , który odpowiada celowi
naszej organizacji, jej dzia alno ci, produktom
oraz us ugom, a tak e ci e doskonalenie
systemu zarz dzania BHPiO .

Wymagania polityki
• Nale y przestrzega  „Wizji i warto ci”

Henkla, powi zanych kodeksów Henkla oraz
wszelkich stosownych praw, zasad i
przepisów.

• Mo liwe jest w czenie dodatkowych
elementów polityki, je eli wymaga tego
prowadzona dzia alno  lub lokalne wymogi.

• Polityka b dzie przekazana wszystkim
pracownikom oraz innym interesariuszom na

danie.
• Odpowiedzialny zespó  zarz dzaj cy zadba o

to, aby w ramach ich obszarów
odpowiedzialno ci funkcjonowa a
odpowiednia organizacja w zakresie
BHPiO , realizuj ca wymogi norm BHPiO ,
a tak e o to, by odpowiednie fragmenty
polityki i norm BHPiO  zosta y zrozumiane i
zastosowane.

Cele i wymogi programów
• Cele BHPiO  oraz powi zane z nimi

programy musz  by  opracowywane z
uwzgl dnieniem:
- polityki
-  zgodno ci z prawem
- istotnych oddzia ywa
- warunków krajowych/regionalnych
- wykonalno ci technicznej
- op acalno ci ekonomicznej

• Programy b  obejmowa y dzia ania,
obowi zki, rodki i terminy realizacji celów
BHPiO .

• Nale y zidentyfikowa  kluczowe wska niki
wydajno ci dla dzia  o istotnym
oddzia ywaniu i monitorowa  je regularnie w
celu oceny realizacji celów BHPiO  oraz
skuteczno ci systemu zarz dzania.

• Nale y przekazywa  informacje o wynikach
w ramach organizacji.

1.2 Weryfikacja

Cel
Zapewnienie zgodno ci prawnej oraz
skutecznego wdro enia i utrzymania systemu
zarz dzania.

Wymagania
• Zgodno  z wewn trznymi i zewn trznymi

wymaganiami musi by  monitorowana z
uwzgl dnieniem:
- okre lenia i oceny odpowiednich

wymogów prawnych i zawartych w
przepisach

- monitorowania i oceny odpowiednich
wymogów wewn trznych i zewn trznych
oraz ich zmian

- identyfikacji niezgodno ci oraz wdro enia
dzia  naprawczych

- przekazania wszelkich istotnych informacji
dotycz cych wymogów wewn trznych i
zewn trznych oraz ich zmian wszystkim
zainteresowanym pracownikom.

• Odpowiedni zespó  zarz dzaj cy musi
zdefiniowa  narz dzia (np. kontrole, audyty,
samoocen ) s ce do nadzorowania
realizacji wymaga  zewn trznych i
wewn trznych.

• Audyty b  prowadzone przez
uprawnionych audytorów i b  obejmowa y
wszystkie maj ce zastosowanie wymogi
nak adane przez Henkla, w adze oraz
podmioty zewn trzne, a tak e przez przepisy.
Cz stotliwo  i zakres takich audytów b
uzale nione od ryzyka i stosowno ci dzia .

• Odpowiedzialny zespó  zarz dzaj cy b dzie
regularnie dokonywa  przegl du systemu
BHPiO  organizacji, przynajmniej raz w
roku, aby zapewni  jego ci e dopasowanie,
adekwatno  i skuteczno . Przegl d ten

dzie obejmowa  ocen  mo liwo ci
poprawy oraz potrzeb zmian w systemie, w
tym równie  polityki i celów BHPiO .
Proces przegl du musi uwzgl dnia :
- wydajno  procesu i systemu
- organizacj  i obowi zki
- status celów i programów z zakresu

BHPiO
- wyniki samooceny i audytów
- status dzia  profilaktycznych i

naprawczych oraz powi zanych
programów

- informacje zwrotne od interesariuszy
- odpowiednie zmiany w wymaganiach

prawnych, zewn trznych oraz
wewn trznych

• Wyniki audytów i przegl dów b
przekazywane wszystkim zainteresowanym
cz onkom kierownictwa.
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1.3 Dzia ania profilaktyczne i naprawcze

Cel
Nieustanne doskonalenie systemu zarz dzania oraz
procesów w celu unikni cia pojawienia si  lub
ponownego wyst pienia jakichkolwiek
niezgodno ci.

Wymagania
• Ka da niezgodno  z wymaganiami

wewn trznymi i zewn trznymi musi zosta
oceniona, a jej przyczyny musz  zosta
przeanalizowane.

• Nale y zidentyfikowa  i wdro  konieczne
dzia ania profilaktyczne i/lub naprawcze w
odpowiednich ramach czasowych i zgodnie z
poziomem ryzyka.

• Status dzia  profilaktycznych i naprawczych
dzie przekazywany wszystkim

zainteresowanym cz onkom kierownictwa.

1.4 Sprawozdawczo  i komunikacja

Cel
Wdro enie odpowiednich kana ów
komunikacyjnych na w ciwym poziomie
organizacyjnym oraz zapewnienie konstruktywnych
relacji z interesariuszami.

Wymagania
• Konieczne jest wdro enie skutecznych kana ów

do komunikacji z interesariuszami.
• Szczegó owe dane dotycz ce wydajno ci,

odnosz ce si  do produktu, zak adu
produkcyjnego oraz dzia alno ci biznesowej

 monitorowane i oceniane w celu
okre lenia ryzyka i potencja u poprawy. Wyniki
zostan  przekazane cz onkom kierownictwa.

