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Szkolenia BHP maj ą na celu przekazywanie, aktualizowanie oraz doskona lenie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej zwi ązanej z bezpiecze ństwem pracy. Systematyka 
szkole ń, o poziomie dostosowanym do potrzeb BHP, ma znacz ący wpływ  
na indywidualne zachowania pracowników, aktywizuj ąc ich oraz akcentuj ąc potrzeb ę  
i mo żliwo ści realnego wpływu na bezpiecze ństwo pracowników oraz innych osób 
przebywaj ących w pobli żu.  
 

1. Wszystkie osoby wykonujące prace na rzecz Wykonawcy, w stacjach paliw PKN 
ORLEN SA podlegają szkoleniom w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami 
przepisów. 

2. Szkolenia BHP są obowiązkowe i dotyczą pracowników: własnych wykonawcy, 
podwykonawców,  dostawców usług. 

3. Każdy pracownik wykonujący pracę na rzecz wykonawcy musi legitymować się 
dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego ogólnego BHP oraz 
instruktażu stanowiskowego. W przypadku pracowników zatrudnionych przez dłuższy 
czas także wymaganych szkoleń okresowych z zakresu bhp.  

4. Częstotliwość szkoleń okresowych BHP jest uzależniona od zajmowanego 
stanowiska. 

5. Szkolenia wstępne i okresowe powinny być prowadzone według zatwierdzonych 
przez pracodawcę programów szczegółowych przez osoby lub firmy posiadające  
do tego uprawnienia. 

6. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za to, że wszystkie osoby wykonujące w stacji 
paliw pracę na jego rzecz, niezależnie od formy zatrudnienia, odbyły szkolenia  
z zakresu bhp i ppoż. (wstępne  i okresowe) oraz że posiadają dokumenty 
potwierdzające fakt odbycia takich szkoleń.  

7. Programy wszystkich szkoleń BHP powinny zawierać informacje o zagrożeniach,  
z jakimi pracownicy spotykają  się w ramach wykonywania swoich obowiązków.  

8. Programy szkoleń BHP, w szczególności instruktażu stanowiskowego powinny 
dokładne zapoznawać pracownika z instrukcjami stanowiskowymi oraz Instrukcją 
Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) i/lub Planem BIOZ,  jeśli charakter pracy 
wymagał ich opracowania.  

9. Programy szkoleń BHP powinny zawierać informacje dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i udzielania pomocy przedmedycznej. 

10. Niezależnie od szkoleń wstępnych i okresowych pracownicy wykonawcy  
oraz podwykonawcy powinni być poddawani instruktażom informującym uczestników   
o zagrożeniach występujących na terenie stacji paliw oraz ustanowionych w PKN 
ORLEN SA metodach i standardach bezpieczeństwa pracy,  

11. Instruktaże prowadzone są przez służbę bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.  
Po zakończeniu instruktażu wydawany jest certyfikat bhp ważny przez 1 rok od daty 
wydania.  

 

 

 


