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I. Cel 

 

Celem niniejszego standardu jest określenie wymogów z zakresu szkoleń BHP 
i  ppoż. oraz instruktażu dla wykonawców wykonujących prace konserwacyjne, 
remontowe i inwestycyjne oraz warunki dopuszczania do wykonywania pracy 
w stacjach paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  
 
II. Wymagania ogólne 

 

1. Prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych powoduje zwiększenie 
istniejących już zagrożeń oraz generuje nowe zagrożenia wynikające z zakresu i technologii 
prowadzonych prac, właściwości paliw, organizacji pracy stacji (obecność w stacji osób 
postronnych – klienci stacji). 

2. Ze względu na potrzebę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób mogących przebywać 
w stacji paliw podczas prowadzenia prac, pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wiedzę 
o występujących oraz mogących się pojawić zagrożeniach, sposobie ich minimalizacji, 
wymaganych środkach technicznych, organizacyjnych zapewniających maksymalny stopień 
bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca prowadzący prace na terenie stacji paliw zobowiązany jest zapewnić, że 
wszystkie osoby kierowane do pracy odbyły wymagane prawem szkolenia z zakresu BHP oraz 
ppoż.  

4. Wszyscy pracownicy zatrudniani przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, skierowani do 
wykonywania pracy na terenie stacji paliw PKN ORLEN S.A. muszą odbyć instruktaż 
z zakresu występujących w stacjach paliw zagrożeń, zasad bezpiecznej organizacji pracy, 
wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej określonych przez PKN ORLEN 
S.A. oraz zagrożeń mogących pojawić się w trakcie wykonywania czynności w stacjach paliw. 
Po odbyciu instruktażu wydawany jest certyfikat BHP lub wpis do karty identyfikacyjnej 
(serwisowej). Instruktaż oraz posiadanie certyfikatu BHP lub karty identyfikacyjnej 
(serwisowej) nie są wymagane od osób wykonujących pracę doraźnie np. operatorzy 
wynajętego sprzętu ciężkiego, kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych, nie będących 
pracownikami Wykonawcy. 

5. Instruktaż wykonywany jest przez służby BHP i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. 
6. Po odbyciu instruktażu uczestnicy otrzymują „Certyfikat BHP dla stacji paliw 

PKN ORLEN S.A.” według wzoru zawartego w zarządzeniu operacyjnym Dyrektora Biura BHP 
w sprawie realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN 
S.A. lub wpis do karty identyfikacyjnej (serwisowej). Posiadanie ważnego certyfikatu BHP lub 
aktywnej karty identyfikacyjnej jest warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania 
prac w stacjach paliw PKN ORLEN S.A. 

7. Pracownik zobowiązany jest do posiadania przy sobie certyfikatu BHP (w wersji papierowej 
lub elektronicznej) lub aktywnej karty identyfikacyjnej (serwisowej) w trakcie wykonywania 
pracy w stacji paliw i okazywania go/jej na żądanie służb PKN ORLEN S.A. oraz 
Prowadzącego stację paliw.  
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8. Brak certyfikatu BHP lub aktywnej karty identyfikacyjnej (serwisowej) jest równoznaczny 
z natychmiastowym odsunięciem pracownika od pracy na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN 
S.A.  

9. Certyfikat BHP oraz wpis do karty identyfikacyjnej (serwisowej)s jest ważny przez jeden rok od 
daty przeprowadzenia instruktażu. Po upływie roku pracownicy muszą odbyć instruktaż 
ponownie. Instruktaż przeprowadzany jest na wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
jest uzgodnić z kierownikiem/koordynatorem regionalnym ORLEN Eko Sp. z o.o. termin 
i miejsce  przeprowadzenia instruktażu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

III. Postanowienia końcowe 

 

Służby BHP i ppoż. PKN ORLEN S.A. w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania przez 
pracowników kontraktorów zasad bezpiecznego wykonywania pracy, nieprzestrzegania ustaleń 
zawartych w: klauzuli bezpieczeństwa stanowiącej załącznik umowy, pisemnych zezwoleniach na 
pracę, instrukcjach (IBWR), mają prawo odebrać winnym naruszeń, certyfikat BHP lub kartę 
identyfikacyjną, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania pracy we wszystkich stacjach 
paliw PKN ORLEN S.A. 

 

Wzór certyfikatu BHP dla stacji paliw PKN ORLEN S.A. 

 

CERTYFIKAT BHP 

Dla pracownika wykonującego prace na 
terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. 

 

Pan(i) ……………………………………. 

 

Zatrudniony(a) w firmie …………………. 

 

Jest upoważniony do wykonywania prac 
konserwacyjnych, remontowych i budowlanych 
we wszystkich stacjach paliw PKN ORLEN S.A. 

Certyfikat BHP jest ważny do dnia ……………. 

nr z ewidencji szkoleń …………………… 

 

………………………………………. 

(Imię i Nazwisko oraz podpis wydającego) 

 

 

 

1) Pracownik zobowiązany jest do posiadania 
certyfikatu przy sobie w czasie wykonywania 
pracy w stacjach paliw. 

2) Certyfikat należy okazać przed rozpoczęciem 
pracy w stacji paliw prowadzącemu stację lub 
innej osobie wyznaczonej przez prowadzącego 
stację a także na żądanie pracowników służb 
PKN ORLEN S.A. wykonującym nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem stacji. 

 

OSWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i 
będę stosował standardy bezpiecznego 
wykonywania pracy obowiązujące w stacjach 
PKN ORLEN S.A. 

 

 

…………………………………………… 

Czytelny podpis osoby pracownika 

  




