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Dokumenty wymagane przed wejściem na teren ORLEN Południe S.A.
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Na teren ORLEN 
Południe 
wpuszczane są 
tylko osoby z 
aktualnymi 
szkoleniami 
okresowymi bhp 
oraz badaniami 
lekarskimi.

Należy zwrócić 
uwagę na 
zapewnienie 
dozoru 
bezpośredniego 
oraz termin 
ważności szkoleń 
dla stanowisk 
robotniczych (1 
rok).



Dokumenty wymagane przed wejściem na teren ORLEN Południe S.A.
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W przypadku badań lekarskich należy 

zwrócić szczególną uwagę na termin 

ważności oraz dodatkowe warunki 

pracy jak np. pow. 3m.

Dodatkowo sprawdzane są 

uprawnienia do wykonywania 

niektórych prac (np. spawacze, 

monterzy rusztowań itp.)



Dokumenty wymagane przed wejściem na teren ORLEN Południe S.A.
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Dokumenty wymagane przed wejściem na teren ORLEN Południe S.A.
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Wszystkie prace należy wykonywać na podstawie opracowanej Instrukcji

Bezpiecznego Wykonania Robót lub planu BiOZ (jeśli jest wymagany).

Minimalny zakres IBWR jest określony w Zasadach BHP dostępnych na stronie

Internetowej ORLEN Południe S.A.:

https://www.orlenpoludnie.pl/PL/OFirmie/Documents/Zasady%20%C5%9Brodowi

skowe%20i%20BHP%20na%20terenie%20ORLEN%20Po%C5%82udnie.pdf

https://www.orlenpoludnie.pl/PL/OFirmie/Documents/Zasady%20%C5%9Brodowiskowe%20i%20BHP%20na%20terenie%20ORLEN%20Po%C5%82udnie.pdf


Zasady poruszania się
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• Należy korzystać tylko z wyznaczonych 
dróg, chodników i przejść.

• Pojazdy mechaniczne powinny 
poruszać się zgodnie z Kodeksem 
Drogowym.

• Poruszając się pieszo po zakładzie, 
należy korzystać jedynie z dróg 
wyznaczonych dla ruchu pieszego, a w 
razie ich braku poruszać się lewą 
stroną jezdni.



Zasady poruszania się
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• Przenosząc materiały, części 
maszyn lub narzędzia należy je 
zabezpieczyć, aby nie 
przeszkadzały innym 
użytkownikom drogi.

• Wchodząc na drogę należy 
zachować szczególną ostrożność i 
upewnić się, czy po drodze nie 
poruszają się pojazdy 
(autocysterny, sprzęt ciężki).

• Należy zachować szczególną 
ostrożność przy przechodzeniu 
przez przejazdy kolejowe 
niestrzeżone.



Zasady poruszania się
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• Nie wolno wchodzić w rejon prowadzenia prac na 

wysokości, prac ziemnych, prac przy użyciu sprzętu 

budowlanego.

• Nie wolno zastawiać i zaśmiecać dróg 

komunikacyjnych, transportowych i ewakuacyjnych.

• Nie wolno zasłaniać, przestawiać, zmieniać lub 

usuwać znaków i sygnałów drogowych oraz innych 

znaków i sygnałów bezpieczeństwa, jak również 

urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.



Zasady poruszania się
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• Należy zachować szczególną ostrożność przy 

chodzeniu po schodach. Należy trzymać się poręczy 

podczas schodzenia, wchodzenia po schodach.

