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Formalna ocena zgodno ści dostaw: 

 

- Przed przyjęciem dostawy, należy sprawdzić zgodność dokumentacji dostarczonej 

do transportu. Skompletować wszystkie dokumenty oraz upewnić się kierowcy, w 

których komarach znajdują się poszczególne gatunki paliw. 

 

 - Sprawdzić stan zabezpieczenia komór (plomby), szczelność układu 

rozładunkowego 

 

Rozładunek paliwa: 

 

- Sprawdzić stan produktów w zbiornikach magazynowych stacji 

- Upewnić się, że w pobliżu miejsca przepompowania znajdują się podstawowe 

środki zabezpieczające (gaśnica, sorbenty, itp.) 

- Zabezpieczyć miejsce rozładunku w sposób jednoznacznie informującym o 

możliwym zagrożeniu. 

- Podłączyć linkę uziemiającą do pojazdu, w miejscu do tego przeznaczonym  

- Do instalacji spustowej stacji paliw podłączyć węże elastyczne. 

- Podłączyć je również do instalacji cysterny lub autocysterny. 

- Pobrać próbę paliwa z dolnego spustu lub poprzez górny właz. 

- Ocenić wizualnie stan produktu w świetle przechodzącym. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na obecność wody oraz zanieczyszczeń mechanicznych. 

- Otworzyć zawory w instalacji rozładunkowej   

- Kontrolować i nadzorować proces rozładunku produktu ze szczególnym 

uwzględnieniem szczelności. 

- Po zakończeniu, sprawdzić, czy komora w autocysternie jest całkowicie opróżniona. 

- Rozłączyć węże, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed rozlewem 

pozostałości w wężu. 

- Odłączyć linkę uziemiającą  

- Sprawdzić stan paliwa w zbiorniku stacji. Porównać bilans paliwa ze stanem sprzed 

rozładunku.     

 

Podczas rozładunku należy zachować szczególne zasady zgodne z 

bezpieczeństwem i ochroną pożarową. 

 

 



 

Zabezpieczenie próbek paliwa: 

Próby pobranego paliwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiającym zmianę 

jego właściwości. Wlew do pojemnika powinien być zabezpieczony plombą lub 

banderolą uniemożliwiając ingerencję w jakość zabezpieczonego produktu. 

Pojemnik powinien być dokładnie opisany, z zachowaniem takich informacji jak: 

- data i miejsce poboru  

- gatunek paliwa 

- nr dokumentu transportowego 

- podpisy osób uczestniczących w rozładunku 

 

 

Pojemnik  z próbką należy zabezpieczyć w archiwum prób.  

W razie konieczności należy sporządzić protokół próbobrania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Właściwości paliw i bezpieczeństwo pracy podczas procesu rozładunku: 
 
 

BENZYNA 

• Benzyny mają działanie toksyczne, rakotwórcze i narkotyczne z uwagi na 

zawartość węglowodorów cyklicznych . Węglowodory są rozpuszczalnikami 

lipidów i wpływają na czynności układu nerwowego.   Działanie na nerki, szpik 

kostny i wątrobę związane jest z obecnością węglowodorów aromatycznych, 

głównie benzenu. W przypadku długotrwałego wdychania par o dużym stężeniu 

występują zmiany zwyrodnieniowe wątroby i nerek oraz szpiku kostnego i układu 

pokarmowego. 

 Przy objawach zatrucia postępować zgodnie z informacjami zawartymi w 

aktualnej karcie  charakterystyki produktu. 

� zagro żenie po żarowe   

Skrajnie łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 

Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych 

partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. 

następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować uszkodzenie płuc w 

przypadku połknięcia. Działa drażniąco na skórę. Pary mogą wywoływać uczucie 

senności i zawroty głowy. 

� zagro żenie ekotoksyczne 

Niebezpieczna dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 

powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Praktycznie nie rozpuszcza 

się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. 

� Pierwsza Pomoc  

• Zatrucie inhalacyjne 

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze 

skażonego środowiska na świeże powietrze. 

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; 

nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z 

wydzieliny, usunąć z niej ciała obce. 

Oddychającemu podać tlen do oddychania, w przypadku braku oddechu stosować 

sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU. 

• Zatrucie doustne 

Osobie przytomnej, z którą można nawiązać kontakt, jak najszybciej podać do 

wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokowa ć wymiotów.  W przypadku 



 

wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej 

w wymiocinach do dróg oddechowych.  

Zatrutemu jak najszybciej zapewnić pomoc lekarską. 

• Skażenie skóry 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem. 

• Skażenie oczu 

Skażone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem 

wody przez około 15 minut. 

W razie potrzeby zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarza okulisty. 

� Postępowanie w  przypadku po żaru  

Benzyna jest lżejsza od wody; praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Jest łatwo 

lotna. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe 

• Zalecenia ogólne 

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby 

nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; 

wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji 

ratowniczej wył ącznie osób przeszkolonych, wyposa żonych w odzie ż i 

sprz ęt ochronny. 

