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1. CEL INSTRUKCJI
Celem instrukcji jest okre•lenie zasad organizacji systemu przepustkowego dla ruchu
osób i pojazdów, kontroli ruchu materia•owego oraz ochrony mienia w obiektach
Veolia Energia •ód• S.A.
2. ZAKRES STOSOWANIA
Postanowienia instrukcji s• wi•••ce wobec:
a. pracowników Spó•ki,
b. pracowników jednostek zewn•trznych, •wiadcz•cych us•ugi na rzecz Spó•ki,
c. go•ci przebywaj•cych na terenie Spó•ki,
d. osób niezatrudnionych oraz grup zorganizowanych przebywaj•cych na terenie Spó•ki w charakterze nie zwi•zanym z prac•.
3. TERMINOLOGIA
Ilekro• w instrukcji jest mowa o:
a. „S•u•bie Ochrony” - nale•y rozumie• - zatrudniony zewn•trzny podmiot
koncesjonowany do ochrony osób i mienia w Veolia Energia •ód• S.A. ,
b. „pracownik ochrony” – osoba b•d•ca kwalifikowanym pracownikiem
ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego i wykonuj•ca zadania
ochrony na rzecz przedsi•biorcy, który uzyska• koncesj• na prowadzenie
3
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dzia•alno•ci
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osoba wykonuj•ca zadania ochrony w zakresie niewymagaj•cym uprawnie• pracownika kwalifikowanego,
„kwalifikowany pracownik ochrony” – pracownik ochrony, który jest wpisany do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony i posiada zezwolenie
na
wykonywanie zada• zwi•zanych z ochron• osób i mienia w zakresie wymaganym ustaw•,
„ochrona osób” - dzia•ania maj•ce na celu zapewnienie bezpiecze•stwa
•ycia, zdrowia i nietykalno•ci osobistej,
„ochrona mienia” - dzia•ania zapobiegaj•ce przest•pstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu, a tak•e przeciwdzia•aj•ce powstawaniu szkody wynikaj•cej z tych zdarze• oraz niedopuszczaj•ce do wst•pu osób nieuprawnionych
na teren chroniony,
„obszar podlegaj•cy obowi•zkowej ochronie” - obszar okre•lony przez
ministrów, kierowników urz•dów centralnych i wojewodów, wydzielony i
odpowiednio oznakowany,
„jednostka zewn•trzna” - nale•y pod tym poj•ciem rozumie• osoby prawne
lub fizyczne, wykonuj•ce prace, •wiadcz•ce us•ugi, zaopatruj•ce i dokonuj•ce
zakupów lub odbiorów na terenie Spó•ki jak równie• posiadaj•ce siedzib• lub
miejsce dzia•alno•ci (w tym w szczególno•ci dzia•alno•ci gospodarczej) na
terenie Spó•ki,
„kierownik jednostki zewn•trznej” - nale•y pod tym poj•ciem rozumie• organ zarz•dzaj•cy jednostk• zewn•trzn• lub osob• przez ten organ umocowan• do reprezentowania jej wobec Spó•ki, w zakresie obj•tym instrukcj•,
„instytucja kontroli zewn•trznej” - nale•y pod tym poj•ciem rozumie• osoby prawnie upowa•nione, na podstawie przepisów powszechnie obowi•zuj•cych, do przeprowadzania kontroli w Spó•ce (Zak•adach) oraz do wej•cia na
ich teren na podstawie legitymacji s•u•bowej, w tym w szczególno•ci:
- Najwy•sza Izba Kontroli,
- Pa•stwowa Inspekcja Pracy,
- Inspekcja Ochrony •rodowiska,
- Urz•d Dozoru Technicznego,
- Urz•d Transportu Kolejowego,
- Transportowy Dozór Techniczny,
- Pa•stwowa Inspekcja Sanitarna,
- Urz•d Kontroli Skarbowej,
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- Urz•d Ochrony Danych Osobowych,
- Policja, ABW, CB•, AW, CBA,
- S•u•ba Celna,
- Pa•stwowa Stra• Po•arna,
j. „punkt kontrolny” - miejsce strze•one przez pracowników S•u•by Ochrony,
prze-znaczone do wej•cia, wjazdu lub opuszczenia terenu Spó•ki,
k. „recepcja” – punkt obs•ugi interesantów w portierni,
4. OPIS

I. RUCH OSOBOWY I POJAZDÓW
A. DOKUMENTY UPRAWNIAJ•CE DO PRZEBYWANIA W GRANICACH
CHRONIONYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW VEOLIA ENERGIA •ÓD• S.A.
1.

Legitymacja pracownika (przepustka sta•a), której wzór stanowi za••cznik nr
OR-00-VLOD-01-06 do instrukcji, uprawnia do przebywania na terenie obiektów
Veolia Energia •ód• S.A. godzin• przed rozpocz•ciem i godzin• po zako•czeniu pracy, zgodnie z obowi•zuj•cymi pracownika godzinami rozpocz•cia
i zako•czenia pracy, okre•lonymi w Regulaminie Pracy. Dotyczy to nominalnego czasu pracy (8 godzin) w ramach obowi•zuj•cego pracownika rozk•adu
czasu pracy. Wcze•niejsze przybycie i pó•niejsze wyj•cie mo•e si• odbywa•
wy•!cznie na polecenie lub za zgod• prze•o•onych.
a. Legitymacja pracownika wydawana jest wszystkim pracownikom Veolia
Energia •ód• S.A. zatrudnionym na czas nieokre•lony.,
b. Legitymacje dotychczas wydane emerytom i rencistom zachowuj• wa•no••.
c. Wej•cie emeryta lub rencisty na teren Veolia Energia •ód• S.A. mo•e
nast•pi• tylko w celu za•atwienia spraw kadrowych, socjalno-bytowych lub
innych •wiadcze•.
d. Zasady wej•cia emerytów i rencistów okre•la pkt I.3

Funkcj• legitymacji pracownika pe•ni karta magnetyczna (ze zdj•ciem lub bez
zdj•cia wa•na z dowodem to•samo•ci).
2.

Przepustka tymczasowa uprawnia do wej•cia na teren obiektów Veolia
Energia •ód• S.A., okre•lonych w przepustce, w okre•lonym czasie i godzinach
(z uwzgl•dnieniem pkt.I.1.) i wydawana jest:
a. pracownikom Veolia Energia •ód• S.A. zatrudnionym na okres próbny i czas
okre•lony; pracownikom zatrudnionym na czas okre•lony mo•e by• wydana
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przepustka tymczasowa w formie karty magnetycznej ze zdjęciem
(legitymacja pracownika) lub bez zdjęcia.
b. pracownikom zatrudnionym okresowo na podstawie umowy-zlecenia lub
umowy o dzieło,
c. pracownikom firm obcych i najemcom,
d. uczniom i absolwentom szkół odbywającym praktyki i staże na terenie Veolia
Energia Łódź S.A.
2.1. Przy pobycie do 5-u dni, podstawę do wejścia/wjazdu na teren obiektu
stanowi prawidłowo wypełniony przez wnioskodawcę wniosek, zaopiniowany
przez kierownika komórki organizacyjnej lub inspektora nadzoru, który jest
dostarczany e-mailem do właściwej portierni.
2.2. Przy pobycie powyżej 5-u dni, wniosek prawidłowo wypełniony przez
wnioskodawcę i zaopiniowany przez kierownika komórki organizacyjnej lub
inspektora nadzoru, przesyłany jest e-mailem do Biura ds. Administracji, które
wystawia przepustkę tymczasową.
EC3: krzysztof.sikorski@veolia.com
EC4: marek.bus@veolia.com
2.3. Funkcję przepustki tymczasowej dla pobytu powyżej 5-u dni pełni karta
magnetyczna - wzór stanowi załącznik nr OR-00-VLOD-01-22 a, b.
2.4. Kierownicy jednostek zewnętrznych wykonujących prace na terenie Veolia
Energia Łódź S.A. zobowiązani są do wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do Biura ds. Administracji z imiennymi wnioskami o wystawienie przepustek tymczasowych uprawniających do wstępu na teren obiektów
Veolia Energia Łódź S.A., z podaniem terminu szkolenia BHP. Obowiązkowe
szkolenie BHP ważne jest 12 miesięcy. Wnioski muszą być zaopiniowane przez
kierownika komórki organizacyjnej lub właściwego inspektora nadzoru. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr OR-00-VLOD-01-17.
Do wniosku o wystawienie przepustki tymczasowej należy dołączyć zobowiązanie
jednostki zewnętrznej do pokrycia kosztów za nierozliczone karty magnetyczne (wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr OR-00-VLOD-01-21) oraz oświadczenie
„Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję dokumenty opublikowane na
stronie
internetowej
Veolia
Energia
Łódź
S.A.
pod
adresem:
http://energiadlalodzi.pl/o-nas/bhp.
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Wyst•puj•cy o wydanie przepustek tymczasowych, zobowi•zany jest do
bezzw•ocznego powiadomienia na pi•mie osob• wystawiaj•c• przepustk• o ustaniu
stosunku pracy pracownika, dla którego przepustka by•a wystawiona.
3.

