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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
pracownika stacji paliw

Podstawy prawne:
 y Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  Pracy 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.)

 y Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1139)

 y Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 25 kwietnia 2017  r. zmieniające  rozpo-
rządzenie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
przy  ręcznych  pracach  transportowych  (Dz.U.  2017 
poz. 854)

 y Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
poz. 1650 ze zm.)

 y Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej  z dnia 12 czerwca 2018  r. w sprawie najwyż-
szych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników 
szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  (Dz.  U.  
z 2018 r. poz. 1286 ze zm.)

 y Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 
2014  r. w  sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słu-
żące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853)

 y Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 1994 r. nr 89 poz. 414)

 y Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  bezpie-
czeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 
r. nr 11 poz. 86 ze zm.)

 y Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  kwietnia 
2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników  zawodowo  narażonych  na  te  czynniki 
(Dz.U. z 2005 r. nr 81 poz. 716 ze zm.)



6

Bezpieczeństwo i higiena pracy stacji paliw

 y Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  8  lipca 
2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwo-
ścią wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybucho-
wej (Dz.U. z 2010 r. nr 138 poz. 931)

 y Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2010 r. nr 109 poz. 719)

Środki ostrożności na stacji paliw

 y Pawilon stacji paliw płynnych powinien być wykonany z 
elementów nierozprzestrzeniających ognia i usytuowa-
ny poza strefą zagrożenia wybuchem. 

 y W  pomieszczeniach  magazynowych  pawilonu  stacji 
paliw płynnych dopuszcza się przechowywanie cieczy 
palnych o temperaturze zapłonu:
 – 328,15 K (55°C) i niższej w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach o pojemności do 1 dm3 i łącznej ich 
pojemności do 50 dm3

 – powyżej 328,15 K (55°C) w opakowaniach konfek-
cjonowanych w ilościach bez ograniczeń.

 y Zadaszenia w stacjach paliw płynnych powinny być wy-
konane z elementów nierozprzestrzeniających ognia i po-
winny być wyposażone w instalację odgromową.

 y Stanowiska  obsługowo-diagnostyczne  pojazdów  sa-
mochodowych  w  stacjach  paliw  płynnych  powinny 
znajdować  się w pomieszczeniach. Na otwartej  prze-
strzeni  mogą  być  sytuowane  stanowiska  obsługowe 
do doraźnych przeglądów. Stanowiska te powinny być 
zlokalizowane  poza  minimalnymi  strefami  zagrożenia 
wybuchem.

 y Przewody  wlewowe  przyłączy  spustowych  do  zbior-
ników  przeznaczonych  do  magazynowania  paliw 
płynnych powinny być wyposażone w zamknięcia hy-
drauliczne  i  urządzenia  zabezpieczające  przed  prze-
pełnieniem  tych  zbiorników  oraz  powinny  być  usytu-
owane  w  sposób  zapewniający  swobodny  dojazd  do 
tych przyłączy. 

 y Zewnętrzne  powierzchnie  zbiorników  stalowych  pod-
ziemnych  i  rurociągów  technologicznych  stacji  paliw 
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płynnych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne. 

 y Wewnętrzne  powierzchnie  zbiornika  stalowego  mogą 
być  zabezpieczone  powłoką  ochronną  posiadającą 
zdolność  do  odprowadzania  ładunków  elektrostatycz-
nych.

 y Rurociągi  technologiczne  stacji  paliw  płynnych  nie 
mogą być prowadzone pod budynkami. Zbiorniki, wy-
kładziny zbiorników stalowych oraz rurociągi technolo-
giczne stacji paliw płynnych mogą być wykonane z two-
rzyw sztucznych lub innych materiałów, jeżeli zostanie 
zapewnione skuteczne odprowadzenie ładunków elek-
tryczności statycznej.

 y Dystrybutory  paliw  płynnych  powinny  być  chronione 
przed najeżdżaniem przez obsługiwane pojazdy, sytu-
ując je na wysepkach wyniesionych nad poziom przy-
ległego podjazdu .

 y Rozmieszczenie dystrybutorów paliw płynnych na wy-
sepkach powinno zapewniać obsługę pojazdów, umoż-
liwiać swobodne przejścia między dystrybutorami oraz 
pozwalać na prawidłowe rozmieszczenie sprzętu prze-
ciwpożarowego.

 y Obudowa  dystrybutorów  paliw  płynnych  powinna  być 
uziemiona. 

