Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu –
BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,
OCHRONA ŚRODOWISKA.
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POMIARY, BADANIA, OCENY I DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE STACJI PALIW – PEŁNEJ (SP)
Czy stacja paliw (SP) posiada pozwolenie na użytkowanie – decyzja PINB
lub równoważne?*
Czy na SP jest Książka Obiektu Budowlanego (KOB)?
Czy na SP dokonuje się terminowo i kompletnie wpisów do KOB (przeglądy
instalacji, remonty, zmiany m.in. w instalacjach, roczny i 5 letni przegląd
obiektów budowlanych – budynek SP, wiata i wiata LPG) przez osoby
uprawnione?
Czy wykonywane są zalecenia z przeglądów budowlanych?
Czy dokonywane są coroczne przeglądy wentylacji naturalnej lub
wspomaganej i ciągów kominowych (kotłownia) tzw. opinia kominiarska?
Czy terminowo i kompletnie wykonywane są pomiary okresowe elektryczne:
rezystancja instalacji odgromowej i uziemiającej (raz/rok), ochrona
przeciwporażeniowa (raz/rok w strefach EX pozostałe co 5 lat), spływ
elektryczności statycznej z instalacji LPG, przewodnictwo elektryczne węży
elastycznych, stan oprzyrządowania elektrycznego EX, oświetlenie (teren
SP, pod wiatami, budynek i oświetlenie awaryjne (ewakuacji) – budynek?
Czy badane są urządzenia elektryczne bezpieczeństwa – wyłączniki ppoż. i
awaryjne?
Czy dokonuje się przeglądów okresowych kotłowni (paliwa stałe - 4x/rok,
paliwa ciekłe i gazowe - 2x/rok?
Czy dokonuje się badań zaworów oddechowych i czyszczenia przerywaczy
płomienia – raz/rok?
Czy rezystancja węży nalewczych jest nie większa niż 106 Ohm (nie rzadziej
niż raz/rok)?
Czy SP posiada decyzje UDT dopuszczającą do eksploatacji zbiorniki paliw
płynnych?
Czy SP posiada protokoły z badań ciśnieniowych węży LPG (raz na rok)?
Czy SP posiada protokoły badania ciągłości uziemienia węży odmierzacza
gazu LPG (raz/rok - rezystancja < 106 Ohm)?
Czy na SP z instalacją LPG dokonano przeglądu instalacji LPG (raz/ rok)?
Czy SP posiada decyzje UDT dopuszczające do eksploatacji instalacje LPG
(zbiorniki, rurociągi)?
Czy SP posiada aktualny dokument zabezpieczenia przed wybuchem SP?
Czy na SP znajduje się aktualna Instrukcja przeciwpożarowa SP?
Czy na SP dokonano oceny ryzyka zawodowego na wszystkich
stanowiskach pracy SP z uwzględnieniem zagrożenia wybuchem
i zagrożenia substancjami chemicznymi? - aktualizacja
Czy na SP jest wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, pożarowo
niebezpiecznych i zagrożonych wybuchem?
Czy na SP znajdują się kopie wykorzystanych zezwoleń na wykonywanie
prac wg pkt 19?
Czy na SP sporządzono wykaz substancji niebezpiecznych?
Czy na SP znajdują się aktualne, zgodne z systemem REACH karty
charakterystyki substancji niebezpiecznych wg pkt 21?
Czy na SP znajduje się aktualny rejestr prac powodujących kontakt
z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi?
Czy na SP znajduje się aktualny rejestr czynników szkodliwych
i niebezpiecznych na stanowiskach pracy w SP?
Czy na SP znajduje się aktualna dokumentacja badań i wyników pomiarów
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ww. czynników?
Czy na SP dostępne są aktualne i kompletne instrukcje bhp i ppoż.?
Czy na SP ustalono tabelę przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego wraz z czasokresem zużycia, konserwacji
i prania dla określonych stanowiskach pracy?
Czy na SP znajduje się rejestr wypadków przy pracy?
Czy na SP znajduje się rejestr chorób zawodowych?
Czy na SP dokonano oceny zagrożenia wybuchem ze wskazaniem
pomieszczeń i stref EX oraz graficzną dokumentację klasyfikacyjną?
Czy na SP jest mapa usytuowania piezometrów?
Czy na SP jest schemat sieci kanalizacyjnej, który pokazuje miejsca zrzutu
zanieczyszczeń z obiektu do wód / ziemi?