Przepustka osobowa jednorazowa, któr• zast•puje identyfikator (karta
magnetyczna) z naniesionym numerem identyfikacyjnym o tre•ci „GO••”,
wydawana jest osobom niezatrudnionym w Veolia Energia •ód• S.A., których
wej•cie/wjazd na teren jest uzasadnione.
3.1. Podstaw• otrzymania przepustki osobowej jednorazowej stanowi• mo•e:
a. delegacja s•u•bowa,
b. upowa•nienie w•a•ciwych organów i instytucji pa•stwowych oraz
samorz•dowych do przeprowadzenia prawem przewidzianych czynno•ci
(z wy••czeniem tych, o których mowa w rozdziale l. A. pkt 4.),
c. telefoniczne potwierdzenie mo•no•ci przyj•cia interesanta przez osob•
upowa•nion• przekazane pracownikowi recepcji lub s•u•by ochrony,
d. wezwanie lub zaproszenie przez cz•onka Zarz•du, dyrektora lub kierownika
komórki organizacyjnej Spó•ki lub jednostki zewn•trznej, poprzedzone
informacj• w tej sprawie, przekazan• przez te osoby lub w•a•ciwy sekretariat
do Biura ds. Administracji,
e. telefoniczne zlecenie Kierownika Biura ds. Administracji, G•ównego
Specjalisty lub Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów,
f. o•wiadczenie z•o•one przez pracownika Spó•ki lub jednostki zewn•trznej o
utracie legitymacji pracowniczej lub przepustki tymczasowej,
g. zgoda Cz•onka Zarz•du lub Dyrektora zak•adu w przypadku wej•cia na teren
zak•adu osoby nieletniej. Wej•cie i wyj•cie odbywa si• w towarzystwie
wyznaczonego pracownika zak•adu,
h. legitymacja pracownika VLOD b•d•cego emerytem lub rencist•,
i. uzasadniona dostawa kurierska.
3.2. Wydanie przepustki mo•e nast•pi• na podstawie dokumentu potwierdzaj•cego
to•samo••, po uprzednim uzyskaniu zgody (pisemnej lub telefonicznej)
upowa•nionego pracownika Veolia Energia •ód• S.A. lub jednostki zewn•trznej
maj•cej siedzib• na terenie VLOD. Wykazy pracowników upowa•nionych do
przyjmowania interesantów znajduj• si• w punktach kontrolnych lub recepcji.
Wzór stanowi za••cznik nr OR-00-VLOD-01-18. Wykazy prowadzone s• w
formie elektronicznej.
Wydaj•cy przepustk• osobow• jednorazow• jest zobowi•zany do :
7
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a. sprawdzenia danych pojazdu, je•li osoba ta udaje si• na teren zak•adu
pojazdem,
b. wpisania danych osobowych (imi•, nazwisko i numer PESEL/dokumentu
potwierdzaj•cego to•samo••) do elektronicznego rejestru wej••/wyj••
interesantów,
c. poinformowania o obowi•zuj•cych na terenie obiektu przepisach
porz•dkowych, nakazach i zakazach oraz zasadach przetwarzania danych
osobowych.
d. wr•czenia ulotki informacyjnej „Przewodnik Bezpiecze•stwa i Higieny pracy”
3.3. Przepustka osobowa jednorazowa upowa•nia do jednorazowego wej•cia, w
uzasadnionych przypadkach tak•e do wjazdu na teren zak•adu, udania si•
najkrótsz• drog• do miejsca za•atwienia sprawy, a nast•pnie opuszczenia
terenu zak•adu przez punkt kontrolny, który wyda• przepustk•. Wej•cie na
teren zak•adu oraz wyj•cie z terenu zak•adu, odbywa si• w obecno•ci osoby
upowa•nionej do której udaje si• interesant, b•d• osoby przez ni•
wyznaczonej. Osoba ta zapewnia niezw•oczne udzielenie interesantowi
instrukta•u BHP i PPO• zgodnie z przygotowanym do tego celu przez Dzia•
BHP i PPO• materia•em szkoleniowym. Dobór tematyki szkolenia (film
szkoleniowy) uzale•niony jest od rodzaju i stopnia ekspozycji na zagro•enia
wyst•puj•ce na terenie odwiedzanej lokalizacji przez osob• nadzoruj•c• oraz
skonsultowany z Dzia•em BHP i Ppo• (w przypadku w•tpliwo•ci). Materia•y
szkoleniowe znajduj• si• pod poni•szym linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/0AJTHNByOr-IXUk9PVA
Uwaga: Istnieje równie• mo•liwo•• wy•wietlenia filmu instrukta•owego bhp
przy pomocy monitora zainstalowanego na portierni g•ównej w EC-4
(dla go•ci EC-4). Film wy•wietla osoba wprowadzaj•ca go•cia.
Potwierdzenie wprowadzenia na teren zak•adu oraz odprowadzenia do
portierni go•cia jest odnotowane w ksi••ce wej•cia i wyj•cia Go•ci.
3.4. Wykorzystywanie przepustki osobowej jednorazowej dla celów innych, ni•
stanowi•ce podstaw• do jej wydania, jest zabronione.
3.5. Przepustk• wydaje pracownik recepcji lub pracownik s•u•by ochrony, pe•ni•cy
s•u•b• w portierni.
3.6. Przepustka powinna by• zwrócona w miejscu jej wystawienia, a przyjmuj•cy j•
pracownik recepcji lub pracownik ochrony odnotowuje godzin• jej zdania.
8
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3.7. W przypadku Rejonów Eksploatacyjnych interesanci mog• wchodzi• na teren
bez przepustki jednorazowej, po uzgodnieniu wej•cia z osob•, do której
interesant si• udaje.
3.8. Pracownik recepcji jest odpowiedzialny za wyposa•enie interesanta w kask
ochronny i kamizelk• w przypadku takiej potrzeby.
3.9. Awizowane osoby udaj•ce si• do cz•onków Zarz•du lub poszczególnych
dyrektorów, mog• wej•• lub wjecha• na teren Veolia Energia •ód• S.A., na
podstawie telefonicznych ustale• przekazanych do Biura ds. Administracji przez
w•a•ciwy sekretariat. Je•li jest to mo•liwe, informacja powinna zawiera• dane
identyfikuj•ce te osoby, oraz dane pojazdu w przypadku uzyskania zgody na
wjazd na teren danego obiektu. Biuro ds. Administracji wydaje dyspozycje
dotycz•ce wej•cia lub wjazdu do w•a•ciwego punktu kontrolnego.
W sytuacjach szczególnych, wystawiania dora•nych punktów kontrolnych,
awarii systemu elektronicznego dost•pu „Punktualnik”, funkcj• przepustki
jednorazowej mo•e pe•ni• przepustka papierowa, wydawana w tym samym
trybie co identyfikator.
4.

Legitymacja s•u•bowa - upowa•nia do wej•cia na teren wszystkich obiektów
Veolia Energia •ód• S.A. i przeprowadzenia kontroli przez:
a. przedstawicieli centralnych, wojewódzkich i samorz•dowych organów
administracji, inspektorów NIK, Izby Skarbowej, PIP, PIO•, UODO i innych
uprawnionych organów szczebla pa•stwowego i samorz•dowego - na
podstawie odr•bnych przepisów,
b. funkcjonariuszy Policji na podstawie legitymacji i upowa•nienia wydanego
przez Komendanta G•ównego Policji,
c. funkcjonariuszy ABW, AW, CB• i CBA, S•u•by Celnej i PSP na podstawie
odr•bnych przepisów.
4.1. Kontrola musi by• prowadzona w obecno•ci kierownika kontrolowanego
zak•adu albo upowa•nionego przez niego pracownika.
4.2. Przedstawiciele organów wymienieni w pkt 4 a),b),c) maj• prawo do
wprowadzenia na teren zak•adów osób towarzysz•cych.
4.3. Osoby wymienione w pkt. 4 a) maj• prawo wjazdu samochodem na teren
Veolia Energia •ód• S.A. bez konieczno•ci uzyskania stosownego zezwolenia.
5.

Pisemne zezwolenie (za••cznik nr OR-00-VLOD-01-11) wydawane jest w
przypadkach jednorazowego wst•pu na teren zak•adów w celu zwiedzania,
filmowania, fotografowania, szkicowania i sporz•dzania dokumentacji
stanowi•cej tajemnic• przedsi•biorstwa.
9
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5.1. Zgod• wydaj• Cz•onkowie Zarz•du i Dyrektorzy, na podstawie pisemnych
wniosków zawieraj•cych: uzasadnienie celu wej•cia, imienny sk•ad delegacji
(wycieczki),
numery PESEL/dokumentu potwierdzaj•cego to•samo••
uczestników delegacji (wycieczki), propozycje terminów wej•cia na teren
obiektów
Veolia
Energia
•ód•
S.A.
oraz
dane
osoby
nadzoruj•cej/oprowadzaj•cej z ramienia Veolia Energia •ód• S.A.
5.2. Na podstawie zatwierdzonych wniosków Biuro ds. Administracji przygotowuje
pisemne zezwolenia (za••cznik nr OR-00-VLOD-01-11) i przekazuje do
w•a•ciwej recepcji lub punktu kontrolnego. Pracownicy s•u•by ochrony po
wykorzystaniu i wype•nieniu zezwole• odsy•aj• je do Biura ds. Administracji w
celu archiwizacji.
5.3. Wykonywanie czynno•ci oraz pobyt wymienionych osób odbywa si• pod
nadzorem przedstawiciela Veolia Energia •ód• S.A. upowa•nionego przez
osob• wydaj•c• zezwolenie. Osoba nadzoruj•ca zobowi•zana jest do:
a. zapewnienia odebrania osób z portierni oraz doprowadzenie ich z
powrotem do portierni po zako•czeniu wizyty.
b. poinformowania uczestników delegacji (wycieczki) o zakazie wnoszenia na
teren zak•adu alkoholu, •rodków odurzaj•cych, broni, •rodki i materia•ów
niebezpiecznych (wybuchowych, •r•cych, •atwopalnych itp.),
c. udzielenia uczestnikom delegacji (wycieczki) instrukta•u BHP i PPO•
zgodnie z przygotowanym do tego celu przez dzia• BHP i PPO• materia•em
szkoleniowym, dotycz•cym przestrzegania zasad bezpiecze•stwa,
zachowania
spokoju
i
wzmo•onej
ostro•no•ci,
konieczno•ci
natychmiastowego wykonywania jego polece•, zakazu oddalania si• od
grupy,
d. przedstawienia uczestnikom delegacji (wycieczki) informacji dot.
przetwarzania ich danych osobowych przez Spó•k•, zawartej w za••czniku nr
OR-00-VLOD-01-24 oraz zebrania od nich podpisów na o•wiadczeniu
potwierdzaj•cym zapoznanie z t• informacj•,
e. wydania SOI je•li s• wymagane.
6.

7.

W przypadku utraty legitymacji pracownika, przepustki tymczasowej lub
zezwolenia na wjazd na teren obiektu, osoba, której taki dokument zosta•
wydany zobowi•zana jest zawiadomi• o tym niezw•ocznie komórk• wydaj•c•
dokument, sk•adaj•c pisemne o•wiadczenie o utracie dokumentu, wyja•niaj•ce
przyczyn• i okoliczno•ci utraty.
Na podstawie z•o•onego o•wiadczenia, o którym mowa w pkt. 6, po dokonaniu
czynno•ci sprawdzaj•cych komórka wydaj•ca dokument okre•lonego rodzaju
wydaje:
10
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a. duplikat legitymacji pracownika,
b. duplikat przepustki tymczasowej,
c. duplikat zezwolenia na wjazd.
8.

9.

O•wiadczenie, o którym mowa w pkt. 6; stanowi podstaw• do anulowania
legitymacji pracowniczej, przepustki lub zezwolenia przez komórk• wydaj•c•
dokument.
Do wystawiania, ewidencjonowania, przed•u•ania wa•no•ci, anulowania oraz
nanoszenia adnotacji upowa•nieni s•:
a. Dzia• Zarz•dzania Zasobami Ludzkimi – przekazuje informacje do Biura ds.
Administracji w zakresie przed•u•ania wa•no•ci i anulowania legitymacji
pracowników Veolia Energia •ód• S.A.
b. G•ówny Specjalista ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów – wystawianie
wszystkich przepustek oraz ewidencjonowanie, anulowanie w przypadku
wej•cia i wjazdu na teren wszystkich obiektów Veolia Energia •ód• S.A. dla
pracowników wymienionych w cz.I.A. pkt 2 a), b),c),d).

10. Wychodzenie pracowników poza teren zak•adu w godzinach s•u•bowych
odbywa si• na nast•puj•cych zasadach:
a. pracownicy Veolia Energia •ód• S.A. - nadzór nad pracownikiem sprawuje
prze•o•ony, który prowadzi ewidencj• wyj•• swoich pracowników,
b. jednostki zewn•trzne prowadz• ewidencj• wyj•• swoich pracowników we
w•asnym zakresie.
11. Przepustki tymczasowe wydaje si• na okres nie d•u•szy ni• 12 m-cy od daty
wystawienia (z wyj•tkiem pracowników spó•ek Grupy Veolia,). W przypadku
konieczno•ci przed•u•enia wa•no•ci na kolejny okres, obowi•zuje taka sama
procedura jak przy wystawieniu nowej przepustki.
12. W przypadku konieczno•ci pracy po godz. 17.00 w dni robocze lub w dni wolne
od pracy, prze•o•ony pracownika obowi•zany jest przekaza• t• informacj• w
formie pisemnej, wzór stanowi za••cznik nr OR-00-VLOD-01-19 ) do:
a. DIR / DSC w przypadku przebywania w pomieszczeniach produkcyjnych,
b. S•u•by Ochrony w przypadku przebywania w pozosta•ych pomieszczeniach.
Fakt pozostania w pracy po godz. 17.00 w dni robocze lub w dniu wolnym od pracy
winien by• odnotowany przez ww. s•u•by w ksi••ce s•u•by.

B. UPRAWNIENIA DO WEJ•CIA I WJAZDU BEZ ZEZWOLENIA
11
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Do wjazdu i wej•cia na teren obiektów Veolia Energia •ód• S.A. bez okazywania
dokumentu maj• prawo:
a. funkcjonariusze Pa•stwowej Stra•y Po•arnej udaj•cy si• do akcji ratowniczej
lub ga•niczej,
b. funkcjonariusze Policji, pracownicy Pogotowia Ratunkowego i inne s•u•by
ratownicze udaj•ce si• na teren zak•adu w zwi•zku z zaistnia•ym
zdarzeniem.
W/w wje•d•aj• (wchodz•) w asy•cie wyznaczonego pracownika ochrony, po
przekazaniu informacji do sekretariatu Dyrektora EC3/4/S.C.

C. TRYB POST•POWANIA W PRZYPADKU WNOSZENIA PRZEDMIOTÓW
OBJ•TYCH ZAKAZEM
1.

Zabrania si• wnoszenia na teren wszystkich obiektów Veolia Energia •ód• S.A.:
a. alkoholu i •rodków odurzaj•cych,
b. walizek, du•ych toreb, innych baga•y, gdy nie ma mo•liwo•ci sprawdzenia
ich zawarto•ci,
c. broni palnej, gazowej i pneumatycznej oraz innych przedmiotów, których
u•ycie mog•o by stanowi• zagro•enie dla •ycia lub zdrowia pracowników,
d. materia•ów niebezpiecznych (wybuchowych, •r•cych, •atwopalnych itp.).

Obowi•zuje zakaz wprowadzania zwierz•t na teren obiektów Veolia Energia
•ód• S.A.
2.