 y W odległości mniejszej niż 5 m od dystrybutora paliw 
płynnych nie powinny znajdować się studzienki kana-
lizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do 
pomieszczeń, w których podłoga znajduje  się poniżej 
przyległego terenu.
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 y Nawierzchnie wysepek  i  podjazdów  stacji  paliw  płyn-
nych powinny być równe, wykonane z materiałów nie-
palnych, szczelne i zmywalne, ze spadkiem do kratek 
ściekowych. Wysepki  i  stanowiska  obsługowe  w  sta-
cjach paliw płynnych powinny być rozmieszczone w po-
sób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługi-
wanych pojazdów. 

 y Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpo-
wiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze.

 y Stacja  paliw  płynnych  powinna  być  wyposażona 
w urządzenia:
 – do  pomiaru  i monitorowania  stanu magazynowa-

nych produktów naftowych
 – do  sygnalizacji  wycieku  produktów  naftowych  do 

gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
 – zabezpieczające przed emisją par produktów naf-

towych  I  klasy do powietrza podczas  tankowania 
pojazdów

 – wyposażona w urządzenia systemu odzysku opa-
rów  (system  VRS,  tzw.  wahadło  gazowe).  Po-
wstające  podczas  tankowania  czy  napełniania 
zbiorników opary benzyny zamiast ulatniać się do 
atmosfery  są  wychwytywane  przez  odpowiednią 
instalację  i  odprowadzane do  zbiornika podziem-
nego.

 y Instalacje kanalizacyjne powinny być również wyposa-
żone w instalacje  i urządzenia zapobiegające przedo-
stawaniu  się wyrobów naftowych do wód gruntowych 
i instalacji ściekowej.

 y Zbiorniki na produkty naftowe podlegają dozorowi tech-
nicznemu  oraz  badaniom  okresowym  tj:  rewizja  we-
wnętrzna, próba szczelności, rewizja zewnętrzna.

 y Każda stacja paliw płynnych powinna mieć wyznaczo-
ne  strefy  zagrożenia  wybuchem.  Minimalne  wymiary 
stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicz-
nych stacji paliw płynnych i stacji gazu płynnego okre-
śla  załącznik  do  rozporządzenia  ministra  gospodarki 
z 21  listopada 2005  r. w sprawie warunków  technicz-
nych,  jakim  powinny  odpowiadać  bazy  i  stacje  paliw 
płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.). 
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 y Na  stacji  paliw  należy  wyeliminować  źródła  zapłonu: 
nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie uży-
wać narzędzi iskrzących.

 y W strefach  zagrożonych wybuchem  instalacje  i  urzą-
dzenie elektryczne powinny być utrzymywane w bez-
piecznym stanie, powinny być poddawane przeglądom 
i kontrolom.

 y Strefy zagrożenia wybuchem powinny być oznakowane 
tablicami ostrzegawczymi, np. Uwaga, Strefa zagroże-
nia wybuchem. Używanie otwartego ognia zabronione.

 y Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciw-
pożarowy:
 – 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda
 – 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda
 y 3 koce gaśnicze
 y 2  gaśnice  przenośne  proszkowe  po  6  kg  każda 

i  koc  gaśniczy  na  każde  stanowisko  wydawania 
gazu płynnego.

Podstawowe obowiązki pracownika  
na stacji paliw:

 y obsługa klienta
 y wykładanie i przemieszczanie towaru
 y tankowanie pojazdów
 y asystowanie przy zrzucie paliwa
 y składowanie i wydawanie butli z gazem
 y przyjmowanie dostaw
 y mycie szyb samochodowych
 y uzupełnianie powietrza w oponach
 y uzupełnianie olejów w pojeździe
 y uzupełnienie płynów w pojeździe klienta
 y zmiana cen na monolicie cenowym
 y utrzymanie terenów zielonych.

Podstawowe obowiązki pracownika stacji paliw
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Zagrożenia na tym stanowisku możemy 
podzielić na:

1. Chemiczne:
 y narażenie  na  kontakt  z  oparami  benzyny,  oleju, mie-
szanki propan-butan i spalin

 y narażenie na oblanie i połknięcie benzyn, oleju, płynów 
eksploatacyjnych

 y narażenie na połknięcie  i oblanie substancją przezna-
czoną do utrzymywania czystości i porządku

 y narażenie na oparzenia kończyn i twarzy podczas tan-
kowania mieszaniny propan-butan (lPG)