• Pracownicy i opinia publiczna b  regularnie
informowani o post pie i ci ej poprawie
BHPiO .

• Dane i informacje b  udost pniane zgodnie z
wymogami Grupy Henkel.•Wymogi te
uwzgl dniaj  potrzeby informacyjne naszych
interesariuszy.

• Ka da organizacja jest odpowiedzialna za
przedstawienie odpowiednich zagadnie  swoim
interesariuszom, w tym cz onkom
kierownictwa, pracownikom, klientom,

adzom oraz lokalnej spo eczno ci.

1.5 Organizacja, obowi zki i szkolenie

Cel
Zagwarantowanie dostarczenia przez Henkla
wszelkich niezb dnych zasobów oraz okre lenia
wyra nych obowi zków w celu wdro enia i
utrzymania skutecznego i wydajnego systemu
zarz dzania.

Wymagania
• Nale y wprowadzi  odpowiedni  organizacj ,

obejmuj  zdefiniowanie obowi zków na
wszystkich poziomach zarz dzania.

• Obowi zki b  w przejrzysty sposób
przekazywane, uzgadniane mi dzy
pracownikiem i firm , udokumentowane,
komunikowane i nadzorowane.

• Opisy miejsca pracy i funkcji musz
obejmowa  odpowiednie obowi zki a tak e
wiedz  i kwalifikacje konieczne do realizacji
tych obowi zków.

• Przedstawiciele zwi zani z BHPiO  musz
posiada  niezb dne umiej tno ci oparte na
edukacji, szkoleniu lub do wiadczeniu i musz
posiada  niezb dne zasoby.

• Nowi pracownicy otrzymaj  odpowiednie
informacje na temat firmy i zostan
przeszkoleni z zakresu wykonywanej przez
nich pracy.

• Nale y okre li  potrzeby szkoleniowe i
przeprowadzi  odpowiednie szkolenie.

• Nale y prowadzi  odpowiedni rejestr dotycz cy
szkole .

1.6 Kontrola dokumentów

Cel
Zapewnienie systematycznej kontroli dokumentów
i rejestrów oraz ich zgodno ci ze wszelkimi
maj cymi zastosowanie normami.

Wymagania
• Nale y okre li  i zachowa  instrukcje

dotycz ce pracy z dokumentami oraz procedur
kontroli operacyjnej, szczególnie w
przypadkach, kiedy odst pstwa mog
skutkowa  sytuacjami wysokiego ryzyka.
Nale y zachowa  dokumentacj  z wdro enia
instrukcji i procedur.

• Dokumenty powinny by  zrozumia e,
oznaczone dat  (z datami przegl du), atwe do
zidentyfikowania oraz utrzymane w porz dku.

• Dokumenty b  zatwierdzane przez
upowa niony personel, okresowo poddawane
przegl dowi i aktualizowane, je eli zajdzie taka
potrzeba.

• Aktualne wersje dokumentów b  dost pne
we wszystkich odpowiednich lokalizacjach.

• Niewa ne dokumenty b  niezw ocznie
usuwane lub w inny sposób zabezpieczane
przed przypadkowym wykorzystaniem.
Niewa ne dokumenty lub rejestry b
archiwizowane zgodnie z okre lonym dla niech
okresem archiwizowania.
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2 Opracowywanie produktów

2.1 Projektowanie produktów

Cel
Zapewnienie systematycznego uwzgl dniania
oddzia ywania bada , opracowywania i
projektowania produktów na rodowisko,
pracowników i klientów.

Wymagania
• Opracowywanie produktów musi obejmowa

okre lenie wszystkich istotnych wymogów
prawnych i zawartych w przepisach, a tak e
wymogów wewn trznych i innych wymogów
zewn trznych.

• Obok op acalno ci ekonomicznej i potrzeb
klienta projektowanie produktów musi
uwzgl dnia  aspekty BHPiO . Aspekty
BHPiO  zwi zane z produktami musz
obejmowa :
- wydajne wykorzystanie zasobów na

kluczowych etapach cyklu yciowego
produktu, w tym równie  opakowania

- bezpiecze stwo produktów i sk adników, w
sposób okre lony podczas oceny ryzyka

- ograniczenie emisji i odpadów powsta ych
na skutek wytwarzania, wykorzystania i
utylizacji produktów i opakowa

- odpowiednie informacje dla klientów i
konsumentów na etykietach produktów i
opakowaniach

2.2 Bezpiecze stwo surowców

Cel
Zapewnienie dost pno ci odpowiedniej wiedzy
na temat surowców jako podstawy
bezpiecze stwa produktów, bezpiecznego
transportu i wykorzystania.

Wymagania
• Nale y zweryfikowa  zgodno  surowców z

wymaganiami prawnymi, wymogami klienta
oraz innymi wymogami, a tak e
zdefiniowanymi przez Henkla wewn trznymi
standardami dotycz cymi przeznaczenia
surowców.

• Surowce stosowane w produktach Henkla
musz  zosta  ocenione pod k tem zagro
chemicznych i fizycznych dla zdrowia i
rodowiska. Nale y zwróci  szczególn

uwag  na surowce wysoce niebezpieczne.
• Nale y zdefiniowa  wymagane informacje

podstawowe. ród a informacji obejmuj
informacje dostawcy, bazy danych Henkla,
klasyfikacj  prawn , wymogi dotycz ce
oznakowania oraz potrzeby klientów.

