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Instrukcja  

odbioru i rozliczenia paliwa                                                                              
przy realizacji dostaw transportem samochodowym  

do magazynu stacji paliw MZK– Biała Podlaska Sp. z o. o. 
 
I. Procedura rozładunkowa. 

Do przyjmowania dostawy paliwa upoważniony jest pracownik (magazynier) stacji paliw w 

obecności kierowcy autocysterny. Przyjmujący dostawę zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności: 

1) sprawdzić plomby w komorze autocysterny; 

2) sprawdzić prawidłowość dostarczonego przez kierowcę autocysterny dowodu wydania 

paliwa do autocysterny, w którym winny być podane m.in.:  

a) nazwa jednostki wydającej, 

b) numer dowodu wydania, 

c) dokładna nazwa dostarczonego produktu, 

d) ilość w temperaturze nalewu, 

e) gęstość w temperaturze nalewu, 

f) ilość w temperaturze 150C, 

g) gęstość w temperaturze 150C, 

h) numer załączonego świadectwa jakości.  

3) sprawdzić prawidłowość dostarczonego przez kierowcę autocysterny świadectwa jakości 

paliwa, w którym winny być podane m.in.: 

a) nazwa wystawiającego, 

b) data wystawienia, 

c) numer, 

d) określenie produktu badanego, 

e) nazwa jednostki badawczej, 

f) wyniki badań w zakresie podanym w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do 

niniejszej instrukcji, 

g) orzeczenie, że produkt spełnia wymagania jakościowe Polskiej Normy, odpowiednio do 

rodzaju paliwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji,                                                                                                                                                                    

h) potwierdzenie przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, jeżeli dokument jest 

kopią 



 

Zastrzeżenia do prawidłowości dokumentów są podstawą do złożenia reklamacji 

i odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa;  

4) pobrać próbkę przyjmowanego paliwa z każdej komory autocysterny zawierającej 

dostarczone paliwo i dokonać wzrokowej oceny jego jakości poprzez sprawdzenie czy jest  

klarowne, bez zawiesin i osadów, ciał stałych lub wody – obecność zanieczyszczeń 

stałych lub wody jest podstawą do złożenia reklamacji jakości i odmowy 

przyjęcia dostarczonego paliwa; 

5) zmierzyć gęstość i temperaturę próbki; 

6) przelać próbkę do butelki o objętości 1 litra, szczelnie zamknąć i zabezpieczyć plombą w 

sposób uniemożliwiający dostęp do próbki bez widocznego naruszenia – pobrane próbki 

Zamawiający przechowuje w chłodnym i zaciemnionym miejscu przez dwie kolejne 

dostawy paliwa; 

7) określić gęstość pobranej próbki w temperaturze 150C i porównać z deklarowaną w 

świadectwie jakości gęstością w temperaturze 15OC – różnica większa niż ±3 kg/m3 

jest podstawą do złożenia reklamacji jakości i odmowy przyjęcia dostarczonego 

paliwa; 

8) przed rozładunkiem należy za pomocą urządzeń pomiarowych stacji paliw, 

dokonać pomiaru objętości i temperatury paliwa znajdującego się w zbiorniku 

stacji paliw oraz ustalić dokładną, maksymalnie możliwą ilość do nalania; 

9) przyjmujący paliwo odpowiada za wydanie zgody na rozładunek paliwa i jednoznaczne 

wskazanie rurociągów spustowych do których kierowca ma rozładować dostawę; 

10) w przypadku paliwa nie budzącego zastrzeżeń przystąpi się do spuszczania paliwa z 

autocysterny do zbiornika stacji paliw; 

11) kierowca autocysterny podłącza i dokręca wąż spustowy do komory autocysterny oraz 

podłącza wąż do rury spustowej zbiornika, do którego ma być rozładowane paliwo; 

12) podczas rozładunku autocysterny należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie bhp i ppoż. w transporcie samochodowym przy przewozie materiałów 

niebezpiecznych 3 klasy ADR oraz na stacji paliw; 

13) w trakcie rozładunku autocysterny prowadzący stację paliw powinien wstrzymać sprzedaż 

paliwa ze zbiornika, do którego następuje rozładunek od momentu pomiaru przed 

rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru w zbiorniku po rozładunku autocysterny; 

14) bezwzględnym obowiązkiem pracownika stacji paliw i kierowcy autocysterny jest 

dokonanie pomiarów temperatury i objętości paliwa w zbiornikach 

magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku; 

15) kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości po stronie 

autocysterny oraz za rozładunek paliwa bez sprawdzenia i uzyskania zgody przyjmujących 

paliwo. 

