
Definicje: 
Wykonawca – podmiot zewnętrzny (dostawca, podmiot trzeci) wykonujący prace na terenie ORLEN Eko – podmiot trzeci realizujący na rzecz ORLEN Eko Sp. z o.o. w 
ramach zawartej umowy/ zlecenia/ zamówienia prace: inwestycyjne, remontowe, konserwacyjne, prace projektowe, prace badawcze / ekspertyzy.  
Wykonawcą może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowy do CEiDG lub 
osoba fizyczna świadcząca usługę na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
Spółka – ORLEN Eko Sp. z o.o.  
Zagrożenie – źródło mogące spowodować uraz i dolegliwości zdrowotne 
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ZASADY ŚRODOWISKOWE I BHP OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW 

 NA TERENIE ORLEN Eko Sp. z o.o. 
 

I. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W ORLEN Eko Sp. z o.o. 

W Spółce ORLEN Eko został wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany Systemu Zarządzania (dalej również: ZSZ), 
obejmujący system zarządzania jakością wg ISO 9001, system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz 
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001. Więcej informacji o ZSZ znajduje się na naszej 
stronie: https://eko.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/dokumenty-i-certyfikaty, w podzakładce: Polityka ZSZ. 

Mając na uwadze jakość świadczonych przez nas usług, troskę o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę 
pracy naszych pracowników oraz podmiotów przebywających/ pracujących na naszym terenie, prosimy o zapoznanie              
i stosowanie się do naszej Polityki ZSZ oraz poniższymi wytycznymi środowiskowymi i BHP.  

Wszyscy pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) wykonujący prace na rzecz i na terenie ORLEN Eko Sp.         
z o.o. zobowiązani są do: 

 przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów (w tym zleceń i zamówień, 
wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz innych szczegółowych uzgodnień obowiązujących 
przy realizacji prac; 

 prowadzenia prac w sposób zapewniających zapobieganie lub minimalizowanie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, w tym racjonalnie wykorzystując media energetyczne i wodę;  

 prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla siebie, swoich pracowników 
i współpracowników oraz wszystkich innych osób postronnych znajdujących się w strefie narażenia 
na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami; 

 zapobiegania awariom i incydentom poprzez m.in. stosowanie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury, 
stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i/lub odzieży roboczej; 

 bezzwłocznego informowania pracowników ORLEN Eko Sp.  z o.o. o zauważonych sytuacjach mogących 
skutkować wystąpieniem awarii, zanieczyszczenia środowiska, wypadku i/ lub zagrożenia życia i zdrowia osób 
przebywających na terenie wykonywanych prac.  

Pracownicy ORLEN Eko Sp. z o.o. upoważnieni są do nadzoru, kontroli lub auditu Podmiotu realizującego prace 
na terenie ORLEN Eko Sp. z o.o. podczas ich wykonywania, bez konieczności wcześniejszego informowania 
o planowanych działaniach.  

II. WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE PODCZAS PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE SPÓŁKI 

1. Wykonawcy poprzez realizację prac na terenie ORLEN Eko mogą wpływać na środowisko naturalne zarówno 
bezpośrednio w wyniku prowadzonych prac oraz pośrednio w wyniku np. eksploatowanych środków transportu, 
m.in. poprzez: 

 wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 

 emisję substancji do środowiska; 

 emisję hałasu do środowiska; 

 zużycie mediów – wody, energii elektrycznej i cieplnej. 

Wszystkie wyżej wymienione wpływy zostały określone w „Wykazie aspektów środowiskowych ORLEN Eko” 
dostępnym u Kierownika komórki organizacyjnej na rzecz, której wykonywane są prace. 

2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku prac prowadzonych przez Wykonawcę na rzecz ORLEN Eko jest 
podmiot wykonujący te usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. W związku z powyższym każdy Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi posiadać uregulowany stan 
formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. 

4. Wykonawca realizujący prace na terenie Spółki zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, m.in.: 

a. gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 

b. opakowania, w których gromadzone będą odpady mają być szczelne i odpowiednie do ich przechowywania, 
tak, aby uniknąć przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego, 

c. odpady po wytworzeniu muszą być usunięte z terenu prowadzonych prac, chyba, że umowa stanowi inaczej, 

https://eko.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/dokumenty-i-certyfikaty
https://eko.orlen.pl/content/dam/internet/orlen-eko/pl/pl/o-firmie/systemy-zarzadzania/Polityka%20ZSZ%202021.pdf.coredownload.pdf


 

d. transport odpadów z terenu prowadzonych prac oraz dalsze jego zagospodarowanie musi odbywać się 
wyłącznie przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie i powinno zostać potwierdzone Kartą 
przekazania odpadu. 