• Na podstawie tych informacji nale y okre li
odpowiednie rodki zarz dzania ryzykiem w
zakresie przechowywania, transportu oraz
wykorzystania surowców. Informacje te

nale y przekaza  pracownikom Henkla,
wykonawcom, producentom kontraktowym
oraz licencjobiorcom.



Normy dot. BHPiO Operacje ( cuch dostaw) 7

2.3 Bezpiecze stwo produktów

Cel
Zapewnienie bezpiecze stwa produktów dla
zdrowia i rodowiska przy wykorzystaniu w
sposób zgodny z przeznaczeniem.

Wymagania
• Nale y zebra  odpowiedni  wiedz  na temat

sk adu preparatu. Sk adaj  si  na ni
odpowiednie informacje na temat wszystkich
sk adników preparatu w oparciu o substancje
chemiczne obejmuj ce potencjalne produkty
reakcji.

• Nale y prowadzi  przegl d wszystkich
produktów pod k tem zgodno ci z
przepisami w zale no ci od zastosowania i
regionu/kraju sprzeda y (np. status zapasów
chemicznych).

• Odpowiednie informacje dotycz ce sk adu,
danych technicznych i dotycz cych
bezpiecze stwa sprzedawanych towarów
sygnowanych mark  Henkel musz  by
dost pne, a wszelkie aspekty okre lone
przepisami i zwi zane z BHPiO  poddane do
oceny osobom o odpowiedniej wiedzy i
umiej tno ciach.

• Nale y oceni  bezpiecze stwo produktu w
procesie oceny ryzyka, który obejmuje
zagro enia powi zane ze sk adem produktu
oraz potencja  zwi zany z ekspozycj
wynikaj cy z wykorzystania produktu.
Zagro enia zwi zane ze
sk adnikami/produktami okre laj  zakres i
szczegó y procesu oceny.

• Proces oceny ryzyka musi obejmowa
okre lenie priorytetów dla niezb dnych
dzia . G ównymi elementami s
klasyfikacja produktu, etykietowanie i
komunikacja z klientami w formie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej
(ang. safety data sheets – SDS).

• Je eli adne lokalne wymogi nie znajduj
zastosowania, jako wytycznych nale y u
powszechnie przyj tych przepisów
mi dzynarodowych.

• Klasyfikacja produktów, oznakowanie i karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej
musz  uwzgl dnia  przynajmniej:
- informacje na temat niebezpiecznych

ciwo ci
- instrukcje dotycz ce bezpiecznego

stosowania i transportu produktów
- informacje kontaktowe przydatne w razie

pyta  b  sytuacji awaryjnych.
Informacje te nale y dostarczy  klientom w
regionach lub krajach, w których nie istniej
przepisy dotycz ce oznakowania produktów i
opracowywania kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych.
• Je eli odpowiednie zarz dzanie ryzykiem z

wykorzystaniem tych rodków jest
niemo liwe, nale y rozwa  dalsze

dzia ania z zakresu zarz dzania ryzykiem.
Mog  one obejmowa :
- ponowne opracowanie produktu lub

procesu
- dostaw  do klienta wy cznie po

zapewnieniu zastosowania odpowiednich
rodków zarz dzania ryzykiem.

- wycofanie produktu z rynku.

• Personel zaanga owany w transport i
wykorzystanie produktów musi by  z
wyprzedzeniem odpowiednio
poinformowany o zagro eniach
zwi zanych z produktami.

• Nale y wprowadzi  usystematyzowan
procedur , aby zapewni  dostarczanie
klientom odpowiednich i aktualnych
informacji na temat produktów Henkla.

• Informacje dostarczane klientom b
poddawane przegl dowi regularnie oraz po
otrzymaniu jakichkolwiek nowych lub
zmienionych istotnych informacji.

Testowanie na zwierz tach i metody
alternatywne

Wymagania
• Testowanie produktów na zwierz tach b dzie

dozwolone wy cznie je eli pozwalaj  na to
przepisy i tylko po potwierdzeniu, e nie s
dost pne adne alternatywne sposoby
uzyskania niezb dnych informacji
dotycz cych bezpiecze stwa.

• W przypadku podj cia decyzji o
przeprowadzeniu testu na zwierz tach,
podczas jego wykonywania nale y mie  na
wzgl dzie dobro zwierz cia.

• Wybór programów testowych musi by
zgodny zasad  doskonalenia, ograniczania i
zast powania bada  na zwierz tach.
Urz dzenia do bada  musz  by
zatwierdzone przez firmowych specjalistów
Henkla.
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2.4 Wprowadzenie na rynek,
monitorowanie produktu, przegl d
produktu

Cel
Zapewnienie
monitorowania informacji zwrotnych
dotycz cych bezpiecze stwa produktów na
rynku  oraz identyfikacji rozwijaj cych si
zagadnie  zwi zanych z BHPiO .

Wymagania
• Zgodno  z wewn trznymi i zewn trznymi

wymaganiami musi by  monitorowana.
• Niepo dany wp yw na zdrowie i

rodowisko musi by  monitorowany i
oceniany.

• Nale y zidentyfikowa  problemy wynikaj ce
z istotnej debaty publicznej i oceni  wp yw
takich dyskusji.

• Wyniki monitorowania produktu nale y
uwzgl dni  podczas oceny ryzyka
zwi zanego z produktem.