Czy poinformowano wioś o planowanym terminie oddania do użytkowania
instalacji stacji paliw płynnych (w trybie art. 76 ustawy Poś)?
Czy prowadzona przez stację dystrybucja paliw objęta jest systemem
EMAS?
Czy SP przedkłada wymagane przez OŚ i ADR raporty roczne o dystrybucji
paliw?
Czy raporty SP wg p.35 oparte są o materiały źródłowe?
OBIEKTY, POMIESZCZENIA PRACY, HIGENICZNO-SANITARNE I SOCIALNE, TEREN SP
Czy stan pokryć dachowych obiektów SP jest właściwy pod względem
szczelności (brak zacieków)?
Czy oznakowano barwne przezroczyste ściany i drzwi obiektów SP?
Czy nawierzchnie dróg i placów SP nie wykazują uszkodzeń np. zapadnięte
studzienki, zniszczone zakręty dróg?
Czy SP wyposażono w zadaszenia nad odmierzaczami paliw (wiata min. 4,5
m, wiata nad wydzielonym stanowiskiem LPG min. 2.5m)?
Czy na SP oznakowanie drogowe dróg wewnątrzzakładowych terenu stacji
(zasady ruchu, oznakowanie pionowe, poziome przeszkodowe, ADR, postoje
dla pojazdów z paliwami ADR jest właściwe i w dobrym stanie technicznym?
Czy na SP przejścia i dojścia wewnątrz budynku są drożne (brak przeszkód
np. progi; towar magazynowany w przejściach; inne przeszkody; szer.
przejść min. 0,7 m)?
Czy szerokość przejścia między regałami magazynowymi wynosi min.0,6m?
Czy stan techniczny pomieszczeń higienicznosanitarnych jest właściwy?
(brak uszkodzeń wykładzin ścian i podłóg; podłogi, ściany zmywalne)
Czy zapewniona jest wentylacja pomieszczeń higienicznosanitarnych?
Czy stan pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków jest
właściwy?
Czy są zapewnione warunki ewakuacji z budynku SP?
Czy spełnione są odpowiednie wymagania techniczno-budowlane przez
obiekty SP zagrożone wybuchem? (np. pomieszczenia techniczne)
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE – WYKONANIE NORMALNE I EX (obiekty i teren)
Czy na SP oznaczono Rozdzielnice Elektryczne (RGnn i RMnn), opisano
obwody, załączono schematy, oznakowano znakami bezpieczeństwa (znak
ostrzegawczy żółty trójkąt ze złamaną czarną strzałką "Ostrzeżenie przed
porażeniem prądem elektrycznym" i znakiem informacyjnym niebieski
prostokąt ze złamana strzałką i napisem "Główny Wyłącznik Napięcia" na gł.
tablicy rozdzielczej)?
Czy na SP zabezpieczono Rozdzielnice Elektryczne przed dostępem osób
nieupoważnionych i czy zapewniono dostęp do rozdzielnic i wyznaczono
pole dla remontów i napraw?
Czy na SP zabezpieczono skrzynki przyłączeniowe lamp oświetlenia terenu?
Czy na SP wyłącznik przeciwpożarowy napięcia znajduje się w pobliżu
wejścia do budynku SP i jest oznakowany wskazując jego usytuowanie (znak
- czerwony prostokąt ze złamaną strzałką i napisem "Przeciwpożarowy
Wyłącznik Prądu")?
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Czy elementy instalacji elektrycznej SP są właściwie zabezpieczone
(zabezpieczenia przeciwporażeniowe, wyłącznik prądu, połączenia,
gniazda), kompletne i nie posiadają widocznych uszkodzeń (lub uszkodzenia
zabezpieczone są do czasu naprawy)?
Czy na SP punkty oświetlenia elektrycznego w tym awaryjnego są sprawne?
Czy wszystkie zadławienia klamretów przyłączy urządzeń EX, uszczelnienia
przepustów elektrycznych (rury osłonowe, peszle) na SP są właściwe?
INSTALACJE PALIWOWE SP
Czy są właściwie oznakowane uziemienia dla autocysterny (usytuowanie i
stan oznakowania znakiem uziomu i pasami żółtozielonymi)?
Czy instalacje paliwowe SP są kompletne i sprawne (brak wycieków paliw
z instalacji, armatury)?
Czy oznakowanie technologiczne i bhp wlewów paliw SP jest właściwe?