5. Każdy Wykonawca po zakończeniu prac realizowanych na rzecz Spółki w przypadku wytworzenia odpadów 
zobligowany jest do przekazania wydrukowanych z systemu BDO kart ewidencji odpadów wraz z określeniem 
procesów przetworzenia odpadów (D lub R), do których trafiły.  

5.1 W przypadku umów długoterminowych dopuszcza się przesyłanie wydrukowanych z systemu BDO zbiorczych 
kart ewidencji odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na rzecz Spółki wraz z określeniem procesów 
przetworzenia odpadów (D lub R), do których trafiły - za poprzedni rok kalendarzowy, na adres e-mail osoby 
wskazanej do kontaktu w Umowie, Zleceniu lub Zamówieniu.  

6. W zakresie emisji substancji do środowiska zabrania się wylewania wszelkich substancji płynnych, w tym 
w szczególności substancji chemicznych bez wcześniejszego uzgodnienia postępowania z osobą wskazaną 
w Umowie/ Zleceniu/ Zamówieniu do kontaktu po stronie ORLEN Eko.  

7.  W sytuacjach tego wymagających oraz tam, gdzie jest to możliwe zaleca się stosowania środków redukujących 
zapylenia lub emisję zanieczyszczeń gazowych do środowiska, w uzgodnieniu z osobą wskazaną w Umowie/ 
Zleceniu/ Zamówieniu do kontaktu po stronie ORLEN Eko. 

8. W zakresie emisji hałasu do środowiska – w przypadku planowanego użycia urządzeń mogących emitować 
uciążliwy hałas konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie postępowania z osobą wskazaną w Umowie/ Zleceniu/ 
Zamówieniu do kontaktu po stronie ORLEN Eko. 

9. Używanie mediów energetycznych i wody jest możliwe w uzgodnieniu z osobą wskazaną w Umowie/ Zleceniu/ 
Zamówieniu do kontaktu po stronie ORLEN Eko. 

10. O każdej sytuacji niebezpiecznej i/lub niekontrolowanej (awaryjnej) mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko 
natychmiast należy poinformować osobę odpowiedzialną po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o., wskazaną 
w Umowie, Zleceniu lub Zamówieniu, a w przypadku braku możliwości kontaktu z tą osobą – pracownika ORLEN 
Eko przebywającego aktualnie na terenie prowadzonych prac.   

III. WYTYCZNE BHP PODCZAS PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE SPÓŁKI 

1. Wykonawcy realizujący prace na terenie Spółki ORLEN Eko narażeni są na: 

 czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia:  

- zagrożenia masowe ze strony sąsiadujących instalacji produkcyjnych (zagrożenie znaczące występujące 

podczas awarii) – teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. 

- popioły – teren EC Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. 

- benzen (zagrożenie znaczące) – teren instalacji technologicznej ORLEN Eko Sp. z o.o. 

- atmosfery wybuchowe -  teren instalacji technologicznej, magazynu odpadów ORLEN Eko Sp. z o.o. 

- proszek gaśniczy – teren warsztatu gaśnic prowadzonego przez Działu Serwisu Sprzętu Ratowniczo 

Gaśniczego ORLEN Eko Sp. z o.o. 

 czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące na terenie ORLEN Eko i Zakładu 

Produkcyjnego PKN ORLEN oraz Anwil SA:  

- hałas  

- prace na wysokości (zagrożenie znaczące)  

- prace ziemne (zagrożenie znaczące)  

- potknięcie się, poślizgnięcie lub upadek przy przechodzeniu, wchodzeniu, schodzeniu, itp. 

- uderzenie, przygniecenie, lub pochwycenie przez: maszyny, narzędzia, przemieszczane lub spadające 

przedmioty, 

- możliwość pęknięcia części maszyn lub urządzeń oraz narzędzi, 

- uderzenie się o nieruchome przedmioty, 

- kontakt z przedmiotami ostrymi lub będącymi w ruchu, 

- kontakt z czynnikami gorącymi lub zimnymi, 

- wąskie dojścia, przejścia i ograniczone przestrzenie, 

- możliwość pożaru lub wybuchu, 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- kontakt ze strumieniem wody pod dużym ciśnieniem 

- poparzenia chemiczne i termiczne 

- wypadki komunikacyjne. 



 

Wszystkie wskazane zagrożenia zostały uwzględnione w „Ocenie ryzyka zawodowego dla Dostawcy usług, osób 

odwiedzających teren Spółki i miejsca pracy pracowników Spółki”, sporządzonej przez ORLEN Eko, z którą 

Wykonawcy realizujący prace na terenie Spółki ORLEN Eko maja obowiązek się zapoznać. Ocena ryzyka 

dostępna jest u Kierownika komórki organizacyjnej na rzecz, której wykonywane są prace oraz u Służby BHP 

ORLEN Eko. Zapoznanie z zagrożeniami Wykonawcy (wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi) 

potwierdzają datą i własnoręcznym podpisem na liście/oświadczeniu zapoznania z zagrożeniami i ryzykiem.   