Osoby posiadaj•ce przedmioty wymienione w cz. I. C. pkt. 1 lub usi•uj•ce
wprowadzi• zwierz•ta, nie b•d• wpuszczane z nimi na teren zak•adu chyba, •e
otrzymaj• stosowne zezwolenie na pi•mie od cz•onka Zarz•du lub dyrektora
zak•adu.

Przedmioty wymienione w pkt. 1 a, b i c mo•na przechowa• w wyznaczonej szafie
depozytowej znajduj•cej si• w portierni g•ównej EC3 i EC4.
Veolia Energia •ód• S.A. nie ponosi odpowiedzialno•ci za pozostawione w niej
rzeczy (przedmioty).
3.

Przedmioty zatrzymane podczas kontroli przy wychodzeniu z zak•adu pracy lub
znalezione na terenie zak•adu podlegaj• ewidencji w ksi••ce depozytów
stanowi•cej za••cznik nr OR-00-VLOD-01-01 i s• przechowywane do czasu
wyja•nienia. Dodatkowo S•u•ba Ochrony jest zobowi•zana sporz•dzi• na t•
12
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okoliczno•• stosowny meldunek do G•ównego Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i
Ochrony Obiektów. Nieodebrane w ci•gu miesi•ca przedmioty nale•y
przekaza• odpowiedniej komórce organizacyjnej (ustalonej w toku
post•powania wyja•niaj•cego) za pokwitowaniem.
Wniosek o znalezienie w•a•ciciela kierowany jest do w•a•ciwego Dyrektora
zak•adu. W przypadku braku w•a•ciciela, Dyrektor kieruje spraw• do Dzia•u
Systemów Zarz•dzania, celem uporz•dkowania stanu ewidencyjnego poprzez
Zak•adow• Komisj• Inwentaryzacyjn•. W/w przedmioty do czasu
zagospodarowania, przyjmuje w depozyt magazyn na podstawie kopii wniosku
Biura ds. Administracji.
Pracownicy S•u•by Ochrony, przy wpuszczaniu interesantów na teren obiektów
Veolia Energia •ód• S.A. s• zobowi•zani do uprzedzenia o zakazie wnoszenia
przedmiotów wymienionych w cz. I.C. pkt.1.
Tablice informuj•ce o powy•szym zakazie powinny by• umieszczone w
widocznym miejscu na terenie ka•dej portierni (punktu kontrolnego).

D. ZASADY POST•POWANIA Z PRACOWNIKAMI B•D•CYMI PO SPO•YCIU
ALKOHOLU LUB WNOSZ•CYMI ALKOHOL NA TEREN OBIEKTÓW
VEOLIA ENERGIA •ÓD• S.A.
1.

2.
3.

4.

5.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 pa•dziernika 1982 roku
„o wychowaniu w trze•wo•ci i przeciwdzia•aniu alkoholizmowi”, oraz zgodnie z
Regulaminem Pracy VLOD, ka•dy pracownik ma obowi•zek zachowania
trze•wo•ci w pracy i przestrzegania zakazu wnoszenia i spo•ywania napojów
alkoholowych w miejscu pracy.
Osoby posiadaj•ce przy sobie alkohol lub b•d•ce po u•yciu alkoholu nie maj•
prawa wst•pu na teren obiektów Veolia Energia •ód• S.A.
Pracownicy s•u•by ochrony, w ka•dym przypadku podejrzenia, •e pracownik
wchodz•cy/wychodz•cy lub przebywaj•cy na terenie zak•adu jest w stanie po
u•yciu alkoholu, maj• obowi•zek uniemo•liwi• wej•cie/wyj•cie i uj•• osob•.
Pracownik s•u•by ochrony po uj•ciu podejrzanego pracownika w przypadkach
okre•lonych w punkcie 3, jest zobowi•zany do powiadomienia bezpo•redniego
prze•o•onego pracownika, który mo•e zleci• przeprowadzenie badania stanu
trze•wo•ci w sposób i na warunkach okre•lonych w obowi•zuj•cych w tym
zakresie przepisach prawa. Badanie mo•e by• przeprowadzone równie• na
••danie pracownika.
W celu wykluczenia lub potwierdzenia podejrzenia, •e pracownik jest w stanie
po u•yciu alkoholu, za zgod• pracownika mo•na dokona• testu elektronicznym
13
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miernikiem na zawarto•• alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawdzenia
mo•e dokona• pracownik s•u•by ochrony w zak•adach EC3, EC4 i SC lub
Dy•urny In•ynier Ruchu w zak•adach EC3, EC4 lub Dyspozytor SC. Test
elektronicznym miernikiem na zawarto•• alkoholu w wydychanym powietrzu
nale•y udokumentowa•. Wzory dokumentów stanowi• za••czniki nr OR-00VLOD-01-20 i OR-00-VLOD-01-23.
W przypadku gdy pracownik, co do którego zachodzi podejrzenie, i• jest po
u•yciu alkoholu nie wyrazi zgody na wykonanie testu przez osoby wskazane w
punkcie 5 lub test wyka•e zawarto•• alkoholu w wydychanym powietrzu
pracownik musi by• poddany badaniu przez wezwanych na miejsce
funkcjonariuszy organów uprawnionych do ochrony porz•dku publicznego
tj. policji lub stra•y miejskiej.
S•u•ba ochrony z ka•dego przypadku uj•cia lub niewpuszczenia na teren
zak•adu osoby nietrze•wej lub po spo•yciu alkoholu sporz•dza notatk•
s•u•bow• zdok•adnym opisem okoliczno•ci i przebiegiem zdarzenia (wzór
notatki stanowi za••cznik nr OR-00-VLOD-01-08).
Badanie na zawarto•• alkoholu mo•e by• przeprowadzane metod•:
a. badania wydychanego powietrza,
b. badania krwi,
c. badania moczu.

Koszty badania krwi i moczu ponosi pracodawca, niezale•nie od tego kto
wyst•pi• z ••daniem przeprowadzenia badania. Je•eli podejrzenia o nietrze•wo••
pracownika si! potwierdz•, pracodawca mo•e obci••y• tymi kosztami
pracownika.
1.

2.

W obiektach Rejonów Eksploatacyjnych za przestrzeganie zakazu wnoszenia
alkoholu oraz przebywania osób po u•yciu alkoholu lub w stanie nietrze•wo•ci
odpowiadaj• Kierownicy Rejonów.
Powy•sze ustalenia obowi•zuj• wszystkich pracowników Veolia Energia
•ód• S.A. oraz jednostek zewn•trznych maj•cych siedziby lub
wykonuj•cych zadania zlecone na terenach obiektów Veolia Energia •ód•
S.A.

E. WJAZD SAMOCHODAMI NA TEREN OBIEKTÓW VEOLIA ENERGIA •ÓD• S.A.
1.

Prawo wjazdu na teren obiektów Veolia Energia •ód• S.A. maj•:
14
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cz•onkowie Zarz•du Veolia Energia •ód• S.A.,
cz•onkowie Rady Nadzorczej VLOD,
dyrektorzy VLOD,
pojazdy ratownicze udaj•ce si• do akcji ratowniczej ,
pojazdy pracowników kontroli zewn•trznej.

Pozosta•e pojazdy mechaniczne, nie wymienione w pkt. 1, maj• prawo wjazdu i
parkowania na podstawie:
a. zezwole• na wjazd wydanych przez Biuro ds. Administracji - wed•ug wzoru
stanowi•cego za••cznik nr OR-00-VLOD-01-22b do instrukcji,
b. uprawnie• nadanych na legitymacjach i przepustkach tymczasowych do
wjazdu na parkingi wewn•trzne.
Zezwolenia okre•lone w punkcie 2a, na wjazd i parkowanie na teren obiektów
Veolia Energia •ód• S.A. udzielane s• na pisemne wnioski kierownika komórki
organizacyjnej Spó•ki, kierownika jednostki zewn•trznej, pracownika Spó•ki lub
w•a•ciwego inspektora nadzoru i musz• uzyska• akceptacj• Dyrektora EC3,
EC4 lub G•ównego Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.
Wnioski dotycz•ce zezwole• okre•lonych w punkcie 2b zatwierdzane s• przez
Zarz•d Veolia Energia •ód• S.A. lub osob• przez niego upowa!nion•.
Na podstawie zaakceptowanego wniosku, uprawniony pracownik Biura ds.
Administracji wystawia zezwolenia – przepustki tymczasowe, uprawniaj•ce do
wjazdu na teren wszystkich lub poszczególnych zak•adów Veolia Energia •ód•
S.A. je•li pobyt jest powy•ej 5-u dni. Zezwolenia zatwierdza G•ówny Specjalista
ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów. Na zezwoleniu okre•lony jest termin
oraz czas parkowania pojazdu na terenie obiektu. Jednostki zewn•trzne do
wniosku o zezwolenie wjazdu s• zobowi•zane do••czy• zobowi•zanie do
pokrycia kosztów za nierozliczone karty magnetyczne. Wzór zobowi•zania
stanowi za••cznik nr OR-00-VLOD-01-21. Dla pobytu do 5-u dni podstaw•
wjazdu jest prawid•owo wype•niony wniosek.
Wnioski dotycz•ce pojazdów jednostek zewn•trznych musz• by• potwierdzane
przez Kierowników komórek organizacyjnych lub w•a•ciwych inspektorów
nadzoru.
Jednorazowe wjazdy w celu wykonania napraw serwisowych, wwozu narz•dzi i
materia•ów niezb•dnych do realizacji zada• remontowo - inwestycyjnych oraz
wjazdy w celach gospodarczych, realizowane s• na podstawie pisemnych
wniosków kierowników komórek organizacyjnych lub w•a•ciwych inspektorów
nadzoru kierowanych do w•a•ciwej portierni (wzór stanowi za••cznik nr
OR-00-VLOD-01-17)
15
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W przypadkach awarii oraz innych zdarze• losowych maj•cych miejsce w dni
wolne od pracy lub w dni powszednie w godzinach popo•udniowych i nocnych,
decyzj• o wje•dzie pojazdów lub wej•ciu osób podejmuje DIR EC3, EC4 lub DRSC
w SC. Powy•sze nale•y odnotowa• w dzienniku operacyjnym DIR/DRSC oraz
ksi••ce s•u•by ochrony. W przypadku w•tpliwo•ci, pracownik ochrony
telefonicznie potwierdza wydane polecenie przez DIR/DRSC.
8.

Pojazdy wwo••ce / wywo••ce materia•y na podstawie dowodów obrotu
materia•owego (zgodnie z cz. II.B pkt 3 i 4 instrukcji), wje•d•aj• na podstawie
tych dokumentów, ka•dy wjazd i wyjazd musi by• odnotowany w ksi••ce ruchu
pojazdów z podaniem daty, godziny wjazdu/wyjazdu oraz adnotacj• co
wwozi/wywozi.
9.
Osoba, która otrzyma•a zezwolenie na wjazd pojazdem, zobowi•zana jest do
przekroczenia punktu kontrolnego i udania si• najkrótsz• drog• do
wyznaczonego miejsca parkowania na terenie obiektu. Parkowa• nale•y
zgodnie z obowi•zuj•cymi we VLOD zasadami - przodem do kierunku wyjazdu.
10. Przy przekraczaniu pojazdem punktu kontrolnego kieruj•cy pojazdem jest
zobowi•zany do okazania legitymacji pracowniczej, przepustki tymczasowej
oraz zezwolenia na wjazd pojazdem.
11. Jednostki zewn•trzne zobowi•zane s• do zwrotu wydanych przez Biuro ds.
Administracji zezwole• na wjazd po up•ywie terminu ich wa•no•ci oraz w
przypadku utraty uprawnie• do posiadania przepustek osobowych
tymczasowych przez pracowników.

