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I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Terminal Przeładunkowy (dalej również: Terminal) jest własnością „EUROTERMINAL
SŁAWKÓW” Sp. z o.o. (dalej również: „ES”), przez którą jest zarządzany.
2. Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jego pracowników oraz użytkowników jest
przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez służby
ochrony (dalej również: Ochrona).
3. Pracownicy służb ochrony są oznaczeni oraz legitymują się identyfikatorami ze zdjęciem
umieszczonym w widocznym miejscu.
4. Terminal jest obiektem zamkniętym, prawo wstępu na jego teren mają jedynie osoby
posiadające przepustkę, o której szerzej mowa w rozdziale II.
5. Osoby posiadające nieważną przepustkę nie zostaną wpuszczeni na teren Terminala.
6. Na Terminalu obowiązuje noszenie kamizelek odblaskowych (nie dotyczy osób wjeżdżających
na teren Amerigas Polska Sp. z o.o. oraz pracowników dojeżdżających do pracy) a
w miejscach do tego wyznaczonych poza kamizelką odblaskową wymagany jest kask
ochronny (Terminal Kontenerowy i Terminal Uniwersalny).
7. Wjeżdżając na teren Terminala należy zgłosić Ochronie posiadanie przy sobie takich rzeczy
jak paliwo, smary, części zamienne, narzędzia przemysłowe, materiały niebezpieczne,
łatwopalne, wybuchowe itp.
8. Wszystkie osoby wchodzące lub przebywające na terenie Terminala mogą zostać poddane
czynnościom polegającym, na przeglądaniu zawartości toreb, plecaków itp.
W przypadku odmowy poddania się ww. czynnościom pracownik ochrony może odmówić
wstępu lub poprosić o opuszczenie terenu Terminala.
9. Ochrona Terminala ma prawo do dokonywania kontroli samochodów osobowych
i ciężarowych wjeżdżających i wyjeżdżających. Kierowca jest zobowiązany do otwarcia
i okazania pracownikowi Ochrony bagażnika i ewentualnie schowków samochodowych.
10. Na terenie obiektu bezwzględnie zakazuje się:
 Wnoszenia alkoholu, środków odurzających, broni, niebezpiecznych środków
chemicznych oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla mienia, zdrowia
i życia ludzkiego.
 Przebywania pod wpływem środków, o których mowa powyżej.
 Zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz
tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych.
 Używania na terenie budynków uszkodzonych lub prowizorycznych (bez
wymaganych atestów) instalacji oraz urządzeń elektrycznych;
 Palenia tytoniu (w tym e-papierosów) w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych
(pomieszczenia, w których dozwolone jest palenie, są oznaczone odpowiednią
informacją).
 Wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 Palenia jakichkolwiek śmieci lub odpadów na terenie obiektu.
 Fotografowania Terminala oraz przedmiotów znajdujących się na jego terenie bez
uprzednio wyrażonej zgody Zarządu ES, Dyrektora Operacyjnego lub Dyrektora
Handlowego.

2



11.

12.

13.
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15.
16.
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Zachowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi normami społeczno-kulturowymi lub
naruszającymi obowiązujące przepisy prawa.
 Niszczenia mienia znajdującego się na terenie Terminala.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, wyjaśnienia okoliczności ewentualnych
wypadków przy pracy, naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okoliczności
innych niepożądanych zdarzeń lub zachowań na terenie ES, jak również w celu ochrony
mienia Pracowników i ES, a także ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ES - na terenie
należącym do ES uruchomiony został system monitoringu wizyjnego. System pozwala na
rejestrację:
 Wizerunku każdej osoby wchodzącej na teren Terminala.
 Przebywania osób w niektórych pomieszczeniach służbowych Terminala.
 Wszelkich niepożądanych zdarzeń lub zachowań na terenie Terminala.
Używanie otwartego ognia podczas prowadzonych prac dozwolone jest tylko i wyłącznie na
podstawie odrębnej zgody Zarządu ES w formie pisemnej po udokumentowaniu posiadania
środków gaśniczych adekwatnych do prowadzonych prac. Każdorazowe zakończenie prac
należy zgłosić odpowiednim merytorycznie komórkom organizacyjnym ES z adnotacją o
zakresie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zastosowanych środków profilaktycznych.
Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie mienia obiektu zostaną pociągnięte do
odpowiedzialności materialnej.
ES zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie Terminala
szkody.
Wszystkie czynności związane z usługami świadczonymi na terenie obiektu powinny odbywać
się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń należy
natychmiast zgłaszać Ochronie.
Nieprzestrzeganie Regulaminu grozi anulowaniem przepustki na wejście, wjazd oraz
przebywanie na terenie terminala.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania
Regulaminu.
Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