Czy studzienki wlewowe SP są czyste – brak śladów rozlewu paliw?
Czy na SP są odboje zabezpieczające odmierzacze przed uszkodzeniem
przez pojazdy?
Czy na SP łączna pojemność zbiorników magazynowych dla produktów
naftowych nie przekracza 500 m3?
Czy na SP pojemność pojedynczego zbiornika na produkty naftowe nie
przekracza 100 m3?
Czy SP wyposażono w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu
magazynowanych produktów naftowych?
Czy SP wyposażono w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów
naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych?
Czy podziemne zbiorniki do magazynowania ropy i produktów naftowych
poddaje się okresowym próbom szczelności?
Czy przewody wlewowe przyłączy spustowych do zbiorników
przeznaczonych do magazynowania paliw płynnych SP posiadają
zamknięcia hydrauliczne i urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem
tych zbiorników?
INSTALACJE LPG (MODUŁ LPG)
Czy sprawdzono działanie zaworów bezpieczeństwa zbiorników LPG
(co roku, co 6 lat w obecności inspektora UDT)?
Czy punkt uziemienia autocysterny LPG jest oznakowany, usytuowany poza
strefą EX i sprawdzony pod względem skuteczności uziemienia?
Czy zabezpieczono odmierzacz (dystrybutor) przed uszkodzeniem przez
pojazd (odboje)?
Czy Informacja o nienapełnianiu butli gazem na odmierzaczu?
Czy oznakowano moduł LPG i odmierzacza znakami bhp (substancja
łatwopalna, EX, zakaz używania ognia otwartego, strefa zagrożenia
wybuchem, nakaz noszenia ochron indywidualnych przez obsługę) oraz
kierunek przepływu LPG zawory i armaturę LPG wg schematu?
Czy łączna pojemność zbiorników magazynowych dla gazu płynnego na SP
nie przekracza 40 m3 (w przypadku zbiorników podziemnych) lub 10 m3
(w przypadku zbiorników naziemnych)?
Czy pojemność pojedynczego zbiornika na gaz płynny w stacji paliw nie
przekracza 20 m3 (w przypadku zbiorników podziemnych) lub 5 m3
(w przypadku zbiorników naziemnych)?
BUTLE Z GAZEM PŁYNNYM PROPAN-BUTAN NA SP
Czy zachowano odległość klatki na butle gazowe LPG od obiektów?
Czy pojemność klatek na butle na SP nie jest przekroczona?
Czy zawory butli LPG zabezpieczono przed uszkodzeniem mechanicznym
(kołpaki, kołnierze)?
Czy oznakowano klatki z butlami znakami bhp (substancja łatwopalna, EX,
zakaz używania ognia otwartego, strefa zagrożenia wybuchem) oraz czy
jest instrukcja bhp obsługi klatki?
Czy klatkę z butlami uziemiono?
Czy plomby termokurczliwe na zaworach pełnych butli są kompletne?
Czy butle z LPG posiadają Instrukcję butli tzw. baranek (napełniający,
oznakowanie butli, skrócona instrukcja dla użytkownika)?
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Czy łączna masa gazu płynnego magazynowanego w butlach stalowych na
SP nie przekracza 1350 kg?
DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SP W ZAKRESIE BHP PPOŻ I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Czy dokonano ocen ryzyka zawodowego wg grup stanowisk pracy
z uwzględnieniem czynników chemicznych, i wybuchowych i czy dokonano
ich okresowej aktualizacji?
Czy zapoznano pracowników z ORZ na indywidualnych stanowiskach pracy
przy każdej zmianie?
Czy zapoznanie pracowników z dokument zabezpieczenia przed
wybuchem, instrukcją bhp i ppoż. każdorazowo po zmianach lub
aktualizacji?
Czy na SP znajduje się rejestr pracowników narażonych na działanie
czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz rejestr pracowników
narażonych na oddziaływanie czynniki szkodliwych i niebezpiecznych?
Czy przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż (wstępne
– ogólne i stanowiskowe, okresowe) i udzielania pomocy przedmedycznej?
Czy przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż
w terminie?
Czy pracodawcy lub kierujący pracownikami posiadają aktualne szkolenia
bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami?
Czy pracujący na SP posiadają aktualne zaświadczenie z badań
profilaktycznych ?