Nieuzasadniony brak zwrotu mo•e stanowi• podstaw• odmowy wydania
kolejnych zezwole• na wej•cie i wjazd oraz skutkuje wystawieniem faktury
obci••aj•cej za niezwrócone karty magnetyczne.
12. Biuro ds. Administracji prowadzi ewidencj• wydanych zezwole• na wjazdy
pojazdami na teren Spó•ki.
13. Biuro ds. Administracji zatrzymuje wydane zezwolenia, które zosta•y odebrane
przez S•u•b• Ochrony, w nast•puj•cych przypadkach:
a. wjazdu na teren obiektu lub wyjazdu z jego terenu na podstawie niewa•nego
zezwolenia,
b. wjazdu na teren obiektu lub wyjazdu z jego terenu pojazdem innym ni• na
zezwoleniu,
c. wjazdu przez osob• inn• ni• wymieniona na zezwoleniu,
d. wjazdu na teren obiektu lub wyjazdu z jego terenu przez kieruj•cego
pojazdem w stanie po u•yciu alkoholu lub w stanie nietrze•wo•ci,
16
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e. wwo•enia na teren obiektu lub wywo•enia z jego terenu materia•ów bez
wymaganych dokumentów,
f. nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym obowi•zuj•cych na terenie
obiektu, w tym przekraczanie max. pr•dko•ci obowi•zuj•cej na terenie
obiektów,
g. niezastosowania si• do polece• S•u•by Ochrony,
h. nieprzestrzegania czasu przebywania na terenie zak•adu i parkowania w
miejscach innych ni• wyznaczone.
13. W
przypadkach
szczególnych,
uzasadnionych
udokumentowanymi
okoliczno•ciami potwierdzonymi przez kierownika komórki organizacyjnej Spó•ki
lub jednostki zewn•trznej, po rozpatrzeniu przez G•ównego Specjalist•
ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów, zezwolenie mo•e by• wydane
ponownie.
14. W przypadku przekraczania punktów kontrolnych obiektu przez pracowników
organów kontroli zewn•trznej, wymienionych w cz. I.A. pkt. 4, pracownik S•u•by
Ochrony powiadamia o tym fakcie sekretariat odpowiedniego cz•onka Zarz•du
lub w•a•ciwego dyrektora.
15. U•ytkowników pojazdów, poruszaj•cych si• po terenie obiektu, obowi•zuj•:
a. zakaz dokonywania, we w•asnym zakresie, prac konserwacyjnoremontowych pojazdów,
b. zakaz gara•owania po godzinach pracy pojazdów na terenie obiektu,
c. zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
d. pr•dko•• jazdy do 20 km/godz.
16. Czasy postoju pojazdów wje•d•aj•cych wy••cznie w celu za•adunku lub
roz•adunku materia•ów i narz•dzi wynosz• max.:
• samochody osobowe - do 1 godz.
• samochody ci••arowe /dostawcze - do 2 godz.
Naruszenie przepisów i zakazów okre•lonych w w/w pkt. 12-16 skutkuje utrat•
zezwole! na wjazd: pierwsze wykroczenie - karencja 30 dni i kolejne
wykroczenie - utrata uprawnie•.
17. Zgod• na wjazd i parkowanie na terenie obiektu przy ul. Wieniawskiego 40 oraz
w obiektach Rejonów Eksploatacyjnych wydaje Dyrektor Sieci Cieplnej lub
osoba przez niego upowa•niona.
1.Obowi•zuje zakaz poruszania si• rowerami prywatnymi po terenie
wszystkich obiektów Veolia Energia •ód• S.A. Rowery pracowników
mog• by• przechowywane (parkowane) tylko w miejscach do tego
17

OR-00-VLOD-01

Veolia Energia
•ód• S.A.

PROCES : ORGANIZACJA

Data publikacji :
1/04/2019

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I KONTROLI RUCHU
OSOBOWEGO I MATERIA•OWEGO ORAZ OCHRONY
MIENIA W VEOLIA ENERGIA •ÓD! S.A.

Strona : 18 /35

wyznaczonych. Szczegó•owe Zasady poruszania si• rowerów po terenie
opisuje Instrukcja bezpiecze•stwa prac transportowych - ZR-03-VLOD-12
19. Wjazd pojazdów TAXI na teren zak•adów VLOD odbywa si• wy••cznie na
podstawie wystawionych przepustek tymczasowych do obs•ugi kancelarii.

F. KONTROLA RUCHU OSÓB I POJAZDÓW

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Wej•cie i wjazd oraz opuszczanie terenu obiektu w miejscach do tego
nieprzeznaczonych jest zabronione.
Kontrola ruchu osób i pojazdów przeprowadzana jest przez S•u•b• Ochrony.
S•u•ba Ochrony posiada wzory dokumentów ruchu osób i pojazdów.
Osoby przechodz•ce b•d• przeje•d•aj•ce przez punkty kontrolne obiektu, maj•
obowi•zek przekracza• je w sposób umo•liwiaj•cy przeprowadzenie kontroli
oraz okazywa• bez wezwania odpowiednie dokumenty, które upowa•niaj• do
wst•pu i opuszczania terenu obiektu. Pracownik S•u•by Ochrony ma prawo do
stwierdzenia autentyczno•ci okazywanego dokumentu, wówczas na ••danie
pracownika S•u•by Ochrony dokument mo•na poda• do jego r•k. Uchylanie si•
od tego obowi•zku b•dzie traktowane, jako usi•owanie przekroczenia punktu
kontrolnego bez uprawnienia.
Pracownik S•u•by Ochrony ma prawo ••da•:
a. od osoby legitymuj•cej si• przepustk• tymczasow• lub legitymacj•
pracownicz• bez zdj•cia okazania dowodu to•samo•ci,
b. od ka•dej osoby przekraczaj•cej punkt kontrolny obiektu okazania
zawarto•ci wszelkich przenoszonych lub przewo•onych przez ni•
przedmiotów, np.: toreb, paczek, pakunków.
Pracownik S•u•by Ochrony nie zezwala na przekroczenie punktu kontrolnego
przez osoby, gdy przedstawione do kontroli dokumenty nie odpowiadaj•
wymogom formalnym, zosta•y wystawione na inn• osob•, pojazd lub materia•
oraz istnieje w•tpliwo••, co do ich autentyczno•ci.
Pracownik S•u•by Ochrony ma obowi•zek odebrania legitymacji pracowniczych,
przepustek lub zezwole• osobom nie przestrzegaj•cym postanowie• niniejszej
instrukcji oraz przekazania tych dokumentów do G•ównego Specjalisty lub
Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.
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S•u•ba Ochrony sporz•dza pisemne meldunki o naruszeniach zasad instrukcji i
przekazuje do G•ównego Specjalisty lub Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i
Ochrony Obiektów.
S•u•ba Ochrony sporz•dza pisemne meldunki o naruszeniach maj•cych istotny
wp•yw na stan ochrony osób i mienia, wraz z wnioskami i sk•ada je do
G•ównego Specjalisty lub Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.
Odebrane legitymacje pracownicze S•u•ba Ochrony przekazuje niezw•ocznie do
Biura ds. Administracji (GA).
Pracownicy S•u•by Ochrony zobowi•zani s• do:
a. wydawania
i
odbierania
przepustek
osobowych
jednorazowych
(identyfikatora o tre•ci „GO••”) od osób wchodz•cych i opuszczaj•cych
teren obiektu,
b. odnotowania godziny wej•cia/wyj•cia z terenu obiektu
Kontrola pojazdów przeje•d•aj•cych przez punkty kontrolne obiektu polega na
sprawdzeniu czy:
a. kieruj•cy posiada zezwolenie na wjazd tym pojazdem,
b. osoby znajduj•ce si• w poje•dzie oprócz kierowcy, opuszcz• pojazd i
przechodz• pieszo przez portierni•,
c. w poje•dzie nie s• przewo•one przedmioty lub materia•y bez wymaganych
instrukcj• dokumentów.
Ka•dy pracownik zobowi•zany jest do niezw•ocznego powiadomienia o
zauwa•onych przez siebie zagro•eniach dla osób i mienia obiektu, w tym tak•e
o przebywaniu osób lub pojazdów nieupowa•nionych do przebywania na
terenie obiektu pracownika S•u•by Ochrony lub Biuro ds. Administracji.

II. DOKUMENTY UPRAWNIAJ•CE DO PRZEMIESZCZANIA
RZECZOWYCH SK•ADNIKÓW MAJ•TKOWYCH

Wnoszenie (wwo•enie) na teren zak•adu pracy oraz wywo•enie (wynoszenie) z
terenu zak•adu sk•adników maj•tkowych (materia•ów do produkcji i inwestycyjnych,
pó•fabrykatów, gotowych wyrobów, narz•dzi, wyposa•enia biurowego, •rodków
trwa•ych itp.) zwanych dalej materia•ami, odbywa si• na podstawie odpowiednich
dokumentów. Dowody magazynowo - ksi•gowe, jak równie• inne dowody wynikaj•ce
z obowi•zuj•cego systemu ewidencji, s• przepustkami na wywiezienie (wyniesienie),
wwiezienie (wniesienie) materia•ów po spe•nieniu warunków zawartych w rozdz. II cz.
B pkt. 1.
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A. PRZEPUSTKA MATERIA•OWA
1.

2.

Przepustka materia•owa jest drukiem •cis•ego zarachowania i podlega ewidencji
w Biurze ds. Administracji zgodnie z cz. II.A. pkt. 2, które nadaje trwa••
numeracj•.
Przed wydaniem bloczków przepustek materia•owych Biuro ds. Administracji
nadaje numeracj• ci•g•• poszczególnym przepustkom materia•owym.
Numeracja jest sze•ciocyfrowa i zaczyna si• :
• dla EC-3 od cyfry 3,
• dla EC-4 od cyfry 4,
• dla SC od cyfry 5.

3.

Bloczki przepustek materia•owych ponumerowane i ostemplowane przez Biuro
ds. Administracji wydawane s• za pokwitowaniem osobom upowa•nionym do
pobierania lub pobierania i wystawiania przepustek.

4.

Egzemplarze pisemnych upowa•nie• do wystawiania oraz zatwierdzania
przepustek materia•owych oraz dowodów magazynowo-ksi•gowych, wraz ze
wzorami podpisów i piecz•tek osób uprawnionych, nale•y z•o•y• na pocz•tku
ka•dego roku kalendarzowego do:
a. Biura ds. Administracji (GA) ,
b. Dzia•u Systemów Zarz•dzania (SZ).
Powy•sze wykazy musz• by• zatwierdzone przez w•a•ciwych dyrektorów.

5.

6.

7.

Nadzór nad wydawaniem i aktualizacj• upowa•nie• sprawuje Dzia• Systemów
Zarz•dzania. Wykazy wzorów podpisów osób upowa•nionych winny by•
aktualizowane co najmniej raz w roku.
Zatwierdzanie przepustek materia•owych przez osoby nieupowa•nione jest
zabronione. Przepustki takie wraz z przeznaczonymi do wywiezienia
(wyniesienia) materia•ami, winny by• zatrzymane przez pracowników S•u•by
Ochrony. O faktach takich nale•y bezzw•ocznie powiadomi• G•ównego
Specjalist• lub Specjalist• ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.
Niedopuszczalne jest wywo•enie (wynoszenie) materia•ów i innych sk•adników
rzeczowych na podstawie ustnych polece•.
Przepustki materia•owe wg wzoru w za••czniku nr OR-00-VLOD-01-03
stosowane s• w nast•puj•cych przypadkach :
- przy wywo•eniu (wynoszeniu) materia•ów b•d•cych w•asno•ci• zak•adu
niepodlegaj•cych udokumentowaniu dowodami magazynowo-ksi•gowymi,
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- przy wywo•eniu materia•ów lub narz•dzi w celu wykonania prac poza
terenem zak•adu,
- przy wywo•eniu paczek przes•anych do magazynu g•ównego w EC4 poczt•
kuriersk•,
- przy wywo•eniu (wynoszeniu) materia•ów nie b•d•cych w•asno•ci• zak•adu,
a nie zabudowanych w toku prac inwestycyjno - remontowych przez jednostki
zewn•trzne.
Sposób wystawiania przepustek :
- osoba uprawniona wystawia przepustk• w trzech egzemplarzach na
podstawie odpowiednich dokumentów •ród•owych i w sposób zupe•ny - tj.
przez wype•nienie wszystkich rubryk formularza przepustki;
- wystawianie przepustek in blanco jest zabronione;
- orygina• przepustki (koloru bia•ego) upowa•nia do wywiezienia (wyniesienia)
materia•ów z terenu zak•adu i zostaje w portierni, pierwsza kopia s•u•y jako
dokument w transporcie i nie podlega zwrotowi, druga kopia pozostaje w
bloczku,
- ilo•• materia•u wyszczególniona na przepustce materia•owej, w przypadku
materia•ów trudno policzalnych, winna by• podana w dwóch jednostkach np.:
rury – mb/szt., blacha - kg/arkusze.
- przedmioty, materia•y posiadaj•ce numery identyfikacyjne winny by• opisane
w kolumnie “nazwa materia•owa” tym numerem.
8.