2. Fizyczne:
 y upadki wynikające z różnicy poziomu (krzesła, drabiny)
 y urazy, przygniecenia  i uderzenia  (niewłaściwe składo-
wanie  produktów,  przewracające  się  regały,  przeno-
szenie  przedmiotów)  również  w  niedrożnych  ciągach 
komunikacyjnych

 y wypadki  komunikacyjne  podczas  obsługi  klientów  i 
przemieszczanie  się  po terenie  stacji  (pojazdy  prze-
mieszczające się po stacji)

 y porażenie prądem
 y poparzenie w  trakcie  obsługi  urządzeń gastronomicz-
nych

 y napady i kradzieże
 y pożary i wybuchy
 y

3. Biologiczne:
 y choroby mające źródło w kontakcie z otwartą raną
 y choroby przenoszone drogą kropelkową.

Działania zapobiegające zagrożeniom:

1. Chemiczne:
 y sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i insta-
lacji z częstotliwością             wynikającą z przepisów i za-
leceń producenta

 y przestrzeganie procedur związanych z kontaktem 
z substancjami chemicznymi
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 y oznakowanie informujące o zagrożeniach na tere-
nie stacji

 y zapewnienie i korzystanie ze środków ochrony in-
dywidualnej ⃰

 y przeprowadzanie  szkoleń  BHP  i  związanych  ze 
stanowiskiem pracy

 y przeprowadzanie  profilaktycznych  badań  lekar-
skich uprawniających do   pracy na danym stano-
wisku

 y prawidłowa organizacja pracy
 y zapewnienie środków do udzielania pierwszej po-
mocy (apteczki)

 y przestrzeganie instrukcji i zaleceń umieszczonych 
na opakowaniach substancji  i kartach charaktery-
styk

 y wyłączenie z działania obszaru, na którym nastąpi-
ło wydzielanie się oparów  lub płynów

 y zabezpieczenie wylanego paliwa sorbentem
 y prawidłowe  i  kompletne  oznakowanie  opakowań 
środków czystości oraz pomieszczeń i regałów ich 
magazynowania,  informujące o substancjach nie-
bezpiecznych i odpadach opakowań

 y zakaz przelewania substancji chemicznych do nie-
certyfikowanych i nieoznakowanych pojemników

 y przestrzeganie procedur dostaw lPG oraz  tanko-
wania pojazdów.

 y
2. Fizyczne:

 y stosowanie szelek do pracy na wysokości, prawi-
dłowa  organizacja  pracy zgodnie  z wymaganiami 
dla prac na wysokości

 y szkolenia BHP i z pierwszej pomocy
 y stosowanie  sprawnych  i  odpowiednich  drabin 
i  podestów  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem

 y zgodna z przepisami  szerokość  i  oświetlenie  cią-
gów komunikacyjnych i  ewakuacyjnych, zakaz ich 
zastawiania i brak progów w przejściach

 y zapewnienie środków do udzielania pierwszej po-
mocy

 y odpowiednie ułożenie regałów z zachowaniem od-
powiedniej odległości między nimi oraz odpowied-
nie,  równomierne  i  stabilne  składowanie  na  nich 
materiałów i produktów

Działania zapobiegające zagrożeniom
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 y zabezpieczenie regałów przed przewróceniem
 y odpowiednie środki ochrony indywidualnej ⃰
 y oznakowanie widocznymi  znakami ostrzegawczy-
mi przeszklonych elementów np. drzwi

 y stosowanie zasady ograniczonego zaufania w sto-
sunku do klientów stacji

 y przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ozna-
kowanie stacji znakami organizacji ruchu drogowe-
go

 y przestrzeganie  szczególnej  ostrożności  podczas 
poruszania się po terenie stacji

 y cykliczna kontrola sprawności instalacji elektrycznej  
i ochrony przeciwpożarowej, bieżące prowadzenie 
dokumentacji eksploatacyjnej i instrukcji urządzeń

 y stosowanie  prawidłowych wyłączników  i  połączeń 
elektrycznych, sprawnego osprzętu  i urządzeń za-
silanych elektrycznie,

 y stosowanie się do norm transportu ręcznego
 y w  razie  kradzieży  lub  napadu  należy  zachować 
spokój i nie narażać się na utratę zdrowia lub życia, 
zastosować środki zabezpieczające takie jak alar-
my, zamknięcia, telewizja przemysłowa, wezwanie 
ochrony

 y całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia 
na terenie stacji

 y stosowanie  odpowiedniego  sprzętu  przeciwpoża-
rowego, środków   gaśniczych  i zabezpieczeń an-
tyelektrostatycznych