• W przypadku powa nych w tpliwo ci
dotycz cych bezpiecze stwa produktów,
nale y wdro  odpowiednie procesy
wycofania produktu.

3 Operacje ( cuch dostaw)

3.1 Zakupy i dostawcy

Cel
Zapewnienie odpowiedniego wykonania
obowi zków w zakresie BHPiO  przez
dostawców towarów i us ug.

Wymagania
• Henkel oczekuje od dostawców dostarczenia

odpowiednich informacji na temat
bezpiecznego transportu i wykorzystania ich
towarów.

• W przypadku surowców i opakowa  wymogi
informacyjne musz  zosta  okre lone przez
osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  oraz
umiej tno ci, z uwzgl dnieniem wymogów
zwi zanych z przechowywaniem,
transportem w miejscu pracy,
bezpiecze stwem produktów, dystrybucj ,
wykorzystaniem produktu i utylizacj .

• W przypadku us ug i wyposa enia
technicznego wymogi informacyjne musz
zosta  zdefiniowane przez odbiorców
wewn trznych.

• Nale y oceni  dostawców zgodnie z
mo liwo ci  spe nienia przez nich wymogów
Henkla w zakresie wykonywania
obowi zków zwi zanych z BHPiO .

• Dostawcy, którzy wielokrotnie nie spe nili
okre lonych wymogów zostan
zidentyfikowani, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.

3.2 Przechowywanie

Cel
Zapewnienie projektu oraz funkcjonowania
obiektów magazynowych i wyposa enia
odpowiednio do zagro  i ilo ci
przechowywanych chemikaliów lub materia ów.

Wymagania
• Nale y zidentyfikowa  zagro enia zwi zane

z surowcami, produktami po rednimi,
produktami gotowymi i innymi chemikaliami
i podj  odpowiednie rodki z zakresu
zarz dzania ryzykiem.

• Projekt magazynu i warunki
przechowywania musz  by  odpowiednie do
zagro  i ilo ci przechowywanych
chemikaliów lub materia ów.

• Nale y wdro  odpowiednie rodki
bezpiecze stwa:
- dost pno  aktualnych informacji

dotycz cych bezpiecze stwa materia ów
(np. karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych)

- oznakowania opakowa  i pojemników
zawieraj ce informacje na temat
niebezpiecznych w ciwo ci materia u
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- segregacj  i/lub separacj  substancji
niemieszalnych

- znaki w wyznaczonych obszarach
- kontrol  dost pu do przechowywanych

substancji toksycznych lub ciek ego gazu
- odpowiednio oznakowane drogi ruchu

wewn trznego oraz obszary magazynowe
- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

gruntu i wody
- zaktualizowany spis zapasów zawieraj cy

nazwy, rednie ilo ci i informacje
dotycz ce bezpiecze stwa
przechowywanych substancji
niebezpiecznych.

Sk adowanie zewn trzne

Wymagania
• Henkel okre la wymogi dotycz ce

przechowywania w porozumieniach z
wykonawcami, którzy zapewniaj  firmie
powierzchni  magazynow . Wymogi b
uwzgl dnia  lokalne/regionalne warunki oraz
rodki okre lone powy ej.

• Nale y upowa ni  wykwalifikowanych
pracowników do wyboru i nadzoru
wykonawców zapewniaj cych powierzchni
magazynow .

• Umowy kontraktowe musz  by  zgodne z
prawem, okre lonymi wymogami Henkla
oraz wymogiem nak adaj cym obowi zek
dostarczenia firmie informacji dotycz cych
zdarze  i wypadków.

• Wykonawcy zapewniaj cy powierzchni
magazynow  Henklowi musz  by
monitorowani i oceniani, z uwzgl dnieniem
informacji na temat zdarze  i wypadków.

• Wykonawcy zapewniaj cy powierzchni
magazynow , którzy wielokrotnie nie
spe nili okre lonych wymogów zostan
zidentyfikowani, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.

Bezpiecze stwo zak adów i procesów

Cel
Zapewnienie bezpiecze stwa projektu i
funkcjonowania zak adów produkcyjnych i
procesów produkcyjnych dla pracowników,
spo ecze stwa i rodowiska.

Ocena ryzyka w zak adzie

Wymagania
• Nale y przeprowadzi  ocen  ryzyka dla

wszystkich zak adów produkcyjnych.
• Nale y zidentyfikowa  procesy, które mog

prowadzi  do powa nych zdarze , a
zwi zane z nimi zagro enia i ryzyko musz
zosta  dok adnie przeanalizowane.

• Nale y podj  odpowiednie dzia ania
naprawcze, aby zminimalizowa
zidentyfikowane ryzyko.

Projekt zak adu

Wymagania
• Stosowane i/lub planowane procesy i

technologie produkcyjne musz  uwzgl dnia
zagadnienia z zakresu BHPiO .
Uwzgl dnienie zagadnie  z zakresu BHPiO
nale y udokumentowa  bior c pod uwag :
- ocen  bezpiecze stwa i oddzia ywania na

rodowisko, w tym równie  na
pracowników i lokaln  spo eczno

- w ciwo ci wszystkich
wykorzystywanych substancji

- warunki procesu i jego specyfikacj  ze
szczególnym uwzgl dnieniem wymogów z
zakresu BHPiO

- ocen  wszelkich mo liwych
niebezpiecznych interakcji mi dzy
substancjami zastosowanymi w procesie
oraz mi dzy substancjami i materia ami
konstrukcyjnymi

- dane z badania pilota owego, które nale y
uwzgl dni  w projekcie ca ego zak adu,
je eli jest to wykonalne.