Dowodami •ród•owymi stanowi•cymi podstaw• wystawienia przepustek s•:
- wystawione przez Dzia•y zlecenia robocze (regeneracja, w•asna produkcja),
- wystawione przez obcych wykonawców robót wnioski - zlecenia,
- podania pracowników o wypo•yczenie narz•dzi oraz inne szczególne
wnioski.

9.

Przepustki materia•owe wystawiaj• i zatwierdzaj• osoby upowa•nione zgodnie
z zasadami okre•lonymi w cz. II.A. pkt. 3 - 5 instrukcji.

10. Przepustki dla materia•ów b•d•cych w•asno•ci• jednostek zewn•trznych,
wykonuj•cych na terenie Veolia Energia •ód• S.A. konserwacje i remonty
urz•dze•, wystawiaj• na wniosek tych przedsi•biorstw Sekretariaty EC3, EC4,
SC, a zatwierdzaj• Dyrektor Elektrociep•owni 3,4 i SC lub osoby pisemnie
upowa•nione.
11. Jednostki zewn•trzne maj•ce siedzib• na terenie obiektów Veolia Energia •ód•
S.A. mog• wyst•pi• z wnioskiem do G•ównego Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i
Ochrony Obiektów o zgod• na upowa•nienie do wystawiania i zatwierdzania
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przepustek materia•owych. W przypadku uzyskania zgody upowa•nienie osób
nast•puje na zasadach okre•lonych w cz. II.A pkt-y 3-5.
12. Przepustki wystawione niew•a•ciwie lub niewykorzystane w terminie, nale•y
anulowa• i pozostawi• w bloczku, do rozliczenia z Biurem ds. Administracji.
13. Specjalista ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów ma obowi•zek:
a. na koniec ka•dego miesi•ca, spowodowa• odbiór przepustek materia•owych
i wszystkich dowodów magazynowo-ksi•gowych z portierni Veolia Energia
•ód• S.A.,
b. do ko•ca ka•dego kwarta•u, przekaza• komplety dowodów magazynowo
- ksi•gowych oraz przepustek materia•owych do Dzia•u Systemów
Zarz•dzania w celu ich rozliczenia (za IV kwarta• do ko•ca stycznia roku nast•pnego).
B. DOKUMENTY MAGAZYNOWO - KSI•GOWE
1.

Kopi• dowodu obrotu materia•owego opatruje si• piecz•tk• o tre•ci : “s•u•y jako
przepustka materia•owa”, z czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby wywo••cej
i pozostawia w portierni. Wszystkie dokumenty przewozowe przy wwozie
i wywozie materia•ów, nale•y potwierdzi• piecz•tk• stosowan• w portierniach,
z podpisem osób upowa•nionych, dat• oraz godzin• (na odwrocie dokumentu).
Powy•sza kopia jest dokumentem przewozowym.

2.

W przypadku, gdy materia• nie podlega przemieszczeniu poza teren zak•adu,
wyemitowany egzemplarz dokumentu obrotu materia•owego, podlega
archiwizacji przez magazyn.

3.

Do wniesienia (wwiezienia) materia•ów na teren obiektów Veolia Energia •ód•
S.A. s•u•• nast•puj•ce dokumenty:
- dowód wydania zewn•trznego - WZ,
- specyfikacja wysy•kowa dostawy,
- faktura dostawy,
- list przewozowy,
- kopia przepustki materia•owej,
- zlecenie zwrotu PR+ - orygina•,
- Mm+/- - przesuni•cie mi•dzymagazynowe.

4.

Do wyniesienia (wywiezienia) materia•ów z terenu zak•adów Veolia Energia
•ód• S.A. s•u•• nast•puj•ce dokumenty:
- Zlecenie wydania WZ - wydanie materia•u na zewn•trz (trzecia kopia
dokumentu),
22
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- Zlecenie wydania WzN - wydanie zewn•trzne nie fakturowane (trzecia kopia
dokumentu),
- Zlecenie wydania RWP - rozchód wewn•trzny (trzecia kopia dokumentu),
- zlecenie zwrotu PR+ - (kopia dokumentu),
- Mm +/- - przesuni•cie mi•dzymagazynowe (trzecia kopia dokumentu).
5.

Przyj•te przez S•u•b• Ochrony dokumenty obrotu materia•owego nale•y
rejestrowa• i przekaza• do Specjalisty ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.

6.

Wymienione dokumenty obrotu materia•owego winny posiada•: pe•n• nazw•
materia•u, ilo•• wydan•, piecz•tki imienne i podpisy osób upowa•nionych do
wystawiania i zatwierdzania powy•szych dowodów.

7.

Dowody obrotu materia•owego wa•ne s• jako przepustka materia•owa tylko w
dniu wydania materia•u.

8.

Osoba wywo••ca (wynosz•ca) materia•y, zobowi•zana jest do pozostawienia w
portierni egzemplarza wszystkich dokumentów s•u••cych jako przepustka
materia•owa.

9.

Niedopuszczalne jest dokonywanie poprawek na dokumentach stanowi•cych
przepustk• materia•ow• - sporz•dzone nieprawid•owo lub przeterminowane nale•y anulowa• .

C. PRZENOSZENIE / PRZEWO•ENIE PRZEZ PUNKTY KONTROLNE OBIEKTÓW
SPRZ•TU KOMPUTEROWEGO .

Upowa•nieni pracownicy Veolia CUW przenosz• / przewo•• sprz•t komputerowy na
podstawie pisemnego upowa•nienia wydanego przez G•ównego Specjalist• ds.
Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.

D. KONTROLA W PORTIERNI RUCHU MATERIA•OWEGO
1.

Do odbioru dokumentów zezwalaj•cych na wywiezienie (wyniesienie)
rzeczowych sk•adników maj•tkowych poza teren zak•adów wchodz•cych w
sk•ad Veolia Energia •ód• S.A. upowa•nieni s• pracownicy S•u•by Ochrony.

2.

Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej s• uprawnieni do:
- legitymowania osób w celu ustalenia ich to•samo•ci,
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- wezwania osób do opuszczenia zak•adu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnie• do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zak•ócenia
porz•dku,
- uj•cia osób stwarzaj•cych w sposób oczywisty bezpo•rednie zagro•enie dla
•ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak•e dla chronionego mienia, w celu
niezw•ocznego przekazania tych osób Policji.
oraz do przeprowadzania kontroli:
- prawid•owo•ci wype•nienia przepustek (zgodnie z za••czonymi wzorami do
niniejszej instrukcji),
- zgodno•ci wywo•onych (wynoszonych) rzeczowych sk•adników maj•tkowych
z danymi na przepustce,
- to•samo•ci osób wywo••cych (wynosz•cych) sk•adniki maj•tkowe,
- podr•cznego baga•u osób wchodz•cych i wychodz•cych z terenu zak•adu,
- wje•d•aj•cych i wyje•d•aj•cych •rodków transportu.
3.

W przypadku, gdy faktyczna ilo•• lub rodzaj materia•ów czy przedmiotów nie
jest zgodna z wyszczególnionymi w przepustce (dowodach magazynowo
- ksi•gowych) lub s• •lady przeróbek i poprawek w tym dokumencie, wzgl•dnie
w•ród tych materia•ów lub przedmiotów znajduj• si• rzeczy nie wymienione
w przepustce, kontroluj•cy ma obowi•zek wstrzyma• wywiezienie (wyniesienie)
wszystkich sk•adników, jednocze•nie powiadamiaj•c o tym fakcie prze•o•onego.

4.

Jednostki zewn•trzne wwo••ce w•asne materia•y, narz•dzia pracy itp.
zobowi•zane s• do ich zg•oszenia, poprzez podanie w dwóch egzemplarzach
wykazu materia•ów i narz•dzi, z których orygina• pozostaje w portierni za•
kopia, potwierdzona przez pracownika S•u•by Ochrony, s•u•y do pó•niejszego
wywozu (dotyczy tylko narz•dzi).

5.

W/w wykaz winien zawiera•:
- nazw• przedsi•biorstwa (piecz•• firmowa lub szczegó•owe dane firmy),
- wyszczególnienie materia•ów i narz•dzi z naniesionymi numerami
identyfikacyjnymi,
- podpis osoby odpowiedzialnej za wwo•ony sprz•t.

W przypadku braku potwierdzonej kopii wykazu wywóz odbywa si• na
podstawie wystawionej przepustki materia•owej.
6.

W przypadku, gdyby z powodu du•ej ilo•ci lub rodzaju wywo•onego materia•u
przeprowadzenie szczegó•owej kontroli na posterunku przy bramie by•o
powa•nie utrudnione b•d• niemo•liwe, S•u•ba Ochrony obowi•zana jest
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dokona• kontroli zgodno•ci •adowanych materia•ów lub przedmiotów ze
specyfikacj• wykazan• w dokumencie uprawniaj•cym do wywozu, w miejscu
i czasie za•adunku. Za powiadomienie o za•adunku odpowiedzialny jest
kierownik lub pracownik magazynu lub komórki organizacyjnej.
7.

Materia•y jednostek zewn•trznych wykonuj•cych na terenie Veolia Energia
•ód• S.A. prace inwestycyjne lub remontowe, które nie zosta•y zabudowane,
mog• by• wywiezione wy••cznie na podstawie przepustki materia•owej,
wystawianej przez sekretariaty EC3, EC4, SC. Wnioski o wystawienie
przepustki materia•owej musz• by• potwierdzone przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

8.

Pracownicy S•u•by Ochrony wyrywkowo kontroluj• za•adunki •mieci,
makulatury i odpadów nieu•ytkowych jak: gruz ceglany i betonowy, izolacja
termiczna, drewno.

9.

W przypadku zagubienia przepustki materia•owej, pracownik który zgubi•
przepustk•, obowi•zany jest niezw•ocznie powiadomi• na pi•mie wystawc•,
który sporz•dza na t• okoliczno•• raport.

10. We wszystkich udowodnionych sprawach wynoszenia materia•ów bez
przepustki lub kradzie•y, G•ówny Specjalista lub Specjalista ds.
Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów przeprowadza post•powanie wyja•niaj•ce
oraz sporz•dza odpowiednie dokumenty na t• okoliczno••.
11. Na S•u•bie Ochrony ci••y obowi•zek rejestracji wjazdu i wyjazdu
wszystkich pojazdów w elektronicznej ksi••ce s•u•by, za wyj•tkiem
pojazdów poruszaj•cych si• przy pomocy karty magnetycznej.
12. Do wywiezienia (wyniesienia) narz•dzi i sprz•tu niezb•dnego do wykonania
prac poza terenem zak•adu, uprawnia imienna ksi••eczka narz•dziowa dla
danego stanowiska lub ksi••eczka wyposa•enia pojazdu (w przypadku
pogotowia technicznego), natomiast do wywiezienia (wyniesienia) sprz•tu
pomiarowo - kontrolnego b•d•cego w•asno•ci• dzia•u, uprawnia upowa•nienie
podpisane przez Dyrektora EC3, EC4. W w/w dokumentach winna by• pe•na
nazwa narz•dzi (sprz•tu), nr fabryczny i inwentarzowy, imi• i nazwisko
u•ytkownika oraz miejsce zatrudnienia.
13. Zamówione paczki osobiste przez pracowników VLOD, odbierane s• od
kurierów wy••cznie w portierni poszczególnych zak•adów. Wprowadza si• zakaz
dostarczania paczek osobistych do kancelarii lub magazynów na terenie
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zak•adów. Wniesienie paczki na teren zak•adu, mo•liwe jest po sprawdzeniu
zawarto•ci paczki przez pracownika s•u•by ochrony.
14. W obiektach Rejonów Eksploatacyjnych Sieci Ciep•owniczej kontrol•
wychodz•cych (wyje•d•aj•cych) pracowników do pracy w terenie wraz z
narz•dziami przypisanymi ka•demu pracownikowi w karcie narz•dziowej,
sprz•tem operacyjnym komórki organizacyjnej oraz materia•ami przydzielonymi
brygadzie, prowadzi: kierownik, z-ca kierownika lub mistrz bez wypisywania
przepustek materia•owych.
E. ZASADY RUCHU TABORU KOLEJOWEGO
1.

Na wywóz wagonami py•ów lub z•omu, nie stosuje si• przepustek
materia•owych. Ka•dorazowe podstawienie sk•adu wagonów pod za•adunek:
- py•u (•u•la) winno by• zg•aszane przez Dy•urnego Ruchu do S•u•by
Ochrony,
- z•omu metalowego - winno by• zg•aszane przez kierownika lub pracownika
magazynu do S•u•by Ochrony.

