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Cel wytycznych
1. Wytyczne bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw mają na celu
zapewnienie, że praca w stacjach paliw będzie wykonywana w sposób
bezpieczny, bez szkód dla osób przebywających w stacji paliw, mienia
i środowiska.
2. Wytyczne bezpieczeństwa ustalają minimalne wymagania, jakie muszą spełnić
wszyscy wykonawcy prac prowadzonych w stacjach paliw PKN ORLEN S.A.

II. Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw
1. Wszyscy wykonawcy, podwykonawcy oraz zatrudniane przez nich osoby muszą
znać zasady bezpiecznego wykonywania pracy określone w przepisach
państwowych, klauzulach bezpieczeństwa zawartych w umowach oraz wytyczne
bezpieczeństwa określające minimalne wymagania bezpieczeństwa pracy.
2. Wymaga się, aby wszyscy pracownicy skierowani do pracy posiadali odpowiednią
wiedzę specjalistyczną oraz wymagane kwalifikacje potwierdzone stosownymi
dokumentami.
3. Pracownicy skierowani do pracy muszą posiadać przy sobie ważny, imienny
certyfikat bhp (oryginał), wydany przez wskazaną służbę bhp ORLEN Eko Sp. z o.o.
oraz wymagane świadectwa kwalifikacyjne. Brak tych dokumentów jest
równoznaczny z niedopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy w stacji
paliw.
UWAGA: Wymagania dotyczące posiadania certyfikatu nie dotyczą operatorów
maszyn roboczych oraz kierowców pojazdów ciężarowych i dostawczych
wykonujących prace w stacji doraźnie pod warunkiem:
posiadania ważnego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje
zaznajomienia z zagrożeniami występującymi w miejscu robót wykonanego
przez osobę kierującą pracownikami ze strony Wykonawcy i posiadającą
certyfikat BHP PKN ORLEN S.A.,
praca wynika z doraźnych potrzeb budowy (nie można jej było wcześniej
zaplanować i zorganizować szkolenia w celu uzyskania certyfikatu BHP),
prace są wykonywane pod nadzorem osoby kierującej pracownikami, który
posiada certyfikat BHP PKN ORLEN S.A
4. Wykonawca musi zapewnić że używany sprzęt budowlany (także wynajmowany od
innych podmiotów gospodarczych) jest sprawny technicznie i posiada ważne
decyzje zezwalające na eksploatacje (dotyczy urządzeń i maszyn dla których takie
wymagania określono w przepisach prawnych, np. podnośniki koszowe, żurawie),
5. Wymaga się, aby pracownicy wykonujący prace z substancjami niebezpiecznymi
zostali
zapoznani
z
kartami
charakterystyki
stosowanych
substancji
niebezpiecznych, a w szczególności z kartami charakterystyki benzyn; oleju
napędowego i LPG.
6. Wykonawca prowadzący prace w stacji paliw zobowiązany jest zapewnić w miejscu
pracy komplet wymaganych Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac (dla
wykonywanych rodzajów prac o zwiększonym zagrożeniu).
7. Wszyscy pracownicy muszą: mieć wiedzę na temat bezpiecznych metod pracy,
znać wymagania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i oceny ryzyka
zawodowego.
8. W trakcie wykonywania pracy w stacjach paliw zabronione jest spożywanie
alkoholu, zażywanie środków odurzających lub praca w stanie po ich spożyciu.
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Zleceniodawca ma prawo do wykonywania badań kontrolnych za pomocą alkomatu.
Badania mogą wykonywać również pracownicy ORLEN Eko Sp. z o.o.
9. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych na terenie czynnych stacji paliw
dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych. Na
terenie stacji paliw wyłączonych z eksploatacji w których przeprowadzone są prac
inwestycyjne, miejsce takie powinno zostać opisane w
dokumentacji
budowy/rozbiórki: Planie BIOZ i/lub IBWR.
10.
Wykonawca nie może podjąć pracy w stacji paliw bez formalnego
potwierdzenia zamówienia usługi, zgodnie z przyjętymi w PKN ORLEN S.A.
zasadami udzielania zamówień.
11.
Wykonawca przed rozpoczęciem pracy w stacji paliw ma obowiązek zgłosić
się do prowadzącego stację lub jego zastępcy i omówić z nim zakres planowanych
prac oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy.
III. Przestrzeganie przepisów
1. W trakcie prowadzenia prac w stacji paliw Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania obowiązujących przepisów oraz standardów bezpieczeństwa PKN
ORLEN S.A.
2. Przed rozpoczęciem prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
przedstawiciel pracodawcy kierujący pracami zobowiązany jest przeprowadzić
instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac obejmujący, co najmniej
następujące zagadnienia:
imienny podział pracy,
kolejność wykonywania poszczególnych czynności w ramach zadania,
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych
czynnościach.
3. Wykonawca wykonuje zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowuje niezbędny
sprzęt i zgłasza prowadzącemu stację gotowość do rozpoczęcia pracy.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych uzgadnia
z Prowadzącym Stację Paliw zabezpieczenia miejsca pracy i sporządza szkic
miejsca robót z uwzględnieniem lokalizacji wygrodzenia terenu prac. Szkic
dołączany jest do Listy kontrolnej.
5. Prace szczególnie niebezpieczne takie jak:
na wysokości powyżej 1 m,
ziemne na głębokości ponad 1 m poniżej poziomu gruntu,
z użyciem materiałów niebezpiecznych,
w strefach zagrożonych wybuchem związane z konserwacją, remontami
i modernizacją urządzeń,
legalizowanie odmierzaczy paliw oraz zbiorników magazynowych z użyciem
substancji niebezpiecznych (paliwa)
prace niebezpieczne pod względem pożarowym poza strefami zagrożonymi
wybuchem mogą być wykonywane na podstawie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robót (IBWR) uzgodnionych służbą BHP i Ppoż. ORLEN Eko
Sp. z o.o. oraz przedstawicielem Działu Koordynacji Prewencji BHP i Ppoż.
w Regionach i GK PKN ORLEN S.A.
6. Prace o zwiększonym zagrożeniu dla wykonujących je pracowników mogą być
prowadzone tylko z zastosowaniem stałego nadzoru ze strony Wykonawcy. Nadzór
powinien prowadzić pracownik wykonawcy, posiadający zaświadczenie o odbyciu
szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami lub
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pracownik służby bhp wykonawcy.
7. Nie wymaga się stałego nadzoru ze strony Wykonawcy podczas prowadzenia
następujących prac szczególnie niebezpiecznych:
- typowych prac konserwacyjnych instalacji paliwowych wykonywanych przez firmy
serwisowe – jeżeli zostało to opisane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robót,
– przeładunku paliw do zbiorników magazynowych wykonywanych przez
uprawnionych kierowców cystern drogowych
– tankowania paliw do pojazdów klientów.
8. Następujące prace:
a) niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach
zagrożonych wybuchem
b) wewnątrz zbiorników paliwowych i LPG,
c) wewnątrz urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub
ich części, znajdujących się pod napięciem,
e) wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod
napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie
jest widoczne z miejsca wykonywania pracy,
uznane jako stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia
i zdrowia pracowników mogą być wykonywane tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia na prace wydanego przez uprawnionych pracowników PKN ORLEN
S.A.
9. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia
i zdrowia pracowników mogą być wykonywane tylko po dopuszczeniu do ich
rozpoczęcia przez służbę bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz pod ich stałym lub
czasowym nadzorem. Stały nadzór pracownika Spółki ORLEN Eko wymagany jest
podczas prac pożarowo niebezpiecznych prowadzonych w strefach zagrożenia
wybuchem.
10.
W przypadku wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych,
wymagających wydania pisemnego pozwolenia na prace, czynności związane z
wydaniem pozwolenia oraz nadzorem prowadzi wykonawca.
11.
Prowadzący Stację Paliw lub osoba przez niego wyznaczona wykonuje
kontrole przygotowania wykonawcy do prac szczególnie niebezpiecznych stosując
listę kontrolną stanowiącą załącznik do zarządzenia PKN ORLEN SA w sprawie
realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN
S.A.. Wykonawca współpracuje z Prowadzącym Stację Paliw okazując wymagane
dokumenty i uzgadniając konieczne do zastosowania zabezpieczenia i wygrodzenie
terenu prac. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa
sposobu wykonywania prac, Prowadzący Stację powinien poinformować służbę bhp
i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.
IV.

Zakończenie prac

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca
wykonywania prac i przekazania Prowadzącemu stację lub jego zastępcy w stanie
zapewniającym pełne bezpieczeństwo pracownikom stacji paliw oraz jej klientom.
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2. W przypadku niemożności zakończenia prac w danym dniu i konieczności
kontynuowania prac w kolejnych dniach, wykonawca zobowiązany jest do
skutecznego zabezpieczenia miejsca pracy.

