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Cel

Wytyczne określają zasady przebywania pracowników wykonawcy na terenie stacji w związku
wykonywaniem zleconych prac konserwacyjnych, remontowych, kontrolno – pomiarowych,
inwestycyjnych.

II. Zasady pobytu wykonawców w stacji paliw
1. Wykonawca prac zobowiązany jest powiadomić Prowadzącego Stację Paliw o terminie
przybycia na obiekt. Wymóg ten nie dotyczy prac wykonywanych w trybie awaryjnym (awarie
krytyczne).
2. Przed rozpoczęciem prac przedstawiciel wykonawcy zobowiązany jest poinformować
Prowadzącego Stację Paliw lub jego zastępcę o:
zakresie planowanych prac,
przewidywanych zagrożeniach dla klientów stacji, pracowników stacji oraz
Wykonawcy, mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac
planowanym sposobie zabezpieczenia miejsc pracy i zasięgu wygrodzonej strefy
pracy,
niezbędnych wyłączeniach instalacji energetycznych ( elektrycznych; paliwowych),
przewidywanym czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących dokumentów, które powinien
okazać na wezwanie przedstawicieli PKN ORLEN S.A., służby bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z
o.o. lub Prowadzącego Stację Paliw:
oryginał Certyfikatów BHP dla osób zatrudnianych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wykonującego prace na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.
Instrukcja bezpiecznego wykonania robót (IBWR), jeżeli jest wymagana.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac (zaświadczenia
kwalifikacyjne; uprawnienia do obsługi sprzętu, kopie ostatniego szkolenia bhp,
badania lekarskie dopuszczające do pracy, itd.),
Pisemne zezwolenie na prace niebezpieczne – jeżeli jest wymagane.

III. Nadzór nad pracami
1. Przed rozpoczęciem prac o zwiększonym zagrożeniu, przedstawiciel wykonawcy 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,
Zagrożenia mogące występować podczas wykonywania prac,
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Obowiązek instruktażu nie dotyczy typowych prac serwisowych wykonywanych pojedynczo
przez pracowników serwisów na podstawie instrukcji serwisowych, rozładunku paliw.
2. Wykonawca wykonuje zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowuje niezbędny sprzęt i
zgłasza prowadzącemu stację gotowość do rozpoczęcia pracy.
3. Wykonawca może rozpocząć prace niebezpieczne po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie
prac na podstawie sporządzonej przez Prowadzącego SP lub osobę zastępującą listy
kontrolnej stanowiącej załącznik do zarządzenia PKN ORLEN SA w sprawie realizacji prac o
zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN S.A
4. Listę kontrolną sporządza prowadzący SP przed rozpoczęciem prac.
5. Prace o zwiększonym zagrożeniu mogą być prowadzone tylko z zastosowaniem stałego
nadzoru ze strony wykonawcy. Nadzór może prowadzić pracownik posiadający
zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami lub
pracownik służby bhp wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy typowych prac serwisowych
wykonywanych pojedynczo przez pracowników serwisu na podstawie instrukcji serwisowych,
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rozładunku paliw. Możliwość prowadzenia poszczególnych prac niebezpiecznych przez
jednego pracownika powinna być wyraźnie określona w IBWR
Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzkiego, do których należą następujące prace:
niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych
wybuchem
wewnątrz zbiorników paliwowych i LPG,
wewnątrz urządzeń kanalizacyjnych,
wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części,
znajdujących się pod napięciem,
wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia,
lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy,
mogą być wykonywane tylko na podstawie jednorazowego zezwolenia na prace wydanego
przez służbę utrzymania Ruchu Stacji Paliw lub Realizatora Inwestycji PKN ORLEN SA oraz
po weryfikacji spełnienia warunków bezpieczeństwa i dopuszczeniu do rozpoczęcia prac
przedstawiciela służby bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. Wykonawca przed rozpoczęciem
właściwych prac objętych zezwoleniem może wykonać czynności przygotowawcze,
np. wygrodzenie i oznakowanie terenu robót, przygotowanie niezbędnych materiałów,
maszyn i narzędzi, rozstawienie podręcznego sprzętu gaśniczego i innych zabezpieczeń
wynikających z zapisów zezwolenia, itp., jednak bez rozszczelniania instalacji paliwowych.
Wymienione w niniejszym punkcie prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego mogą być rozpoczęte wyłącznie po uzyskaniu
wpisu pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w pisemnym zezwoleniu jednorazowym, który
stanowi potwierdzenie spełnienia warunków bezpieczeństwa przez Wykonawcę.
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych
wybuchem muszą być prowadzone pod stałym nadzorem kierującego pracami ze strony
Wykonawcy oraz przedstawiciela służby BHP/ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.
Pozostałe rodzaje prac realizowanych na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. muszą być
prowadzone pod stałym nadzorem kierującego pracami ze strony Wykonawcy (za wyjątkiem
prac dozwolonych do wykonywania przez jednego pracownika) oraz mogą podlegać
okresowym nadzorom/wizytacjom przez przedstawicieli Zleceniodawcy oraz ORLEN Eko Sp.
z o.o. na każdym etapie prowadzenia robót.
W każdej chwili w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na jakość,
zakres prac oraz bezpieczeństwo, Prowadzący czynną Stację Paliw powinien zgłosić ten fakt
osobie odpowiedzialnej z ramienia PKN ORLEN S.A. za te prace i służbie BHP/ppoż.
ORLEN Eko Sp. z o.o.

IV. Zakończenie prac
1. Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje miejsce pracy Prowadzącemu Stację Paliw,
który powinien sprawdzić czy zaprowadzono w miejscu prac ład i porządek oraz czy nie
występują zagrożenia dla pracowników i klientów stacji paliw.
2. Zakończenie robót na terenie Stacji Paliw wyłączonych z eksploatacji na czas prac kończy
się procesem odbioru technicznego, w którym biorą udział przedstawiciele Wykonawcy
oraz PKN ORLEN S.A.