2

Za•adunek obserwuje pracownik S•u•by Ochrony zdalnie, je•li jest to mo•liwe
za po•rednictwem kamer, b•d• bezpo•rednio w ró•nym czasie trwania
za•adunku. W razie jakichkolwiek podejrze• o nadu•ycia, wstrzymuje za•adunek
do czasu wyja•nienia wszelkich niezgodno•ci.

3

Dla kontroli ruchu taboru kolejowego, ustala si• nast•puj•ce obowi•zki dla
pracowników :
a) s•u•by ochrony :
- wyrywkowe kontrolowanie wagonów b•d•cych w trakcie za•adunku,
- wyrywkowe kontrolowanie wje•d•aj•cych i wyje•d•aj•cych lokomotyw.
b) bocznicy kolejowej:
- obowi•zek otwarcia i zamkni•cia bram kolejowych na czas niezb•dny do
wyjazdu lub wjazdu sk•adu wagonów,
- telefoniczne powiadomienie s•u•by ochrony o otwarciu bram.
F. ZASADY RUCHU SAMOCHODÓW WYWO••CYCH
ODPADY PALENISKOWE I POZAPALENISKOWE

1.

Wjazd samochodów po odpady paleniskowe i pozapaleniskowe odbywa si• na
podstawie danych b•d•cych w systemie SAMER, aktualizowanych przez Dzia•
Planowania i Kontroli Eksploatacji (PP) (dotyczy zak•adu EC4). Dla EC3 na
podstawie wniosku Dzia•u PP na wydanie przepustki tymczasowej (za••cznik nr
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OR-00-VLOD-01-17) lub w przypadku firmy realizuj•cej odbiór odpadów
paleniskowych na podstawie wieloletniej umowy, na podstawie przekazanego
do Biura ds. Administracji GA wykazu firm transportowych aktualizowanego wg
potrzeb. Biuro ds. Administracji przekazuje aktualne wykazy do poszczególnych
punktów kontrolnych.
2.

Wywóz odpadów pozapaleniskowych odbywa si• na podstawie dokumentu WZ
wystawianego przez magazyn, przepustki materia•owej lub pisemnego
upowa•nienia wystawianego przez uprawnionego inspektora nadzoru. Wykaz
upowa•nionych, z podzia•em na poszczególne zak•ady, sporz•dza i na bie••co
aktualizuje Dzia• Realizacji Inwestycji i Remontów, a nast•pnie przekazuje do
Biura ds. Administracji. Wykaz zatwierdza Kierownik Dzia•u Realizacji Inwestycji
i Remontów.

3.

W zak•adzie EC4 wywóz odpadów pozapaleniskowych mo•e odbywa• si• na
podstawie zlecenia za•o•onego przez Dzia• PP w systemie SAMER bez
dodatkowych dokumentów wymienionych w pkt 4.

4.

Wywóz odpadów paleniskowych odbywa si• na podstawie kwitu wagowego,
podpisanego czytelnie przez pracownika obs•uguj•cego wag•. Kwit posiada
numer generowany przez system wagi oraz rodzaj towaru i jego wag•.

5.

Jeden egzemplarz kwitu wagowego kierowca wywo••cy odpady zostawia we
w•a•ciwej portierni. Otrzymany egzemplarz S•u•ba Ochrony rejestruje, a
nast•pnie przekazuje do Biura ds. Administracji (nie dotyczy EC4).

III. ODPOWIEDZIALNO•• ZA OCHRON• MIENIA
1.

Wprowadza si• jako obowi•zuj•cy nast•puj•cy sposób zabezpieczenia
pomieszcze• i placów:
a. przeznaczonych do sk•adowania materia•ów i narz•dzi:
• drzwi powinny by• wyposa•one w podwójny system zamkni••,
• okna powinny by• odpowiednio zabezpieczone (np. okratowanie, •aluzje),
• place magazynowe powinny by• ogrodzone i zamkni•te co najmniej na
jeden zamek atestowany lub k•ódk•.
b. pomieszczenia biurowe:
• powinny by• zamkni•te co najmniej na jeden zamek.

2.

Za nieprzestrzeganie zasad w•a•ciwego zabezpieczenia powierzonego maj•tku
odpowiedzialno•• ponosz• kierownicy komórek organizacyjnych oraz
w•a•ciciele i kierownicy jednostek zewn•trznych.
27

OR-00-VLOD-01

Veolia Energia
•ód• S.A.

3.

PROCES : ORGANIZACJA

Data publikacji :
1/04/2019

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I KONTROLI RUCHU
OSOBOWEGO I MATERIA•OWEGO ORAZ OCHRONY
MIENIA W VEOLIA ENERGIA •ÓD! S.A.

Strona : 28 /35

Nak•ada si• na kierowników komórek organizacyjnych obowi•zek podj•cia
dzia•a• zmierzaj•cych do podniesienia dyscypliny i wzmo•enia kontroli nad
ochron• mienia poprzez:
•
instrukta• dla pracowników odpowiedzialnych za powierzone mienie,
•
ustalenie zakresu prawid•owego zabezpieczenia mienia, tj. prawid•owe
zamykanie pomieszcze•.

IV. TRYB POST•POWANIA W PRZYPADKACH STWIERDZENIA NADU•Y•
ORAZ SK•ADANIE POWIADOMIE• DO ORGANÓW •CIGANIA

1.

W przypadku stwierdzenia nadu•y•, kradzie•y, w•amania lub zniszczenia
mienia zak•adu, osoba stwierdzaj•ca ten fakt (kierownik komórki organizacyjnej,
pracownicy S•u•by Ochrony, inne osoby) niezw•ocznie powiadamia Biuro ds.
Administracji lub pe•ni•cego s•u•b• w obiekcie pracownika ochrony.

2.

Zobowi•zuje si• wyznaczonego pisemnie pracownika ochrony w obiekcie do
podejmowania nast•puj•cych czynno•ci:
•
niezw•ocznego zawiadomienia G•ównego Specjalisty lub Specjalisty ds.
Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów oraz Dyrektora EC3, EC4, SC lub
obcego wykonawcy o kradzie•y mienia, przest•pstwach i innych
nadzwyczajnych zdarzeniach zaistnia•ych na jego terenie,
•
dokonania ogl•dzin miejsca zdarzenia oraz podj•cia niezb•dnych
czynno•ci uniemo•liwiaj•cych zatarcie •ladów i dowodów przest•pstwa.

O kradzie•y mienia, przest•pstwach i innych nadzwyczajnych zdarzeniach
zaistnia•ych poza terenem chronionych obiektów tj. ruroci•gi, w•z•y cieplne itp.
pracownik, który ujawni• przest•pstwo lub jest jego •wiadkiem, powiadamia
niezw•ocznie osob•, która odpowiada za nadzór nad mieniem oraz podejmuje
niezb•dne czynno•ci w celu zabezpieczenia dowodów przest•pstwa. Decyzj•
o wezwaniu policji podejmuje osoba odpowiedzialna za mienie.
O zdarzeniu nale•y pisemnie zawiadomi• G•ównego Specjalist• lub Specjalist• ds.
Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów, który post•puje jak w pkt. 3 Rozdz. IV.
3.

G•ówny Specjalista lub Specjalista ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów
sporz•dza zawiadomienie o pope•nieniu przest•pstwa o tre•ci okre•lonej w
za••czniku nr OR-00-VLOD-01- 04 (w 3 lub 4 egzemplarzach):
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a. 1 egzemplarz przesy•a do w•a•ciwego terytorialnie Komisariatu Policji,
b. 2 egzemplarz przesy•a do kierownika komórki organizacyjnej b•d•cej
u•ytkownikiem mienia,
c. 3 egzemplarz przesy•a do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w przypadku, gdy
z okoliczno•ci sprawy wynika, •e podejrzanym o pope•nienie przest•pstwa
jest pracownik Veolia Energia •ód• S.A.,
d. 4 egzemplarz pozostaje w Biurze ds. Administracji .
4. Biuro ds. Administracji zobowi•zane jest do:
a. przechowywania wys•anych zawiadomie• o pope•nieniu przest•pstwa,
b. gromadzenia i przechowywania kopii wszystkich zebranych w sprawie
dokumentów stanowi•cych dowody w sprawie oraz wszelkich informacji
i orzecze• uzyskanych od organów prowadz•cych post•powanie karne,
c. sprawdzania zaawansowania biegu sprawy wraz z ••daniem (w odst•pach
nie d•u•szych ni• trzy miesi•ce) od prowadz•cych post•powanie organów
pisemnych informacji.
5.

6.

W przypadku wyst•pienia problemu prawnego wymagaj•cego oceny prawnej
dalszego post•powania s•u•b Veolia Energia •ód• S.A. zwi•zanego z wydanym
w toku post•powania karnego orzeczeniem, Kierownik Biura ds. Administracji
lub G•ówny Specjalista ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów wyst•puje
z wnioskiem o opini• prawn• do radcy prawnego. Wniosek o opini• winien
zawiera• krótki opis stanu faktycznego sprawy, okre•lenie problemu
zwi•zanego z uzyskanym orzeczeniem oraz o ile to niezb•dne – zebrane
w sprawie dowody. Wniosek powinien by• przed•o•ony w terminie
umo•liwiaj•cym sporz•dzenie opinii prawnej w czasie gwarantuj•cym
zachowanie terminów procesowych do z•o•enia przys•uguj•cych Veolia Energia
•ód• S.A. •rodków zaskar•enia, z uwzgl•dnieniem czasu niezb•dnego do
podj•cia decyzji przez Zarz•d Veolia Energia •ód• S.A. Po uzyskaniu opinii
prawnej, Kierownik Biura ds. Administracji lub G•ówny Specjalista ds.
Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów wnioskuje do Zarz•du o decyzj• co do
dalszego post•powania w sprawie. O podj•tej przez Zarz•d decyzji, Kierownik
Biura ds. Administracji informuje zainteresowanych kierowników komórek
organizacyjnych, u•ytkowników mienia – celem podj•cia dalszych dzia•a• (np.
likwidacji •rodka trwa•ego), albo przygotowuje w uzgodnieniu z radc• prawnym
stosowny •rodek zaskar•enia uzyskanego w toku post•powania orzeczenia.
Kierownicy komórek organizacyjnych zobowi•zani s• do udzielenia
niezb•dnych wyja•nie• i informacji osobom prowadz•cym dochodzenie
w sprawie pope•nionego przest•pstwa.
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Ostateczn• decyzj• o wys•aniu zawiadomienia do organów •cigania podejmuj•
osoby uprawnione do reprezentacji Spó•ki lub dzia•aj•cy z ich upowa•nienia na
podstawie pe•nomocnictwa Veolia Energia •ód! S.A.
W przypadku kradzie•y mienia obcych wykonawców, decyzj• o powiadomieniu
policji i wys•aniu zawiadomienia do organów •cigania podejmuje kierownik jednostki zewn•trznej i powiadamia kopi• zawiadomienia G•ównego Specjalist• lub
Specjalist• ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów.

V. POSTANOWIENIA KO•COWE
1.

Zasady ustalone w niniejszej instrukcji, obowi•zuj• wszystkich pracowników
Veolia Energia •ód• S.A. i jednostek zewn•trznych zatrudnionych na terenie
Spó•ki. Zobowi•zanie do przestrzegania niniejszej instrukcji powinno znajdowa•
si• w umowach pomi•dzy Veolia Energia •ód• S.A. a jednostkami
zewn•trznymi. Niniejsza instrukcja oraz wzory druków wniosków, o•wiadcze•
i zobowi•za• dotycz•ce jednostek zewn•trznych, s• dost•pne na stronie
internetowej Veolia Energia •ód• S.A. http://energiadlalodzi.pl/o-nas/bhp

2.

Wykazy osób upowa•nionych do przyjmowania interesantów, zatwierdzania
i rozliczania przepustek materia•owych wraz z wzorami podpisów, kierownicy
dzia•ów oraz uprawnione jednostki zewn•trzne zobowi•zani s• aktualizowa•
1 raz w roku oraz natychmiast w przypadku wyst•pienia zmian personalnych
lub organizacyjnych.

3.