II RUCH SAMOCHODOWY I OSOBOWY
1. Wstęp na teren Terminala osób może odbyć się na niżej określonych zasadach:
a. Na podstawie ważnej przepustki stałej lub tymczasowej wydanej przez ES.
b. Na podstawie przepustki jednorazowej wystawionej przez pracownika Ochrony po
otrzymaniu mailowej awizacji z wyznaczonych adresów mailowych ES.
2. Wjazd samochodów osobowych odbywa się jedynie na podstawie ważnej przepustki na
podstawie zgody wydanej przez ES.
3. Osoby wjeżdżając prywatnym samochodem na teren ES, mają obowiązek umieścić w sposób
widoczny właściwą Przepustkę za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający
odczytanie przez Pracowników Ochrony danych samochodu oraz terminu jej ważności lub
okazania jej w inny widoczny sposób.
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4. Osoby korzystające z Terminala zobowiązane są do korzystania wyłącznie z wyznaczonych
wejść i wyjść oraz oznaczonego układu komunikacyjnego.
5. Samochody osobowe posiadające przepustkę na wjazd mogą parkować tylko w
wyznaczonych do tego miejscach. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania
wszelkich instrukcji Ochrony.
6. W przypadku stwierdzenia, że zasady o których mowa w pkt. 5 są naruszane, Ochrona może
wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu na koszt właściciela.
7. Na terenie Terminala obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym oraz obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 40 km/h.
8. Zwiedzanie obiektu może odbywać się tylko w obecności pracownika „ES wraz z ważną
przepustką. W przypadku stwierdzenia, że gość narusza tę zasadę, Ochrona Terminala ma
prawo nakazać gościowi opuszczenie Terminala w trybie natychmiastowym.
9. W przypadku osób zakłócających porządek na terenie ES Ochrona ma prawo do żądania
opuszczenia Terminala.
10. Ochrona jest uprawniona do kontrolowania stanu trzeźwości osób znajdujących się na
terenie Terminala za pomocą alkomatu. W przypadku osób u których stwierdzono stan
nietrzeźwości Ochrona Obiektu może posiłkować się wezwaniem Policji.
11. Osoby nietrzeźwe lub po spożyciu środków odurzających nie będą wpuszczane na teren
Terminala przez Ochronę.

III RUCH TOWAROWY
1. Samochody ciężarowe mają prawo wjazdu na teren Terminala na podstawie awiza
potwierdzonego przez upoważnionego pracownika, wystawionego przez firmę zewnętrzną
współpracującą z ES .
2. Wyjazd samochodów ciężarowych zatowarowanych może odbywać się jedynie na podstawie
dokumentu WZ/kwitu wagowego lub dokumentu interchange.
3. Dokument WZ/kwit wagowy winien być podpisany:
 przez upoważnionego pracownika ES lub pracownika wagi w przypadku
wywozu towaru powierzonego ES do przeładunku lub składowania;
 przez inne upoważnione do tego osoby w przypadku wywozu towaru firm
działających na Terminalu z tytułu zawartych umów dzierżawy itp.
4. Wszystkie samochody wjeżdżające i wyjeżdżające podlegają kontroli pracowników Ochrony.
W celu ułatwienia kontroli samochodów ciężarowych, rolowanie plandeki powinno odbywać
się przed wjazdem na Terminal, a rozwinięcie po wyjeździe z Terminala. Kontroli mogą być
również poddane kabiny kierowców.
5. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą przebywać tylko w pobliżu swojego pojazdu lub
w pomieszczeniach socjalnych dla kierowców znajdujących się w Magazynie Uniwersalnym.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia osób trzecich, zarówno dorosłych jak i dzieci, na
teren Terminala.
7. Zabrania się kierowcom samochodów ciężarowych przebywania na terenie Terminala w
godzinach od 22:00 do 6:00.
8. Samochody ciężarowe z naczepami pod kontenery, po załadunku lub rozładunku, mogą
pozostawać na terenie Terminala w godzinach od 22:00 do 6:00 jedynie w specjalnie
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wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych i tylko w przypadku podpisanych zleceń
na miejsce parkingowe. Rozmieszczenie miejsc parkingowych wynajmowanych znajduje się w
Portierni.
9. W przypadku pozostawienia jazd samochodu ciężarowego z naczepą pod kontenery bez
pisemnej zgody ES Ochrona Obiektu ma prawo wezwać pomoc drogową w celu odholowania
pojazdu na koszt firmy przewozowej, do której należy naczepa.
10. Samochody przejeżdżające tranzytem przez teren Terminala mają obowiązek dotarcia do
punktu przeznaczenia najkrótszą drogą bez zbędnego zatrzymywania się.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. ES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez
udostępnienie zmian na terenie Terminala.

Sławków, dnia 14.02.2017 r.
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