Czy na SP znajdują się indywidualne potwierdzenie otrzymania odzieży
roboczej i środków ochrony indywidualnej?
Czy pracujący na SP używają przydzieloną odzież roboczą oraz środki
ochrony indywidualnej?
Czy na SP jest dostępna lista osób przeszkolonych, uprawnionych
i wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzania
ewakuacji i zwalczania pożaru?
Czy pracjący na SP zostali zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa
pożarowego?
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I POZOSTAŁE ZAGADNIENIA BHP
Czy SP wyposażono w 2 gaśnice przewoźne 25 kg każda – tzw. agregaty –
podlegają dopuszczeniu przez UDT i rewizjom okresowym – „książka UDT
dla każdej gaśnicy?
Czy SP wyposażono w 2 gaśnice proszkowe po 6kg każda
Czy SP wyposażono w 2 w 3 koce gaśnicze
Czy SP wyposażono stanowiska wydawania gazu w 2 gaśnice przenośne
proszkowe po 6 kg każda?
Czy stanowisko wydawania gazu jest wyposażone w koc gaśniczy?
Czy na SP wykonuje się przeglądy gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowe
posiadają aktualne przeglądy? ( nie rzadziej niż raz/rok)?
Czy na SP wykonuje się próby ciśnieniowe węży SP jako wyposażenia
hydrantów wewnętrznych (raz na 5 lat)?
Czy SP kompletnie oznakowania znakami bezpieczeństwa i ewakuacji?
Czy w obiekcie handlowym SP umieszczono w widocznym miejscu dla
klientów "Instrukcji postępowania na wypadek pożaru" z wykazem telefonów
alarmowych?
Czy zapewniono swobodny dostęp do gaśnic, hydrantów i koców gaśniczych
(niezastawiony teren w odległości co najmniej 1m w miejscach
nienarażonych na uszkodzenie gaśnic)?
Czy apteczki pierwszej pomocy są dostępne i odpowiednio wyposażone?
Czy wywieszono instrukcję udzielania pierwszej pomocy w widocznym
miejscu?
Czy na SP wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem wg graficznej
dokumentacji klasyfikacyjnej?
Czy na SP wywieszono zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu
oraz stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon
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Czy na SP zorganizowano system prowadzania prac pożarowo
niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych?

I
1

OCHRONA ŚRODOWISKA - ZAGADNIENIA FORMALNOPRAWNE
Czy emisję zanieczyszczeń do powietrza uregulowano formalnoprawnie?
Czy instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogące
negatywnie oddziaływać na środowisko, zostały zgłoszone właściwemu
organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 ustawy Poś?
Czy zgłoszenie z pkt. 2 zawiera wszystkie wymagane informacje (wielkość
obrotu paliwem, wielkość i rodzaj emisji itd.)?
Czy zastosowane na SP rozwiązania techniczne oraz warunki i sposób
eksploatacji urządzeń technicznych stacji są zgodne z ich dokumentacją
techniczną i zgłoszeniem?
Czy pobór wód przez SP uregulowano formalnoprawnie?
Czy wielkość poboru wody przez SP jest zgodna z warunkami pozwolenia?
Czy SP przestrzega innych warunków określonych w pozwoleniu?
Czy pobór wody przez SP z własnego źródła określa się na podstawie
wskazań wodomierza posiadającego ważną legalizację?
Czy wielkość poboru wody przez SP jest przedkładana organom ochrony
środowiska w ustawowych terminach?
Czy odprowadzanie ścieków przez SP uregulowano formalnoprawnie?
Czy odprowadzanie ścieków odbywa się zgodne z przepisami?
Czy na SP zainstalowano urządzenia do pomiaru odprowadzanych ścieków?
Czy ilość odprowadzanych ścieków przez SP jest zgodna z warunkami
pozwolenia?
Czy pobór próbek odprowadzanych ścieków wykonywany jest przez
uprawnione laboratorium?
Czy pomiary ilości i jakości ścieków na SP wykonywane są w terminach
i zakresie określonym w pozwoleniu?
Czy laboratorium wykonujące analizy ścieków SP ma akredytację na
wszystkie badane wskaźniki zanieczyszczeń?
Czy metodyka badawcza stosowana na SP jest zgodna z metodyką
referencyjną?
Czy wyniki pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków są
przedkładane organom ochrony środowiska?
Czy wyniki z pkt. 18 przedkładane są terminowo?