Pracownicy S•u•by Ochrony zobowi•zani s• w toku swoich dzia•a• s•u•bowych
oraz podczas pos•ugiwania si• dokumentami nale••cymi do Veolia Energia
•ód! S.A., innych firm i osób fizycznych, do przestrzegania zasad zawartych w
obowi•zuj•cych przepisach o ochronie danych osobowych (Rozporz•dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO; Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z
2018r., poz. 1000 z pó•n. zm.).

4.

Za przestrzeganie obowi•zuj•cych przepisów systemu przepustkowego
odpowiedzialni s•:
a. w zakresie legitymacji pracowniczych Kierownik Dzia•u Zarz•dzania
Zasobami Ludzkimi,
b. w zakresie przepustek jednorazowych i tymczasowych dla jednostek
zewn•trznych wymienionych w cz. I A. pkt. 2 a), b),c),d) - G•ówny Specjalista
ds. Bezpiecze•stwa i ochrony Obiektów.
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Kontrol• prawid•owego funkcjonowania systemu przepustkowego przeprowadzaj•
okresowo komórki kontroli na polecenie Zarz•du Veolia Energia •ód• S.A.
5.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu przepustkowego pe•ni Kierownik Biura
ds. Administracji wed•ug posiadanych kompetencji.
6.
Nie przestrzeganie ustalonego trybu post•powania, b•d• nieodpowiednie
zabezpieczenie pomieszcze• biurowych i magazynowych przez jednostki
zewn•trzne, zwalnia Veolia Energia •ód• S.A. z odpowiedzialno•ci za szkody
powsta•e w wyniku kradzie•y ich maj!tku.
7.
Dziennik ewidencji przepustek
tymczasowych, przechowuje komórka
wystawiaj•ca przez okres 60 miesi•cy od daty wystawienia przepustki.
8.
Dziennik ewidencji legitymacji pracowniczych przechowuje komórka
wystawiaj•ca przez okres 12 miesi•cy od zako•czenia pracy w Veolia Energia
•ód• S.A.
9.
Dziennik ewidencji przepustek jednorazowych
przechowuje komórka
wystawiaj•ca przez okres 12 miesi•cy od daty wystawienia przepustki.
10. Dziennik ewidencji wjazdów i wyjazdów przez punkt kontrolny przechowuje
komórka wystawiaj•ca przez okres 60 miesi•cy od zako•czenia roku
kalendarzowego.
11. Przepustki materia•owe i dowody obrotu materia•owego, s•u••ce jako
przepustka materia•owa, podlegaj• archiwizacji przez okres 60 miesi•cy od
zako•czenia roku kalendarzowego.

VI. ODPOWIEDZIALNO••
1.

G•ówny Specjalista ds. Bezpiecze•stwa i Ochrony Obiektów odpowiedzialny
jest za:
a. kontrolowanie przestrzegania instrukcji na terenie Veolia Energia •ód• S.A.,
b. przestrzeganie obowi•zuj•cych przepisów systemu przepustkowego
w zakresie przepustek jednorazowych i tymczasowych dla interesantów
i jednostek zewn•trznych.

2.

Kierownik Dzia•u Zarz•dzania Zasobami Ludzkimi jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowi•zuj•cych przepisów systemu przepustkowego w zakresie
legitymacji pracowniczych.

3.

Dzia• Systemów Zarz•dzania jest odpowiedzialny za kontrol• i archiwizowanie
dokumentów obrotu materia•owego.

4.

Kierownicy Wydzia•ów Ruchu ER3 i ER4 odpowiedzialni s• za przestrzeganie
zasad ruchu taboru kolejowego.
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Kierownicy komórek organizacyjnych s• odpowiedzialni za:
a. zapoznanie podleg•ych pracowników z obowi•zuj•cymi przepisami ruchu
osobowego i materia•owego,
b. przestrzeganie zasad w•a•ciwego zabezpieczenia posiadanego maj•tku
Spó•ki.
Pracownicy S•u•by Ochrony na wyznaczonym rodzaju s•u•by odpowiadaj• za
przestrzeganie zasad okre•lonych w instrukcji.
5. DOKUMENTY ZWI•ZANE

1.
2.
3.
4.
5.

Ustawa o wychowaniu w trze•wo•ci i przeciwdzia•ania alkoholizmowi z dnia
26.10.1982 r. z pó•niejszymi zmianami.
Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. z pó•niejszymi zmianami.
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z pó•niejszymi
zmianami.
Ogólne rozporz•dzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016r. (RODO).
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. z pó•niejszymi
zmianami.

6. FORMULARZE
WYKAZ ZA••CZNIKÓW:
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-01 - Ksi••ka depozytów,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-03 - Wzór przepustki materia•owej,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-04 - Zawiadomienie o pope•nieniu przest•pstwa,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-06 - Wzór legitymacji pracownika,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-08 - Wzór meldunku,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-11 - Pisemne zezwolenie na fotografowanie,
filmowanie i szkicowanie,
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-17 - Wzór wniosku o wystawienie przepustki
tymczasowej.
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• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-18 - Wzór wykazu pracowników Dzia•u upowa•nionych do przyjmowania interesantów.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-19 - Wzór upowa•nienia do przebywania w
miejscu pracy po godzinach pracy i dni wolne od pracy.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-20 – Druk wyniku testu na zawarto•• alkoholu
w wydychanym powietrzu.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-21 - Wzór zobowi•zania do pokrycia kosztów
nie rozliczonych kart magnetycznych.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-22 a i b - Wzory przepustki tymczasowej i zezwolenia wjazdu w formie karty magnetycznej.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-23 - O•wiadczenie pracownika o wyra•eniu
zgody na przeprowadzenie testu na zawarto•• alkoholu w wydychanym powietrzu.
• Za••cznik Nr OR-00-VLOD-01-24 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

DOKUMENTY UNIEWA•NIANE
Instrukcja organizacji i kontroli ruchu osobowego i materia•owego oraz ochrony mienia Veolia Energia •ód• S.A. OR-00-VLOD-01 z dnia 15.07.2016 r.

33

OR-00-VLOD-01

Veolia Energia
•ód• S.A.

PROCES : ORGANIZACJA

Data publikacji :
1/04/2019

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I KONTROLI RUCHU
OSOBOWEGO I MATERIA•OWEGO ORAZ OCHRONY
MIENIA W VEOLIA ENERGIA •ÓD! S.A.

Strona : 34 /35

7. ZAPISY

Lp.

1

Nazwa dokumentu

Ksi••ka depozytów

Umiejscowienie

Forma

Okres

Odpow. za

przechowywania

przechowywa-

przechowywa-

Post•powanie po
okresie

nia

nie

przechowywania

Portiernie EC3-4, ZSC

papierowa

1 rok

S•u•ba ochrony

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

5 lat

GA

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

2 lata

GA

Podlega zniszczeniu

Za•. Nr OR-00-VLOD-01-01
2

Zawiadomienia o podejrzeniu pope•nienia przest•pstwa
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-04

3

Meldunki s•u•by ochrony
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-08

4

Ewidencja wjazdów i wyjazdów przez punkt kontrolny

Portiernie EC3-4, ZSC

papierowa

5 lat

S•u•ba Ochrony

Podlega zniszczeniu

5

Kopie przepustek jednorazowych

Portiernie EC3-4, ZSC

Papierowa/elektroniczna

1 rok

S•u•ba Ochrony

Podlega zniszczeniu

6

Zezwolenia z za••cznikiem NR OR-00-VLOD-01-24 na

GA

papierowa

2 lata

GA

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

1 rok

GA

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

1 rok

GA

Podlega zniszczeniu

Dzia• Systemów

papierowa

6 lat

Dzia• Systemów

filmowanie i fotografowanie Za•. Nr OR-00-VLOD-01-11
7

Wniosek z za••cznikiem nr OR-00-VLOD-01-24 o wydanie
przepustki tymczasowej Za•. Nr OR-00-VLOD-01-17

8.

Wykaz pracowników upowa•nionych do przyjmowania
interesantów
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-18

9

Przepustki materia•owe i dokumenty obrotu materia•owego

Zarz•dzania

10

Upowa•nienie do przebywania w miejscu pracy po godz.

Zarz•dzania

Podlega przekazaniu do archiwum

GA

papierowa

1 rok

GA

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

1 rok

GA

Podlega zniszczeniu

GA

elektroniczna

5 lat

GA

Podlega zniszczeniu

GA

elektroniczna

1 rok

GA

Podlega zniszczeniu

GA

papierowa

5 lat

GA

Podlega zniszczeniu

pracy i w dni wolne
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-19
11

Druk wyniku testu na zawarto•• alkoholu w wydychanym
powietrzu

12

Ewidencja wydanych przepustek tymczasowych
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-22

13

O•wiadczenie pracownika o wyra•eniu zgody na przeprowadzenie testu na zawarto•• alkoholu w wydychanym
powietrzu
Za•. Nr OR-00-VLOD-01-23

14

Dokumenty stanowi•ce dowody w sprawie oraz wszelkie
informacje i orzecze• uzyskanych od organów prowadz•cych post•powanie karne

8. HISTORIA POZOSTA•YCH ZMIAN
Data

Tre•• zmiany

2016.07.12 We wszystkich cz••ciach instrukcji uaktualniono nazwy Dzia!ów zgodnie z obowi•zuj•cym schematem organizacyjnym z dnia
01.03.2016 r.
2016.07.12

Zmieniono grafik• za••cznika OR-00-VLOD-01-17 - wniosek o wystawienie przepustki tymczasowej.
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Dodano za••cznik OR-00-VLOD-01-23 - o•wiadczenie pracownika o wyra•eniu zgody na przeprowadzenie testu na zawar2016.07.12 to•• alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wykre•lono z instrukcji za••czniki OR-00-VLOD-01-05 i OR-00-VLOD-01-07 – wzory przepustki tymczasowej i zezwolenia
2016.07.12 wjazdu, które wcze•niej zast•piono za••cznikiem OR-00-VLOD-01-22 a i b.
W cz••ci V – Postanowienia ko•cowe w punkcie 1 dopisano informacj• dla jednostek zewn•trznych o umieszczeniu na
2016.07.12 stronie internetowej Veolia Energia •ód• S.A. instrukcji i wzorów formularzy.
Zmieniono zapis punktu 2.
Dostosowano tre•• Instrukcji do nowego schematu organizacyjnego obowi•zuj•cego od 01.04.2017r.
2018.01.15 Zweryfikowano ilo•• i tre•• za••czników

Dostosowano tre•• Instrukcji i za•"czników do RODO obowi"zuj"cej od 25.05.2018r.
2018.07.01 Zmiana podstawy wej•cia/wjazdu na teren obiektów przy pobycie do 5 dni
Dodano za••cznik nr OR-00-VLOD-01-24
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OR-00-VLOD-01-01
data opracowania:

KSI

l p

1

Opracowa!:

Marek BU

Data

godzina

a)przyj cia

a)przyj cia
depozytu
b)zwrotu
depozytu
3

depozytu
b)zwrotu
depozytu
2

KA DEPOZYTÓW

Podpis
Rodzaj depozytu
Imi i
cego
(nazwa typ, nr fab.)
nazwisko deponuj
(kolor,
a)Parz y z!o eniu
przybli .warto ) deponuj cego
depozytu
b)Przy odbiorze
depozytu
4
5
6

Strona: 1/ 1

Imi
podpis
i nazwisko
a)Przyjmuj cego a)Przyjmuj ceg
depozyt
o depozyt
b)zwracaj cego b)zwracaj cego
depozyt
depozyt
7
8

uwagi
a)Przyjmuj cego
depozyt
b)zwracaj cego
depozyt
9

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.
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•ód , .........................r.
GA - ...../..........
W!A CIWY TERYTORIALNIE
KOMISARIAT POLICJI

ZAWIADOMIENIE*
Dzia•aj c na podstawie art. 304 §2
k.p.k.) informujemy o uzasadnionym
podejrzeniu pope•nienia przest pstwa polegaj cego na:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................................
(Okre lenie czasu, miejsca i innych okoliczno ci przest pstwa: sprawca znany czy nie znany)

.........................................................................................................................................................
(osoba odpowiedzialna za nadzór nad mieniem w czasie dokonania przest pstwa)

Dowody

( wiadkowie,

dokumenty,

inne):

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................
Oszacowana nast pnie wysoko strat:
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Prosimy o powiadomienie nas o umorzeniu lub wszcz ciu dochodzenia a tak e o przekazaniu
sprawy Prokuraturze, czy te skierowaniu aktu oskar enia do S du. W korespondencji nale y
powo!ywa si na numer niniejszego pisma.