• Nie wolno wchodzić do pomieszczeń oraz w rejony, 

w których występują zagrożenia

• Należy zachować szczególną ostrożność przy 

poruszaniu się w rejonie źródeł niekontrolowanych 

wypływów pary technologicznej



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 kontakt z substancjami niebezpiecznymi (np. produkty naftowe):

- mieszaninami (wysoce i skrajnie) łatwopalnymi

- mieszaninami o działaniu rakotwórczym, mutagennym;

Produkcja Estrów i Gliceryny

Hydrorafinacja

Terminal Paliw

DRW

Oczyszczalnia Ścieków



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia);

 kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi;



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 zaprószenie oczu, kontakt inhalacyjny z pyłem;

 działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń;



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi;

 niskie temperatury - układ parowania azotu;

 kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej;

Produkcja Estrów i Gliceryny

Asfalty



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 hałas;

 uderzenie spadającym przedmiotem;

 wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki;

 Zagrożenia biologiczne

 Butle z gazem



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, 

autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość 

nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych);

 porażenie prądem elektrycznym;



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 katastrofy wynikające z pracy w zakładzie dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej 

- pożar, wybuch, uwolnienie węglowodorów lub wodoru do atmosfery.



Zagrożenia występujące na terenie ORLEN Południe S.A.
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 katastrofy wynikające z pracy w zakładzie dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej 

- pożar, wybuch, uwolnienie węglowodorów lub wodoru do atmosfery.



Prace szczególnie niebezpieczne
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„Prace szczególnie niebezpieczne” – zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bhp, Rozdział 6

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bhp przy 
urządzeniach energetycznych

 roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

 prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych, komór 
paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, absorberów, walczaków 
kotłów, kanałów i lejów zsypowych, rurociągów sieci cieplnych oraz w zbiornikach 
paliw płynnych i gazowych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych,

 prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,



Prace szczególnie niebezpieczne
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 prace na wysokości,
 prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
 prace wewnątrz zasobników węgla lub biomasy oraz zasobników pyłu węglowego 

lub biomasy,
 prace w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni wymagające wejścia do 

kanałów, rurociągów, rur ssawnych i zbiorników, jak również prace na ujęciach i 
zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod 
powierzchnią wody

 prace w zakresie konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowego, 
wykonywane wewnątrz turbin wiatrowych lub gondoli oraz prace z zakresu 
zewnętrznej konserwacji gondoli lub śmigieł wirnika turbiny wiatrowej

 prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub 
ich części, znajdujących się pod napięciem

 prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz 
uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z 
miejsca wykonywania pracy



Prace szczególnie niebezpieczne
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 prace w wykopach, z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowego, 
wykonywane przy gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych oraz rurociągach 
sieci cieplnych

 prace konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej 
znajdującej się pod napięciem

 prace przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej 
uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi 
znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji elektrycznej;

 prace na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem 
lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;

 prace przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii 
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii 
pozostaje pod napięciem;

 prace konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach 
rozładowczych paliw płynnych i gazowych,

 inne prace, niż wyżej wymienione, uznane przez osoby dozoru za szczególnie 
niebezpieczne



Prace szczególnie niebezpieczne – rusztowania 
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• Montaż i demontaż zgodnie z DTR/projektem

• Używanie szelek i linek bezpieczeństwa

• Kaski do prac wysokościowych z zapięciem 

czteropunktowym

• Tylko montażyści z uprawnieniami

• Dostęp do dokumentacji kontrolnej ŚOI

• Tylko rusztowania systemowe

• Tabliczka na rusztowaniu

• Odbiór przez osobę z uprawnieniami budowlanymi



Prace szczególnie niebezpieczne – rusztowania 
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Prace szczególnie niebezpieczne – rusztowania 
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Przykłady niebezpiecznych rozwiązań



Prace szczególnie niebezpieczne – rusztowania 
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Przykłady niebezpiecznych rozwiązań



Prace szczególnie niebezpieczne – praca w zbiornikach
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Stała asekuracja

Pomiary atmosfery

Przykład niebezpiecznych rozwiązań – brak asekuracji

pracownika znajdującego się w zbiorniku.



Prace szczególnie niebezpieczne – praca w zbiornikach
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Przykład niebezpiecznych rozwiązań – brak asekuracji

pracownika znajdującego się w zbiorniku.



Prace szczególnie niebezpieczne – praca w strefach EX
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Praca w strefach zagrożonych wybuchem wymaga specjalnych procedur i

środków ochrony, które muszą być opisane w IBWR.