• Projekt zak adu powinien uwzgl dnia :
- zgodno  ze zdefiniowanymi

specyfikacjami opracowywania projektu,
wymogami ustawowymi i wykonawczymi,
zatwierdzonymi standardami technicznymi
oraz kodeksami projektowania

- zabezpieczenia przed emisj , redukcj
zapachów i ha asu, obróbk  wody
odpadowej, utylizacj  odpadów, ochron
gruntu i wód gruntowych

- wykonanie/aktualizacj  ocen wszelkich
istotnych rodzajów ryzyka

- dostarczenie odpowiedniej dokumentacji
zwi zanej z technologi , projektem i
in ynieri

- bezpiecze stwo obiektu.
• Budowa zak adu powinna uwzgl dnia :
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- powo anie wykwalifikowanego zespo u
zarz dzaj cego budow , który jest równie
odpowiedzialny za kwestie z zakresu
BHPiO  na placu budowy

-  wykonanie i udokumentowanie testów
wyposa enia

- dostarczenie dokumentacji wyposa enia
- opracowanie procedur z zakresu

konserwacji, funkcjonowania, kontroli
zanieczyszcze  i sytuacji awaryjnych oraz
wymogów dotycz cych szkolenia
operatorów

- komunikacj  i przekazanie wszelkich
informacji i dokumentów przysz emu
zespo owi zarz dzaj cemu

- szkolenie dla przysz ego personelu
technicznego.

• Przed uruchomieniem nale y wykona
przegl d bezpiecze stwa, który powinien
uwzgl dnia :
- wszelkie kwestie opisane powy ej pod

nag ówkami „Projekt zak adu” oraz
„Budowa zak adu”

- wszelkie kwestie zwi zane ze sprawno ci ,
które nale y rozwi za  przed
przeniesieniem odpowiedzialno ci na
zespó  zarz dzaj cy obiektem

- rejestr transferu
- próby produkcyjne, które maj  by

przeprowadzone przed uruchomieniem, w
stosownych przypadkach i je eli jest to
wykonalne

• Nale y zdefiniowa  i wdro  procedury
obejmuj ce odpowiednie rodki z zakresu
BHPiO ,
w szczególno ci:

- uruchomienie, wy czenie i sta e
funkcjonowanie procesów

- kontrol  surowców i produktów, z
uwzgl dnieniem zagadnie  z zakresu
bezpiecze stwa laboratoryjnego

- przejrzyste oznakowania zawieraj ce
informacje z zakresu BHPiO  zwi zane z
surowcami, a tak e produktami po rednimi
i gotowymi

- zabezpieczenia przed sytuacjami, w
których nast puje brak ci ci, np.
sytuacje wyj tkowe, awarie wyposa enia
zwi zanego z BHPiO

- ograniczenie zu ycia energii i wody
- zminimalizowanie ilo ci odpadów i emisji
- kontrol  utylizacji odpadów i uwalniania

spalin, dane do ewidencji nale y zapisa
- zapobieganie zanieczyszczeniu gruntu i

wód gruntowych.

Zarz dzanie zmianami

Wymagania
Nale y wdro  procedur  zarz dzania
zmianami:

- Przed wdro eniem modyfikacje zak adu
(takie jak zmiany w procesach,
chemikaliach, technologii, wyposa eniu
i/lub warunkach pracy, w tym równie
pracy wykonawcy) musz  zosta  ocenione
pod k tem ich wp ywu na aktualne oceny
ryzyka.

- Przed uruchomieniem nale y odnie  si
do wyników analizy oddzia ywania

- Po powa nych zdarzeniach i po
nieregularnych okresach zatrzymania,
nale y podda  przegl dowi ocen  ryzyka a
przed ponownym uruchomieniem nale y
odnie  si  do jej wyników

- Wszelkie modyfikacje nale y odpowiednio
udokumentowa

Konserwacja i kontrola

Wymagania
• Nale y opracowa  i wdro  plan

systematycznej konserwacji i kontroli dla
wszystkich sprz tów zwi zanych z BHPiO .

• Nale y wprowadzi  procesy, które
zagwarantuj  priorytetowe traktowanie pracy
na sprz cie niebezpiecznym, z
uwzgl dnieniem identyfikacji, regularnej
kontroli i konserwacji takiego sprz tu.

• Personel odpowiedzialny za konserwacj  i
kontrol  musi by  wykwalifikowany i
kompetentny i musi posiada  wszelkie
niezb dne licencje wymagane prawem.

• Dla zada  niebezpiecznych (np. praca w
wysokiej temperaturze, wej cie na teren
niebezpieczny) nale y wdro  system
pozwole  na prac .

• Nale y wdro  procedury stanu energii
zerowej, aby unikn  przypadkowego u ycia
urz dze  podczas serwisowania lub
konserwacji.
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3.4 Produkcja

Cel
Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania
procesów produkcyjnych ze zminimalizowanym
oddzia ywaniem na pracowników, okolicznych
mieszka ców i rodowisko.