Czy firma świadcząca usługę wywozu ścieków ze zbiorników
bezodpływowych SP ma stosowne zezwolenie?
Czy SP posiada wymagane uregulowania formalnoprawne w zakresie
gospodarki odpadami?
Czy odpady magazynowane są zgodnie z przepisami i decyzjami
administracyjnymi?
Czy ustalane są przyczyny i podejmowane stosowne działania w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami?
Czy ww. przypadki są rejestrowane?
Czy SP składa wymagane informacje o zakresie korzystania ze środowiska?
Czy SP wnosi wymagane opłaty za korzystanie ze środowiska?
Czy sprawozdania do KOBiZE (jeśli dotyczy) składane są terminowo?
OCHRONA ŚRODOWISKA – ZAGADNIENIA TECHNICZNE
Czy SP wyposażono w urządzenie zabezpieczające przed emisją par
produktów naftowych I klasy do powietrza przy zasilaniu zbiorników
magazynowych stacji paliw płynnych (tzw. „wahadło gazowe”)?
Czy SP została wyposażona w urządzenia służące do odzyskiwania par
produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do
zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych
produktów lub do odmierzacza paliw płynnych (tzw. „system VRS”)?
Czy urządzenia odzysku jw. (system VRS) SP zapewniają 85 %
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skuteczność odzysku?
Czy zastosowane rozwiązania techniczne oraz warunki i sposób eksploatacji
urządzeń technicznych stacji są zgodne z ich dokumentacją techniczną i
opisem zawartym w zgłoszeniu?
Czy przeprowadzana jest ocena sprawności urządzeń chroniących powietrze
(systemów odbioru oparów – „VRS” oraz „wahadła gazowego”) przed
zanieczyszczeniem?
Czy dokumentowane są wyniki przeglądów stanu technicznego
ww. urządzeń?
Czy są podejmowane działania zapobiegawcze lub naprawcze
w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie eksploatacji /
obsługi / obniżenia sprawności urządzeń chroniących powietrze przed
zanieczyszczeniem?
Czy na SP określono rodzaje ścieków i miejsca ich odprowadzania?
Czy SP została wyposażona w instalacje kanalizacyjne lub inne urządzenia,
które zapewniają zabezpieczenie przed przenikaniem paliw do gruntu, wód
powierzchniowych i gruntowych?
Czy w wytwarzanych ściekach odnotowano przekroczenia dopuszczalnych
wielkości zanieczyszczeń?
Czy zastosowane urządzenia oczyszczające są wystarczające do
osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w ściekach?
Czy urządzenia wg pkt.10 są utrzymywane we właściwym stanie
eksploatacyjno-technicznym ?
Czy pomiary jakości odprowadzanych ścieków wykonuje się zgodnie
z pozwoleniem?
Czy prowadzone są przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających
wody opadowe, z wymaganą częstotliwością?
Czy wyniki przeglądów eksploatacyjnych, o których mowa w pkt. 13 są
odnotowywane w zeszycie eksploatacji?
Czy nawierzchnie wysepek i podjazdów są równe, wykonane z materiałów
niepalnych, szczelne, zmywalne, ze spadkami w kierunku kratek
ściekowych?
Czy na SP prowadzi się i dokumentuje monitoring jakości wód gruntowych?
Czy SP wyposażono w zestaw sorbentów do likwidacji drobnych wycieków
w tzw. apteczkę środowiskową?
Czy na SP przestrzega się zasady niemieszania odpadów nieb3ezpiecznych
z innymi odpadami?
Czy wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym odbiorcom?
Czy określono sposób i procedury bezpiecznego magazynowania i rejestracji
odpadów?
Czy na SP prowadzi się rzetelnie ewidencję odpadów?
Czy na terenie SP występowały awarie powodujące emisję substancji
niebezpiecznych do wody lub ziemi?
Czy wszystkie przypadki wystąpienia awarii zostały zgłoszone do wioś?
Czy zostały podjęte środki zaradcze zmniejszające ryzyko wystąpienia
podobnej awarii w przyszłości?
Czy kierownictwo zakładu było zaangażowane w działania likwidujące skutki
awarii?
Czy w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody w środowisku podjęto
działania naprawcze?
Czy w okresie objętym kontrolą wystąpiły przekroczenia standardów dla
środowiska gruntowo-wodnego?
Opracowanie: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna.
Warszawa, styczeń 2016 r.

