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Regulamin dotyczący sankcji spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
dla przewoźników paliw i innych produktów rafineryjnych cysternami 

i kontenerami wjeżdżających na tereny spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

1. 

Spółka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jest jako nadawca towarów niebezpiecznych zobowiązana 
do zapewnienia wykonywania obowiązków uczestników transportu pod względem bezpieczeństwa, 
które są między innymi zdefiniowane w sekcji 1.4 Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( zwanej dalej „ADR“). 
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia mienia i ciała spółka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. szczególnie 
dba o ścisłe przestrzeganie przepisów i zasad BHP, bezpieczeństwa technologicznego, 
Kodeksu etycznego spółki (www.unipetrolrpa.cz/CS/zodpovedna-firma/Stranky/eticky-kodex.aspx) 
oraz innych powszechnie obowiązujących odpowiednich przepisów. 

2. 

W związku z powyższym, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. nawiązał do systemu kontroli postępowania 
zgodnie z ADR, BHP, bezpieczeństwem technologicznym oraz Kodeksem etycznym niniejszy 
Regulamin dotyczący sankcji. Ten w przypadku naruszenia obowiązków określa jasne i jednolite 
sankcje i środki, która mają zastosowanie na terenach spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., 
wydających paliwa i inne produkty rafineryjne, oraz dla wszystkich, którzy wchodzą na te tereny 
w celu transportu paliw i innych produktów rafineryjnych cysternami oraz kontenerami. 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. opiera się o zasady podstawowe, które są zawarte poniżej w tym 
Regulaminie i którymi kieruje się w przypadku oceny naruszenia zasad ADR, BHP, bezpieczeństwa 
technologicznego, Kodeksu etycznego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

3. 

W zależności od wagi naruszenia, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. określa sankcje za naruszenie tych 
zasad. Wymienione naruszenia z zdefiniowanymi sankcjami wymienione są w tabeli, która stanowi 
integralną część  i załącznik tego Regulaminu dotyczącego sankcji. Regulamin nie ma wpływu 
ani nie ogranicza praw i obowiązków wynikających z przepisów wyższej mocy prawnej. 

4. 

Pomiędzy osobami dotkniętymi przez sankcje mogą być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna 
zaangażowana biznesowo w transporcie paliw i innych produktów rafineryjnych, jak również jej 
pracownik, który w ramach swojej działalności gospodarczej lub swego stosunku pracy z subiektem 
gospodarczym wchodzą na tereny spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.. Celem Regulaminu 
dotyczącego sankcji jest w sposób prewencyjny zapobiegać sytuacjom niepożądanym 
oraz z wysokim ryzykiem, które są zróżnicowane na podstawie rodzaju, zakresu oraz wagi 
naruszenia odpowiedniego standardu. 
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5. 

Podstawowe zasady Regulaminu dotyczącego sankcji, o które opiera się spółka 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., są: 

a. Zasada zerowej tolerancji wobec braków w zaświadczeniu kierowcy według ADR 
oraz oznaczenie pojazdu według ADR. 

b. Zasada zerowej tolerancji wobec obecności narkotyków i alkoholu wśród osób wchodzących 
na teren spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

c. Zasada zerowej tolerancji wobec wycieku / kapanie resztek produktów naftowych z pojazdów 
na terenach spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

d. Zasada zerowej tolerancji wobec nieprzestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej 
na terenach spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

e. Zasada zerowej tolerancji wobec nieetycznego postępowania lub zachowania osób 
wchodzących na tereny spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

6. 

Osoby wchodzące na teren spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. zobowiązane są do tego, żeby 
zapoznać się z tym Regulaminem i zrozumieć jego treść i żeby przez swój podpis potwierdzić swoją 
zgodę z uprawnieniem spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. do stosowania sankcji w nim zawartych. 
Jeżeli na tereny spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. wchodzi pracownik osoby, która jest ze spółką 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. w stosunku umownym, jest obowiązkiem tej osoby tych odpowiednich 
pracowników zapoznać w sposób oczywisty z tym Regulaminem dotyczącym sankcji. 

7. 

Pełny tekst Regulaminu dotyczącego sankcji, w tym dodatek, który zawiera informacje na temat 
niepożądanych, ryzykownych oraz sankcjonowanych sytuacji, typu oraz wysokości kary, jest w treści 
okresowo aktualizowanej zamieszczony na stronie internetowej spółki ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
www.unipetrolrpa.cz/en/OurProducts/BusinessConditions/Pages/infodrivers.aspx. 

8. 

Regulamin dotyczący sankcji został opracowany we współpracy z kilka innymi osobami 
prowadzącymi magazyn oraz dystrybutorami paliw w Czechach w celu jednolitego podejścia 
do zapobiegania ryzyku uszkodzenia mienia i zdrowia. 

 

 

Załącznik: Lista niepożądanych sytuacji / stanów rzeczywistych i zastosowanych sankcji. 