1. Każdy z podmiotów wykonujących prace na terenie Spółki ma obowiązek: spełniania wymagań i przestrzegania 

zapisów Klauzuli Bezpieczeństwa Pracy wraz z Wytycznymi, znajdujących się na stronie https://eko.orlen.pl/pl/o-

firmie/nasze-standardy/dokumenty-i-certyfikaty, w podzakładce: Wymagania bezpieczeństwa, W przypadku 

wystąpienia zdarzenia wypadkowego, na terenie Spółki ORLEN Eko, lub na terenie realizacji prac na rzecz 

ORLEN Eko Sp. z  o.o. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Służby BHP ORLEN Eko 

oraz osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie ORLEN Eko, zgodnie z zapisami Klauzuli Bezpieczeństwa Pracy.  

2. W terminie do 15 stycznia za rok poprzedni Wykonawca zobowiązany jest przekazać zbiorczą informację                     

o wystąpieniu wypadków, do których doszło na terenie Spółki ORLEN Eko lub na terenach wykonywania prac na 

rzecz ORLEN Eko Sp. z o.o. Informację należy przekazać do  Służby BHP ORLEN Eko oraz osoby wyznaczonej 

do kontaktu po stronie ORLEN Eko.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do przesłania Zamawiającemu (osobie wyznaczonej do 

kontaktu) oraz Służbie BHP Zamawiającego następujące dokumenty: 

a) aktualnej DEKLARACJI ZAKRESU BHP FIRMY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO PRAC REMONTOWYCH NA 

TERENIE ORLEN EKO Sp. z o.o. (wzór dostępny w Wytycznych nr 2); 

b) opracowanej Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),  ryzyka dla zadania (JSA), a jeś li tego 

wymaga prawo Planu BIOZ; 

c) list z przeszkolenia pracowników przydzielonych do realizacji prac na terenie/na rzecz ORLEN Eko, ze 

wskazaniem nadzoru. 

4. Nieustannie dokładamy starań, aby zapewniać bezpieczeństwo naszych pracowników oraz osób przebywających 

na naszym terenie – dlatego każda osoba przebywająca na terenie ORLEN Eko zobowiązana jest  do zgłaszania 

wszelkich zauważonych zagrożeń (Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy - ZZBP) oraz zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych (Zgłoś Zdarzenie Potencjalnie Wypadkowe -  ZZPW). W tym celu należy 

skontaktować się z opiekunem wyznaczonym z ramienia ORLEN Eko Sp. z o.o., który jest zobowiązany do 

przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania go na witrynie http://zzbp-eko.orlen.pl/. 

 

Przed zawarciem Umowy/ przyjęciem Zlecenia/ Zamówienia prosimy o złożenie Oświadczenia Wykonawcy 
potwierdzającego zapoznanie z regulacjami ORLEN Eko w zakresie ochrony środowiska, bhp i ochrony ppoż. i 
zobowiązanie ich przestrzegania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eko.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/dokumenty-i-certyfikaty
https://eko.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/dokumenty-i-certyfikaty
http://zzbp-eko.orlen.pl/


 

Wzór oświadczenia Wykonawcy 
 
 
 

Miejscowość, dnia ……………………………… 
             

 

……………………………………….. 
    nazwa lub pieczęć firmy 

 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z następującymi dokumentami ORLEN Eko Sp. z o.o.:  

1) Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

2) Zasadami środowiskowymi i bhp obowiązującymi Wykonawców na terenie ORLEN Eko Sp. z o.o.   

3) Klauzulą Bezpieczeństwa Pracy i Wytycznymi nr 1 i 2 wraz z załącznikami,  

oraz że przyjmuję ją do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania ich zapisów podczas 

wykonywania prac na terenie/na rzecz OREN Eko Sp. z o.o. 

Zobowiązuję się do poinformowania pracowników …………………………. (nazwa firmy) o ww. 

dokumentach, zawartych w nich wymaganiach i obowiązku ich przestrzegania przed rozpoczęciem 

prac na terenie ORLEN Eko Sp. z o.o.  

Na każde wezwanie ORLEN Eko Sp. z o.o. zobowiązuję się przekazać listę pracowników, 

potwierdzającą zapoznanie z zapisami zawartymi w dokumentach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

Oświadczam, iż prace wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony 

przeciwpożarowej a także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie ORLEN 

Eko Sp. z o.o. i PKN ORLEN SA.  

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
   data, podpis osoby reprezentującej podmiot 