...........................................
(podpis i piecz tka)

Opracowa•:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.
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OR-00-VLOD-01-06
data opracowania:

WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNICZEJ
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Legitymacja pracownicza
VLOD – 10000

JAN
KOWALSKI

Veolia Energia •ód S.A
Ul.J.Andrzejewskiej 5; 92-550 •ód , Polska
Tel. (42)6754398; www.veolia.pl

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

PROCES: OR- ORGANIZACJA

OR-00-VLOD-01-08
data opracowania:

WZÓR MELDUNKU
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MELDUNEK
................................................ z dnia ........................... 20........r. o godz. ......................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... /funkcja, imi i nazwisko/
/nazwa jednostki/

ustali! co nast puje:..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

podpis pracownika
S!u by Ochrony

wiadkowie:1....................................
2....................................
3....................................
Wnioski:..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

OR-00-VLOD-01-11

PROCES: OR- ADMINISTRACJA

data opracowania:
2/07/2018

PISEMNE ZEZWOLENIE NA FOTOGRAFOWANIE
FILMOWANIE SZKICOWANIE

Strona: 1/ 1

•ód , dnia .................. 20…...r
.....................................
(piecz

nag!ówkowa z-du)
ZEZWOLENIE* NR....

Na wniosek: ..........................................................................................................................................
(nazwa instytucji, symbol komórki organizacyjnej)
zezwalam na wst p w dniu .................... do zak!adu (obiektu).......................................................
w celu: .................................................................................................................................................
(poda cel wizyty)
osobom:
Lp Imi i nazwisko

PESEL /
Seria i Nr

Narodowo

Jak instytucj (firm )

Zosta!em poinformowany

reprezentuje

o przetwarzaniu moich

paszportu

danych osobowych przez
Veolia Energia •ód S.A.
(podpis)

W przypadku wycieczek krajowych – wpisa do tabeli dane opiekuna grupy oraz do! czy imienn list
uczestników.
Z ramienia zak!adu nadzór sprawuje: ...................................................................................................
(Imi i nazwisko pracownika/stanowisko/symbol komórki organizacyjnej)

................................
podpis osoby upowa nionej
ADNOTACJE S"U BY OCHRONY
•ód , dnia ................20…...r.; Godziny wej cia: .................; wyj cia:...................
................................................................................................................................ (imi

i nazwisko

pracownika S!u by Ochrony)
.................................................
Czytelny podpis
S!u by Ochrony maj obowi zek uzupe!ni zezwolenie o wpis brakuj cych danych.

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.06.2018 r.

Za• cznik nr OR-00-VLOD-01-17

WNIOSEK O WYSTAWIENIE PRZEPUSTKI TYMCZASOWEJ
Przepustka tymczasowa/zezwolenie wjazdu na obiekt/zak•ad:
Nazwa firmy:
Czas obowi zywania: ( data od dnia do dnia)
Godziny pracy:
Praca w jakie dni tygodnia:
Imi , nazwisko i stanowisko wnioskodawcy:

Lp.

Imi nazwisko pracownika

PESEL/
Nr
dokumentu
to samo ci

Czy pracownik posiada wa ne
przeszkolenie BHP do
wykonywania prac na obiektach
Veolia Energia "ód S.A.
(TAK/NIE – je eli NIE poda dat
zaplanowanego przeszkolenia)

UWAGI

1
2
Pojazdy
Lp.

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Nazwisko kierowcy
( lub pojazd s!u bowy)

1
2
Wnioskodawca o wiadcza,
e zapozna• si
z informacj
zawart
w za• czniku nr
OR-00-VLOD-01-24 o przetwarzaniu danych osobowych przez Veolia Energia "ód S.A. do celów
realizacji umowy/us•ugi/robót oraz, e wymienieni powy ej pracownicy równie zostali zapoznani
z t informacj .
Imi i nazwisko Wnioskodawcy
....................................................
UWAGA # – wnioski wystawione na wej cia / wjazdy do 5-u dni dostarcza do portierni kierownik
kom. org. lub w•a ciwy inspektor nadzoru, powy ej 5-u dni wnioski przesy•ane s do Biura GA
celem wystawienia przepustek z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
Do wniosku powy ej 5-u dni, nale y do! czy o wiadczenie w!a ciciela / uprawnionego
pracownika firmy o zobowi zaniu firmy do pokrycia kosztów nie zwróconych kart magnetycznych
(o wiadczanie mo e by w formie mailowej), bez stosownego o wiadczenia wnioski nie b d
rozpatrywane.

Potwierdzenie zasadno ci oraz celu wej cia/wjazdu przez kierownika komórki
organizacyjnej lub w•a ciwego inspektora nadzoru Veolia Energia "ód S.A.:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Imi i nazwisko kierownika kom. org.
lub w•a ciwego inspektora nadzoru
...................................................
Opracowa•:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 01.04.2019 r.
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OR-00-VLOD-01-18
data opracowania:

Strona: 1/ 1

WYKAZ PRACOWNIKÓW

Lp

Imi i
nazwisko

WYDZIA"U

……UPOWA NIONYCH DO PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W 20…… ROKU

Komórka
organizacyjna

Stanowisko

Nr budynku i
pomieszczenia

Nr
telefonu

………..............................

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

PROCES: OR- ORGANIZACJA

OR-00-VLOD-01-19
data opracowania:

WZÓR UPOWA NIENIA DO PRZEBYWANIA W MIEJSCU
PRACY PO GODZINACH PRACY I DNI WOLNE OD PRACY

Strona: 1/ 1

UPOWA NIENIE
do przebywania w miejscu pracy po godzinach pracy i dni wolne od pracy
Upowa niam Pani (a) ........................................ ...............................
Wydzia! ………………..
do wykonywania pracy oraz przebywania w pomieszczeniach s!u bowych
zak!ad ………

budynek ……….. pokój nr ………….

tel. ………………..

w dniu (ch) …………………………. w godzinach …………………………………..
Zako czenie pracy pracownik jest zobowi zany zg!osi
Ochrony, który prowadzi odpowiedni ewidencj .

pracownikowi S!u by

...................................................
Piecz

Opracowa!:

Marek BU

i podpis kierownika komórki org.

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

OR-00-VLOD-01-20

PROCES: OR- ADMINISTRACJA

data opracowania:

WYNIK TESTU NA ZAWARTO
ALKOHOLU W
WYDYCHANYM POWIETRZU

Strona: 1/ 1

WYNIK
TESTU NA ZAWARTO

ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU

Test przeprowadzono w dniu …………………………....................................................
w ....................................................................................................................................
Test przeprowadzono przy pomocy urz dzenia (nazwa/model i numer fabryczny):
........................................................................................................................................
urz dzenie wzorcowane w dniu : ...................................................................................
Dane personalne pracownika:
Imi i nazwisko: ............................................................................................................
Nr PESEL/ legitymacji prac. / przepustki tymczasowej:................................
Stanowisko: ...................................................................................................................
Jednostka organizacyjna: ..............................................................................................
Miejsce przeprowadzenia testu: ...............................................................................
WYNIKI TESTU:
Pomiar

Data
przeprowadzenia
testu

Godzina
przeprowadzenia
testu

Wynik

I.
II.

Pracownik zosta• pouczony o prawie do dania przeprowadzenia badania
stanu trze wo ci lub przeprowadzenia badania krwi.
Test przeprowadzi!: ...............................................................................................
W obecno ci Cz!onków Komisji:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
__________________________
Podpis pracownika
Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.06.2018 r.

OR-00-VLOD-01-21

PROCES: OR- ORGANIZACJA

data opracowania:

WZÓR ZOBOWI ZANIA ROZLICZENIA DO POKRYCIA
KOSZTÓW NIE ROZLICZONYCH KART MAGNETYCZNYCH

Piecz

nag!ówkowa firmy

Strona: 1/ 1

Data ………………..

O WIADCZENIE

O wiadczamy, i zobowi zujemy si do pokrywania kosztów nie
zdanych po up!ywie okresu wa no ci lub zagubionych przepustek
tymczasowych, wystawionych w formie kart magnetycznych w kwocie
30,00 PLN netto za ka d kart . Obci enie realizowane b dzie poprzez
wystawienie faktury VAT.

……………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

PROCES: OR- ORGANIZACJA

OR-00-VLOD-01-22
aib
data opracowania:

Strona: 1/ 1

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.07.2016 r.

PROCES: OR- ADMINISTRACJA

OR-00-VLOD-01-23
data opracowania:

O WIADCZENIE PRACOWNIKA O WYRA ENIU ZGODY NA
PRZEPROWADZENIE TESTU NA ZAWARTO
ALKOHOLU
W WYDYCHANYM POWIETRZU

Strona: 1/ 1

O WIADCZENIE
Wyra am zgod na przeprowadzenie testu elektronicznym miernikiem na zawarto
w wydychanym powietrzu.

alkoholu

Dane pracownika:
Imi i nazwisko: ............................................................................................................
Nr PESEL/ legitymacji prac. / przepustki tymczasowej:.............................
Stanowisko: ...................................................................................................................
Jednostka organizacyjna: ..............................................................................................

Czytelny podpis osoby wyra aj cej zgod

Podpis przyjmuj cego o wiadczenie
prze!o onego pracownika lub pracownika
ochrony
Zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przep!ywu
(Rozporz dzenie) informujemy, e Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Veolia Energia "ód S.A. z
siedzib w "odzi, ul. J. Andrzejewskiej 5, a dane osobowe przetwarzane b d zgodnie z art. 6 Rozporz dzenia ust. 1
pkt. c, w celu oceny stanu trze wo ci i podj cia wynikaj cych st d czynno ci, na podstawie Art. 17 ustawy z dnia 26
pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia!aniu alkoholizmowi.
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowi zkowe.
Pana/Pani dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi wspó!pracujemy, m.in.: w zakresie ochrony obiektów,
realizacji us!ug pocztowych, kurierskich, prawnych.
Przys!uguje Panu/Pani prawo do:
dost pu do tre ci swoich danych,
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp!ywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofni ciem.
Ponadto, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz dzenia.
Informujemy równie , e wspó!administratorami Pana/Pani danych osobowych s :
Veolia Energia Polska S.A. z siedzib w Warszawie (02-566) przy ul. Pu!awskiej 2,
Veolia Centrum Us!ug Wspólnych Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spó!kach wymienionych powy ej mo na si kontaktowa pod adresem:
inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Opracowa!:

Marek BU

Data aktualizacji formularza: 15.06.2018 r.

Za• cznik Nr OR-00-VLOD-01-24
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1
Zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przep•ywu
(Rozporz dzenie) informujemy, e administratorem Pa stwa danych osobowych jest Veolia Energia "ód S.A. z
siedzib w "odzi (92-550), ul. J. Andrzejewskiej 5. Pa stwa dane osobowe oraz dane osobowe Pa stwa
przedstawicieli i pracowników przetwarzane b d zgodnie z art. 6 Rozporz dzenia ust. 1 pkt. b, c oraz f w celu
umo liwienia wst pu osobom wymienionym na wniosku na teren obiektów Veolia Energia "ód S.A. i
wykonywania prac.
Podanie przez Pa stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemo liwi wystawienie
przepustki i wst p na teren obiektów Veolia Energia "ód S.A.
W przypadku przedstawicieli, pracowników i podwykonawców Wnioskodawców, ich dane zosta•y pozyskane
bezpo rednio od Wnioskodawców.
Pa stwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi wspó•pracujemy m.in. w zakresie us•ug ochrony
mienia i osób, us•ug pocztowych, kurierskich, prawnych, informatycznych.
Ka dy z Pa stwa ma prawo do:
dost pu do tre ci swoich danych,
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp•ywu na zgodno
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem.

z prawem przetwarzania, którego

Ponadto, maj Pa stwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du ds. Ochrony Danych Osobowych w
przypadku gdy uznaj Pa stwo, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz dzenia.
Informujemy równie , e wspó•administratorami Pa stwa danych osobowych s :
Veolia Energia Polska S.A. z siedzib w Warszawie (02-566) przy ul. Pu•awskiej 2,
Veolia Centrum Us•ug Wspólnych Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spó•kach wymienionych powy ej mog si Pa stwo kontaktowa
pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.
Polityka prywatno ci dost pna jest pod adresem: http://www.energiadlalodzi.pl/o-nas/polityka-prywatnosci

1

Brak konieczno ci do• czania informacji do wniosku o wystawienie przepustki tymczasowej
(za•. Nr OR-00-VLOD-01-17)