 y organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych

3. Biologiczne:
 y przestrzeganie procedur i zasad BHP
 y stosowanie środków ochrony indywidualnej ⃰
 y stosowanie środków pierwszej pomocy (apteczki)
 y stosowanie środków do dezynfekcji pomieszczeń, 
sprzętu i stanowisk pracy

 y częste mycie  rąk  i  stosowanie dystansu przy  po-
dejrzeniu choroby u osób trzecich

 y zapewnienie wentylacji pomieszczeń
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Środki ochrony indywidualnej:

 y odzież ochronna – letnia i zimowa (bluza, kurtka zimo-
wa,  spodnie,  czapka  letnia,  czapka  zimowa,  buty  na 
spodach  gumowych,  rękawice  ochronne,  gumowe), 
niepodatna na elektryzację

 y środki ochrony twarzy i oczu stosowane przy tankowa-
niu gazem lPG (okulary ochronne, przyłbice)

 y zabezpieczenie  przed  warunkami  atmosferycznymi 
(wiata, kremy ochronne)

PRACOWNIkU
1.  Szczegółowych  informacji  na  temat  Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w Twoim zakładzie pracy udzielą Ci:
 y Pracownicy Służby BHP
 y Społeczny Inspektor Pracy
 y Pracodawca

2.  Szeroką  bazę  informacji  na  temat  Bezpieczeństwa  i 
Higieny Pracy  znajdziesz  na  stronie Centralnego  In-
stytutu  Ochrony  Pracy-Państwowego  Instytutu  Ba-
dawczego https://www.ciop.pl/

3.  3/ Nieprawidłowości dotyczące Bezpieczeństwa  i Hi-
gieny Pracy w Twoim zakładzie pracy zgłoś do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w swoim mieście
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/adrtel_pip

Środki ochrony indywidualnej



14

Bezpieczeństwo i higiena pracy stacji paliw

Źródło:
1.  www.portalbhp.pl  ›  slowa-kluczowe  ›  stacja-benzyno-

wa-3312stacja benzynowa - Portal BHP
2.  www.portalbhp.pl  ›  aktualnosci-bhp  ›  bezpieczna-sta-

cja-paliw-plynnych-7965Bezpieczna  stacja  paliw  płyn-
nych - Portal BHP

3.  asystentbhp.pl  ›  zagrozenia-na-stanowisku-
pracownika-stacji-paliwZagrożenia na stanowisku pra-
cownika stacji paliw ...

4.  www.portalbhp.pl  ›  aktualnosci-bhp  ›  bezpieczna-sta-
cja-paliw-plynnych-7965Bezpieczna  stacja  paliw  płyn-
nych - Portal BHP

5.  www.ciop.pl  ›  CIOPPortalWAR  ›  appmanagerSprze-
dawca - Centralny Instytut Ochrony Pracy



Projekt Godna praca to bezpieczna praca 
realizowany jest przez Region Gdański  
NSZZ „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest jedną z 33 regionalnych struktur naj-
większej centrali związkowej w Polsce. Gdańska „Solidarność” posiada dzie-
sięć oddziałów i biur terenowych. W Zarządzie Regionu zarejestrowanych jest 
obecnie 360 organizacji zakładowych zrzeszających około 38 tys. członków.

Wśród celów statutowych Związku znajdują się:

 y zabezpieczanie  praw  pracowniczych  w  zakresie  wykonywanej  pracy 
zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy,

 y podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do 
zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 y wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 y podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska czło-
wieka.

 y NSZZ „Solidarność” na szczeblu krajowym, jako organizacja reprezenta-
tywna jest członkiem Rady Dialogu społecznego, na szczeblu regional-
nym natomiast wojewódzkich rad dialogu społecznego. W wielu zakła-
dach pracy bierze udział w negocjacjach zbiorowych.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” posiada wieloletnie doświadczenie 
w realizacji projektów zarówno innowacyjnych jak i szkoleniowych. Pozy-
skiwaniem funduszy strukturalnych i realizacją związanych z nimi projektów 
w Regionie Gdańskim zajmuje się Dział Programów Europejskich. 



Projekt finansowany jest  
z Funduszy Norweskich 2014-2021

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują 
wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konku-
rencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głów-
nym obszarem programu Funduszy Norweskich 
w Polsce. Program „Dialog społeczny – godna praca” 
wspiera współpracę między pracodawcami, pracowni-
kami i władzami publicznymi w zakresie promowania 
uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju 
rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności 
społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia rela-
cji dwustronnych z państwami beneficjentami z Euro-
py Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyc-
kiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG).