• Środki ga śnicze 

Gaśnica śniegowa, gaśnica proszkowa, piany odporne na alkohol, rozproszone 

prądy wody. 

Uwaga: nie stosowa ć zwartych strumieni wody na powierzchni ę cieczy . 

Produkty spalania 

Tlenki węgla, woda, przy niepełnym spalaniu – różne destrukty i sadza.  

• Gaszenie po żaru 

Małe po żary  gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary  gasić pianą 

odporną na alkohol lub rozproszonymi prądami wody. 

� Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Benzyna jest łatwo lotną, skrajnie łatwo palną cieczą. Pary są cięższe od 

powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

• Zalecenia ogólne 



 

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie 

biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; 

wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji 

ratowniczej wył ącznie osób przeszkolonych, wyposa żonych w odzie ż i 

sprz ęt ochronny. 

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania 

narzędzi iskrzących,, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba 

wybuchu). 

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. 

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać 

wdychania par. 

• Środki ostro żności dotycz ące środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W 

przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. 

• Metody oczyszczania / usuwania  

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. 

Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu; zebraną 

ciecz odpompować.  

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do 

zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia. 

 
 

OLEJ NAPĘDOWY 

Klasyfikacja produktu :  Rakotwórczy kat.3 Xn; R40 
            Szkodliwy  Xn; R65 

� Identyfikacja zagro żeń 

• Zagro żenie po żarowe 

Palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe 

od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach 

pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. 

• Zagro żenie toksyczne 

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w 

przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie 

lub pękanie skóry. 



 

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka. 

Produkt o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. 

Wysokie stężenia par działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe oraz 

depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. 

• Zagro żenie ekotoksyczne 

Produkt jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się 

w wodzie. Uwolnienie dużych ilości stwarza zagrożenie dla środowiska. 

� PIERWSZA POMOC 

• Zatrucie inhalacyjne 

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze 

skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. 

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji 

bocznej ustalonej; oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny oraz usunąć z niej ciała 

obce. 

• Zatrucie doustne 

Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej 

parafiny. Nie prowokowa ć wymiotów. Nie podawa ć mleka, tłuszczów, 

alkoholu.  

• Skażenie skóry 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem. 

• Skażenie oczu 

Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody 

przez około 15 minut. 

W każdym przypadku zapewni ć poszkodowanemu pomoc lekarsk ą. 

� Postępowanie w przypadku po żaru 

Olej napędowy jest lżejszy od wody i w niej nie rozpuszczalny. Pary są cięższe 

od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

• Zalecenia ogólne 

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby 

nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; 

wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji 

ratowniczej wył ącznie osób przeszkolonych, wyposa żonych w odzie ż i 

sprz ęt ochronny.  



 

• Środki ga śnicze 

Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. 

Produkty spalania 

Tlenki węgla, woda. 

• Gaszenie po żaru 

Małe po żary  gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary  gasić pianą 

lub rozproszonymi prądami wody. 

Uwaga: nie stosowa ć zwartych strumieni wody na powierzchni ę cieczy. 

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z 

bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. 

� Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Olej napędowy jest palną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim 

mieszaniny wybuchowe. 

• Zalecenia ogólne 

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby 

nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; 

wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji 

ratowniczej wył ącznie osób przeszkolonych, wyposa żonych w odzie ż i 

sprz ęt ochronny.  

Środki ostro żności dotycz ące środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W 

przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. 

Metody oczyszczania/usuwania  

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. 

Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu; zebraną 

ciecz odpompować. 

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do 

zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia 

� Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie  

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie 

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegać zaleceń i 

warunków stosowania określonych przez producenta. 



 

• Postępowanie 

Zapobieganie zatruciom: nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, przestrzegać 

zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, unikać wdychania 

par i aerozoli, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Zapobieganie pożarom i wybuchom: wyeliminować źródła zapłonu - nie używać 

otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin 

podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować 

urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować 

mostkowanie i uziemianie. 

 

� Kontrola Nara żenia I Środki Ochrony Indywidualnej 

• Zalecenia w zakresie środków technicznych 

Wentylacja (ogólna i/lub miejscowa) i instalacja elektryczna w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. 

• Kontrola nara żenia  

Oleje mineralne (faza ciekła aerozolu) 

NDS: 5 mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3; NDSP: nie ustalone 

Oznaczanie w powietrzu: PN-77/Z-04108.01; PN-80/Z-04108.02; PN-88/Z-

04108.04 

• Ochrony osobiste  

Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A. 

Rąk: rękawice ochronne powlekane. 

Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie. 

Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane. 

• Zalecenia higieniczne  

Unikać narażenia na działanie par oleju napędowego oraz bezpośredniego 

kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić 

na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z 

mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania a w przypadku zaistnienia tego 

natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. 