Wymagania
• W miejscu pracy musz  funkcjonowa

procedury operacyjne, które b
obejmowa y:
- uruchomienie, wy czenie i sta e

funkcjonowanie wyposa enia
- transport niebezpiecznych chemikaliów
- bezpieczny transport wyposa enia
- zagro enia dla ludzi i rodowiska
- rodki ochronne i zasady post powania
- post powanie w przypadku

niebezpiecze stwa lub sytuacji wyj tkowej
- rodki z zakresu pierwszej pomocy
- rodki zwi zane z przypadkowym

uruchomieniem i odpowiedni  utylizacj .
• Pracownicy Henkla oraz niezatrudnieni przez

Henkla pracownicy produkcyjni musz
regularnie otrzymywa  wytyczne dotycz ce
maj cych zastosowanie zagadnie  z zakresu
BHPiO  oraz procedur operacyjnych.

• Dla wszystkich istotnych operacji w
zak adzie b  prowadzone rejestry (np. akta
z rejestru zak adu, rejestr rodków
zwi zanych z BHPiO ).

• Podczas zmian kontrolerzy b  prowadzili
regularne kontrole.

3.5 Wykonawcy

Cel
Zapewnienie przestrzegania przez wykonawców
pracuj cych w obiektach Henkla zgodno ci z
wymogami firmy.

Wymagania
• Henkel okre la wymogi w umowach z

wykonawcami. Wymogi powinny
uwzgl dnia  lokalne/regionalne warunki.

• Nale y upowa ni  wykwalifikowanych
pracowników do wyboru i nadzoru
wykonawców.

• Umowy kontraktowe musz  by  zgodne z
prawem, okre lonymi wymogami Henkla
oraz wymogiem nak adaj cym obowi zek
dostarczania firmie informacji dotycz cych
zdarze  i wypadków.

• Podczas wykonywania pracy w obiektach
Henkla wykonawcy maj  obowi zek
zachowania zgodno ci z tymi samymi
wymogami, które obowi zuj  pracowników
Henkla.

• Henkel dostarcza wykonawcom informacje z
zakresu BHPiO  dotycz ce obiektu,
surowców, procesów produkcyjnych i
produktów.

• Pracownicy wykonawcy pracuj cy w
obiektach Henkla musz  by  w nale yty
sposób poinformowani, poinstruowani,
koordynowani i nadzorowani.

• Je eli wykonawca zatrudnia
podwykonawców do pracy w obiektach
Henkla, wymagana jest ogólna umowa
pisemna z Henklem. W takich przypadkach
wykonawca jest odpowiedzialny za
przekazanie podwykonawcy wszystkich
wymogów Henkla i informacji.

• Niebezpieczna praca, odst pstwa od
akceptowalnych praktyk z zakresu
bezpiecze stwa i inne wykroczenia
wykonawców nie mog  by  tolerowane i

 dokumentowane i omawiane z
wykonawc .

• Wykonawcy b  monitorowani i oceniani z
uwzgl dnieniem informacji na temat zdarze
i wypadków.

• Wykonawcy, którzy wielokrotnie nie spe nili
okre lonych wymogów zostan
zidentyfikowani, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.
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3.6 Produkcja na zamówienie
(produkcja z materia ów
powierzonych i/lub kompleksowa
obs uga)

Cel
Zagwarantowanie jednakowego traktowania
produktów wytworzonych przez producentów
kontraktowych oraz innych produktów Henkla.

Wymagania
• Henkel okre la wymogi w umowach z

producentami kontraktowymi. Wymogi
powinny uwzgl dnia  lokalne/regionalne
warunki.

• Nale y upowa ni  wykwalifikowanych
pracowników do wyboru i nadzoru
wykonawców.

• Umowy kontraktowe musz  by  zgodne z
prawem, okre lonymi wymogami Henkla
oraz wymogiem nak adaj cym obowi zek
dostarczania firmie informacji dotycz cych
zdarze  i wypadków.

• Henkel dostarcza producentom
kontraktowym informacji z zakresu BHPiO
dotycz cych surowców, materia ów
opakowaniowych, procesów produkcyjnych i
produktów.

• Producenci kontraktowi b  monitorowani i
oceniani z uwzgl dnieniem informacji na
temat zdarze  i wypadków.

• Wytwórcy kontraktowi, którzy wielokrotnie
nie spe nili tych wymogów zostan
zidentyfikowani, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.

3.7 Transport

Cel
Zapewnienie transportu towarów na
odpowiedzialno  Henkla w sposób
bezpieczny dla zdrowia i
rodowiska.

Wymagania
• Nale y zdefiniowa  wymogi informacyjne

dotycz ce bezpiecznego transportu
produktów, surowców i odpadów.

• Ryzyko z zakresu BHPiO  zwi zane z
transportem produktów, surowców i
odpadów nale y oceni  i podj  odpowiednie
rodki zarz dzania ryzykiem poprzez

zastosowanie przepisów dotycz cych
towarów niebezpiecznych.

• rodki zarz dzania ryzykiem b
obejmowa :
- odpowiedni  selekcj  w ciwych rodków

transportu
- odpowiedni  klasyfikacj , opakowania,

oznakowania i etykiety dostaw
- procedury bezpiecznego adowania i

roz adowywania produktów i surowców
- odpowiednie szkolenia i instrukcje dla

pracowników i przewo ników
• Podczas czyszczenia wagonów

zbiornikowych, cystern i kontenerów
wielorazowego u ytku nale y uwzgl dni
wszelkie ryzyko z zakresu BHPiO .

• Informacje zwrotne w sytuacjach awaryjnych
i porady b  dost pne ca odobowo
odpowiednio do zagro  zwi zanych z
transportem.

• Henkel okre la wymogi w porozumieniach z
przewo nikami. Wymogi powinny
uwzgl dnia  lokalne/regionalne warunki.