Prace szczególnie niebezpieczne – praca w strefach EX
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Prace szczególnie niebezpieczne – BiOZ; IBWR
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Prace szczególnie niebezpieczne – transport pionowy
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Prace szczególnie niebezpieczne – zabezpieczenie terenu prac
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Prace szczególnie niebezpieczne – spawanie
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Prace szczególnie niebezpieczne – nadzór
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Przedsiębiorca zewnętrzny prowadząca prace szczególnie niebezpieczne na terenie 
ORLEN Południe zobowiązana jest do zapewnienia codziennego nadzoru własnej służby 
bhp w liczbie co najmniej:

• 1 osoby przy zatrudnieniu powyżej 30 pracowników (włącznie z podwykonawcami),
• 2 osób przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników (włącznie z podwykonawcami),
• Kolejnej jednej osoby na każdych 100 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 200 

pracowników (włącznie z podwykonawcami).

Nadzór musi być zapewniony na wszystkich zmianach, na których realizowane są prace.

Nadzór bezpośredni – brygadzista/majster

Koordynator BHP



Prace szczególnie niebezpieczne – LMRA
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Wszystkie osoby muszą dokonywać

codziennie przed rozpoczęciem

prac samodzielnej oceny ryzyka na

podstawie załączonych pytań.

Można rozpocząć pracę po

pozytywnych odpowiedziach.

Formularze LMRA dostępne są w

biurach budowy.



Praca na podstawie pisemnych zezwoleń i poleceń
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Wszystkie prace na terenie ORLEN Południe

S.A. należy wykonywać na [podstawie

pisemnych zezwoleń lub poleceń.



Praca na podstawie pisemnych zezwoleń i poleceń
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Praca na podstawie pisemnych zezwoleń i poleceń

39



Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Wszystkie elektronarzędzia

muszą posiadać datę

następnej kontroli.



Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych
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Materiały niebezpieczne
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Substancje chemiczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki

nie mogą być przechowywane w pojemnikach po

substancjach spożywczych.



Materiały niebezpieczne
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Dla każdej 

substancji 

chemicznej musi być 

dostępna karta 

charakterystyki w j. 

polskim.



Gospodarka odpadami

49

Wszystkie odpady 

podlegają 

segregacji w 

odpowiednich 

pojemnikach.



Gospodarka odpadami
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Informowanie o zdarzeniach 
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• Zagrożenia,

• Zdarzenia potencjalnie wypadkowe,

• Wypadki przy pracy.



Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
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Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
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Na każdej instalacji i na terenie budowy

W wyznaczonych miejscach lub przy szczególnych zagrożeniach (np. spawanie, praca na 

wysokości)



Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
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Wszystkie środki ochrony osobistej przed upadkiem z 

wysokości (szelki, linki, amortyzatory itp.) a także 

zawiesia można używać 5 lat od daty produkcji (lub 

wydania). Każdy sprzęt musi być raz w roku 

sprawdzony przez upoważnioną (przez producenta) 

osobę. Potwierdzenie sprawdzenia musi być 

odnotowane w karcie użytkowania.



Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
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Kaski ważne są 5 lat od daty produkcji



Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

56



Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
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Organizacja i udzielanie pierwszej pomocy
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W przypadku zagrożenia lub konieczności 

wezwania pomocy należy dzwonić pod 

podane nr telefonów



Kary za naruszenie zasad bhp., ppoż. 
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Osoby nie stosujące się do zasad bhp mogą 

być ukarane żółtymi lub czerwonymi kartkami.

Trzecia żółta kartka skutkuje usunięciem z 

terenu ORLEN Południe S.A.



Kary za naruszenie zasad bhp., ppoż. 
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Kary finansowe 

wystawiane są na 

firmę.



System motywacyjny 
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Kary za naruszenie zasad bhp., ppoż. 
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Wstrzymanie prac

Zerwanie umowy

W sytuacjach szczególnych może dojść do wstrzymania prac, lub zerwania umowy..



Dziękuję za uwagę

63