     

II. Ustalanie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru. 

1. Po rozładunku autocysterny należy dokonać pomiarów objętości i temperatury 

paliwa w zbiorniku stacji paliw – pomiary winny być dokonane po upływie 

niezbędnego czasu dla ustabilizowania się lustra cieczy w zbiorniku (po minimum 

10 minutach od zakończenia rozładunku). 

2. W oparciu o pomiary dokonywane w zbiorniku stacji paliw przed i po rozładunku 

przyjmujący przy udziale kierowcy autocysterny ustalają objętość przyjętego paliwa w 

temperaturze rzeczywistej. 

3. Pracownik stacji paliw wypełnia formularz „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji 

Paliw” – wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.  

4. Potwierdzenie odbioru paliwa następuje przez złożenie podpisów przyjmującego i kierowcy 

autocysterny na „Protokole z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw”. 

5. W przypadku złożenia reklamacji z powodów wymienionych w rozdziale I niniejszej 

Instrukcji, pracownik stacji paliw wypełnia formularz „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa 

do Stacji Paliw”, wskazując jednoznacznie powód nie wydania zgody na rozładunek. 

Kierowca autocysterny ma obowiązek podpisania „Protokołu”, może jednak wnieść 

zastrzeżenie do reklamacji w pozycji „Uwagi” lub na odwrocie formularza.  

6. „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw” sporządza się w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

   



 

III. Rozliczenie dostawy z kompensacją objętości do temperatury 15OC. 

Aby dokonać kompensacji objętości przyjętego do magazynu paliwa do temperatury 15OC 

należy wykonać następujące czynności: 

1) znając gęstość i temperaturę paliwa w autocysternie, ustalić jego gęstość w temperaturze 

15OC korzystając z „Tabeli gęstości w temperaturze 15OC”; 

2) przyjąć do dalszych obliczeń, że gęstość paliwa w temperaturze 15OC w zbiorniku stacji 

paliw przed i po rozładunku jest równa gęstości w autocysternie; 

3) znając temperaturę paliwa w zbiorniku stacji paliw przed rozładunkiem i przyjętą gęstość 

w temperaturze 15OC, ustalić Współczynnik Korekcji Objętości korzystając z „Tabeli 

współczynników korekcyjnych objętości ”; 

4) znając objętość paliwa w zbiorniku stacji paliw przed rozładunkiem i Współczynnik Korekcji 

Objętości, obliczyć objętość w temperaturze 15OC paliwa znajdującego się w zbiorniku 

stacji paliw przed rozładunkiem; 

5) znając temperaturę paliwa w zbiorniku stacji paliw po rozładunku i przyjętą gęstość w 

temperaturze 15OC, ustalić Współczynnik Korekcji Objętości korzystając z „Tabeli 

współczynników korekcyjnych objętości ”; 

6) znając objętość paliwa w zbiorniku stacji paliw po rozładunku i Współczynnik Korekcji 

Objętości, obliczyć objętość w temperaturze 15OC paliwa znajdującego się w zbiorniku 

stacji paliw po rozładunku; 

7) porównując obliczone objętości paliwa w temperaturze 15OC przed i po rozładunku paliwa 

z dostawy do zbiornika stacji paliw, otrzymamy wielkość dostawy w litrach w temperaturze 

15OC. 

Do wykonania powyższych obliczeń Zamawiający wykorzysta wskazania 

elektronicznych urządzeń pomiarowych. 

Rozliczenie dostawy należy wykonać na formularzu „Protokół rozliczenia dostawy paliwa” – 

wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 