• Wykwalifikowani pracownicy musz  by
upowa nieni do wyboru i nadzoru
przewo ników.

• Umowy kontraktowe musz  by  zgodne z
prawem, okre lonymi wymogami Henkla
oraz wymogiem nak adaj cym obowi zek
dostarczania firmie informacji dotycz cych
zdarze  i wypadków.

• Henkel dostarcza przewo nikom informacji z
zakresu BHPiO  dotycz cych produktów,
surowców i odpadów.

• Przewo nicy przybywaj cy do obiektów
Henkla i opuszczaj cy je s  odpowiednio
poinstruowani, koordynowani i nadzorowani.

• Przewo nicy s  monitorowani i oceniani z
uwzgl dnieniem informacji na temat zdarze
i wypadków.

• Przewo nicy, którzy wielokrotnie nie spe nili
okre lonych wymogów zostan
zidentyfikowani, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.
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4 Ogólne procesy BHPiO

4.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy

Cel
Zapewnienie bezpiecze stwa i higieny pracy
pracowników, wykonawców i go ci.

Wymagania
• Zapobieganie zagro eniu zdrowia w miejscu

pracy jest integralnym elementem
obowi zków ka dego kierownika Henkla.
Ka dy pracownik jest odpowiedzialny za
zdrowie i bezpiecze stwo w zakresie swoich
uprawnie .

• Nale y przeprowadzi  i udokumentowa
ocen  ryzyka dla wszystkich miejsc pracy w
odpowiednich odst pach czasowych, a w
przypadku zmiany warunków:
- Nale y zidentyfikowa  zagro enia (w tym

zagro enia mechaniczne i elektryczne,
zagro enia spowodowane oddzia ywaniem
fizycznym, pomiar ekspozycji dla
substancji niebezpiecznych)

- Nale y dokona  oceny ryzyka
(obejmuj cej porównanie z limitami
ekspozycji i wymogami okre lonymi
przepisami) i zminimalizowa  takie ryzyko

- Nale y zapewni  zdrowie i bezpiecze stwo
pracowników wykonuj cych zadania
zewn trzne lub wykonuj cych czynno ci w
obiektach klienta

- Nale y wdro  i kontynuowa  dzia ania
naprawcze, sprawdza  ich wykonalno
oraz przeprowadzi  niezb dne szkolenia.

• Nale y zdefiniowa  odpowiednie
wyposa enie ochronne dla personelu zgodnie
ze rozpoznanymi zagro eniami w miejscu
pracy, je eli rodki ochrony zbiorowej nie s
mo liwe do wykonania. Nale y zapewni
wyposa enie ochronne zgodne z wymogami
prawnymi lub normami bran owymi, a
pracownicy maj  obowi zek u ywa  tego
wyposa enia.

• Go cie s  informowani o szczególnych
zagro eniach w danym obiekcie oraz
wdro onych rodkach bezpiecze stwa, w
tym o zastosowaniu wyposa enia
ochronnego.

• Nale y zadba  o zachowanie nale ytego
porz dku w celu zapobiegania wypadkom.

4.2 Opieka zdrowotna

Cel
Zapewnienie pracownikom odpowiedniej opieki
zdrowotnej w zakresie medycyny pracy
.

Wymagania
• Zapewnienie odpowiedniego dost pu do

specjalistów ds. opieki zdrowotnej w
zakresie medycyny pracy.

• Konieczne jest zapewnienie b yskawicznej
pierwszej pomocy poprzez dostarczenie
odpowiedniego wyposa enia i wyszkolonego
personelu podczas wszystkich zmian.

• Badania z zakresu medycyny pracy
wykonywane przed powo aniem na
stanowisko i w okre lonych odst pach
czasowych (badanie stanu zdrowia) b
prowadzone zgodnie z wymogami
okre lonymi przepisami i szczególnymi
zagro eniami w miejscach pracy.

• Odpowiednio do problemów regionalnych i
krajowych, prowadzona b dzie promocja
zdrowia, a pracownicy b  mieli dost p do
stosownych programów.

• Badania lekarskie musz  by
udokumentowane. Dokumentacja medyczna

dzie w bezpieczny sposób przechowywana
i traktowana jak informacje poufne.
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4.3 Oddzia ywanie na rodowisko

Cel
Zapewnienie analizy i zg aszania przypadków
istotnego oddzia ywania na rodowisko
zwi zanych z procesami biznesowymi Henkla
oraz podj cie rodków zmierzaj cych do
optymalizacji.

Wymagania
• Ka da jednostka musi monitorowa  i

rejestrowa  okre lony zestaw danych
rodowiskowych dotycz cych:

- zanieczyszczenia powietrza
- wytwarzania i usuwania wody odpadowej
- wytwarzania i utylizacji odpadów
- zu ycia energii i wody
- potencja u przypadkowego uwolnienia
- zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych
- substancji wysoce niebezpiecznych
- oddzia ywania na spo eczno  lokaln , z

uwzgl dnieniem ha asu, zapachów i innych
problemów

• Zak ad oceni oddzia ywanie swoich
procesów na rodowisko, uwzgl dniaj c
wszelkie dane rodowiskowe oraz wymogi
wewn trzne i zewn trzne, w tym
ograniczenia prawne.

• Zak ad b dzie promowa  w ród
pracowników Henkla zachowania
odpowiedzialne rodowiskowo.

• Do celów rocznego raportu dotycz cego
zrównowa onego rozwoju odpowiednie dane
musz  zosta  zg oszone do stosownego
dzia u firmy. Sprawozdawczo  jest
inicjowana na wniosek firmy. Zg aszane
dane musz  by  legalizowane i zatwierdzane
przez kierownictwo jednostki organizacyjnej.

• Wszelkie zg aszane dane musz  zosta
przeanalizowane i nale y oceni  potrzeb
podj cia rodków lub programów poprawy.

• Aby sprosta  potrzebom wszystkich
interesariuszy Henkla, podsumowanie
danych nale y zawrze  w raporcie Grupy
Henkel dotycz cym zrównowa onego
rozwoju.

4.4 Ochrona przeciwpo arowa

Cel
Zapewnienie ochrony pracowników i aktywów
przed po arem i wybuchami.

Wymagania
• Nale y okre li  i wdro rodki

zapobiegania po arom i wybuchom.
• Nale y zapewni  dost pno  odpowiedniego

sprz tu/instalacji ga niczych.
• Nale y wprowadzi  odpowiedni system

zarz dzania przeciwpo arowego i
zintegrowa  go z planem awaryjnym
zak adu.

• Nale y uzgodni  z lokalnym oddzia em
stra y po arnej rodki z zakresu ochrony
przed po arami konstrukcji i gaszenia
po arów.

4.5 Zarz dzanie w sytuacjach
awaryjnych

Cel
Zapewnienie odpowiedniej reakcji na wszelkie
sytuacje awaryjne w zak adach Henkla.

Wymagania
• Nale y opracowa  i utrzyma  kompleksowy

plan post powania w sytuacjach awaryjnych.
Plan musi by  odpowiedni do zagro  w
zak adzie i musi uwzgl dnia  wyniki ocen
ryzyka.
Nale y odnie  si  do nast puj cych kwestii
podstawowych:
- Alarm/alert dla sytuacji awaryjnych
- Organizacja ewakuacji
- Procedury reagowania w sytuacjach

awaryjnych
- Komunikacja awaryjna

• Plany awaryjne b  skoordynowane z
lokalnymi s bami ratunkowymi.

• Podstawowe tre ci planów awaryjnych
zostan  zakomunikowane pracownikom,
wykonawcom, go ciom i, je eli to stosowne,
lokalnej spo eczno ci i w adzom.

• Nale y zapewni  i utrzyma  odpowiednie
wyj cia awaryjne.

• Nale y okresowo prowadzi  szkolenia i testy
z zakresu procedur awaryjnych.

• Wszelkie zidentyfikowane braki b
komunikowane zespo owi zarz dzaj cemu
obiektem, a nast pnie podj te zostan
dzia ania naprawcze.
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4.6 Kontrola i sprawozdawczo  w
zakresie zdarze  i wypadków

Cel
Zapewnienie odpowiedniej komunikacji i
badania zdarze  i wypadków.

Wymagania
• Wszelkie wypadki miertelne musz  by

natychmiast zg aszane Prezesowi Zarz du
Grupy Henkel oraz odpowiedniemu
Wiceprezesowi wykonawczemu jednostki
operacyjnej Grupy Henkel.

• W celu dokumentowania i zg aszania
zdarze  i wypadków nale y korzysta  z
bazy danych Henkla SHEcom.

• Wszelkie zdarzenia i/lub wypadki w
miejscu pracy musz  by  w odpowiedni
sposób zbadane i nale y okre li  i podj
stosowne dzia ania naprawcze.

• Dane dotycz ce zdarze  i wypadków b
podsumowywane i analizowane. Nale y
oceni  potrzeb  podj cia rodków lub
programów poprawy.

• Aby sprosta  potrzebom wszystkich
interesariuszy Henkla, dane s
podsumowywane na poziomie Grupy
Henkel, a wyniki zawarte w raporcie Grupy
Henkel dotycz cym zrównowa onego
rozwoju.

4.7 Bezpiecze stwo obiektów

Cel
Ochrona pracowników i maj tku Henkla.

Wymagania
• Obiekty musz  by  zabezpieczone przed

nieupowa nionym dost pem z u yciem
rodków obejmuj cych ogrodzenia,

niezawodne systemy kontroli dost pu, listy
wchodz cych i wychodz cych go ci i
wykonawców, systemy ochrony i systemy
patrolowe.

4.8 Przej cia, dywestycja, zamkni cia
zak adów

Cel
Zapewnienie odpowiedniej oceny ryzyka
BHPiO  zwi zanego ze spó kami lub
dzia alno ciami, które maj  zosta  przej te lub
maj  przej  proces dywestycji
.

Wymagania
• Ocena zobowi za  i realizacji obowi zków z

zakresu BHPiO  musi zosta
przeprowadzona przed zakupem dzia alno ci
lub zakupem b  wynajmem
nieruchomo ci.

• Wyniki musz  zosta  przekazane
odpowiedzialnemu kierownikowi projektu i
kierownikowi jednostki operacyjnej, a tak e
specjali cie ds. analizy przej  i wszelkim
innym zaanga owanym osobom w ramach
firmy, jednostki operacyjnej i regionu.

• Po przej ciu obowi zkowa jest ocena
dotycz ca zagadnie  z zakresu BHPiO
przeprowadzona w ci gu 12 miesi cy.

• Proces decyzyjny dotycz cy wszelkich
inwestycji lub zamkni cia zak adów musi
obejmowa  ocen  zagadnie  z zakresu
BHPiO  na wczesnym etapie.
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