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ZESTAWIENIE DOZORU OGRODU ZOOLOGICZNEGO (2-osobowego od 01.11.2017 r. do 31.01.2019r.)  

W DNI ROBOCZE I WOLNE OD PRACY  

Rok 2017 - od 1.11.2017 do 31.12.2017 r. (2-osobowe) 

 1 osoba dni wolne i dni robocze – dozór 24 h 61 dni - 1.464 h 

 1 osoba dni wolne i dni robocze- dozór 24 h 61 dni - 1.464 h 

Rok 2018 (2-osobowe) 

 1 osoba dni wolne i dni robocze – dozór 24 h 365 dni - 8.760 h 

 1 osoba dni wolne i dni robocze – dozór 24 h 365 dni - 8.760 h 

Rok 2019 (2-osobowe) od 01.01.2019 do 31.01.2019r. 

 1 osoba dni wolne i dni robocze – dozór 24 h 31 dni - 744 h 

 1 osoba dni wolne i dni robocze – dozór 24 h 31 dni - 744 h 

za okres 2017-2019     

 dni wolne i dni robocze – dozór 24 h  457 dni -             21936 h 

   

Szczegółowy regulamin portierów ZOO. Zadania wykonywane podczas 24-godzinnego dozoru. 

Teren podległy zaopatrzyć w system kontroli pracy służb dozoru, (elektroniczne punkty kontrolne), 

aby w prawidłowy sposób wykonać czynności obchodowe podczas zabezpieczania obiektu. Punkty 

kontrolne należy umieścić  w trzech newralgicznych miejscach na terenie dozorowanym w 

odpowiednich odstępach czasowych. Koszty za montaż systemu punktów kontrolnych ponosi 

Wykonawca.  Plan sytuacyjny elektronicznych punktów kontrolnych wykazany zostanie po 

podpisaniu umowy. 

Prawidłowość funkcjonowania zegarów (elektronicznych punktów kontrolnych) sprawdza firma 

ochroniarska oraz kierownik obiektu.    Pilnowanie powierzonego terenu oraz obiektów znajdujących 

się na terenie, poprzez obchód, minimum 1 raz w ciągu  3 godzin, poczynając od 21-ej (w sezonie), zaś 

poza sezonem obchody zaczynają się po godzinie od zamknięcia ZOO.  

- przyjęcie dyżuru należy rozpocząć się od obejścia terenu i pomieszczeń obiektu ZOO oraz 

przekazaniu kluczy znajdujących się w portierni oraz gablotkach, 

- wyłączanie fontanny po godzinach otwarcia ZOO, 

- włączanie i wyłączanie oświetlenia w czasie obchodu nocnego, 

- otwieranie i zamykanie bram wjazdowych oraz drzwi wejściowych i wyjściowych ZOO 
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- odnotowywanie w książce ewidencji osób wchodzących i wychodzących poza godzinami pracy ZOO, 

-  kontrola pojazdów wjeżdżających na teren ZOO oraz dokonywanie wpisu w książce ewidencji 

pojazdów,  

- wydawanie i odbieranie kluczy oraz dokonywanie wpisu w ewidencji wydawania kluczy, 

- stałe sprawdzanie biletów wstępu do ZOO lub dozór bramek wejściowych na teren ZOO (w 

godzinach otwarcia ZOO), dozór 

- stała kontrola i dozór pomieszczeń ekspozycyjnych i holu głównego akwarium i terrarium (w 

godzinach otwarcia ogrodu), 

- kontrola i dozór całej powierzchni ogrodu (łącznie z akwarium terrarium) poza godzinami otwarcia 

ZOO, 

- uczestnictwo w postępowaniu w razie ucieczki zwierząt niebezpiecznych tj. odebranie informacji o 

ucieczce zwierzęcia (system powiadamiania) i poinformowanie o wydarzeniu osób i służ 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji odłapywania, 

- przyjmowanie  zwierząt przyniesionych  przez zwiedzających po otrzymaniu zgody od kierownika 

lub asystentów ZOO (w innym przypadku podawanie telefonu do Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego), zabezpieczenie  ich przed ucieczką, umieszczanie w odpowiednim pomieszczeniu, 

zapewnienie wyściółki, wody, 

- obserwacja zwierząt podczas obchodu, zwracanie szczególnej uwagi na kondycję zwierząt w 

okresach lęgowych i wykotów, zawiadamianie o wszelkich niepokojących zachowaniach, 

- kontrola zamknięć stajni, wybiegów, klatek i wolier, 

- zamykanie zwierząt znajdujących się w Mini ZOO (kury, gęsi, świnie, króliki) w godzinę po 

zamknięciu ogrodu. 

- opróżnianie koszy na śmieci oraz zbieranie śmieci z alejek i terenów przyległych w ZOO podczas 

pełnienia dyżuru ( w godzinach porannych przed otwarciem ogrodu), 

- zamykanie bramek i wjazdów na zaplecza i na plac zabaw, 

- sprawdzanie stanu oświetlenia w zimowisku,  

- włączanie i wyłączanie ogrzewania w budynku zaplecza hodowlanego,  

- kontrola stanu oświetlenia i ogrzewania ekspozycji akwarium i terrarium,  

- kontrola pracy pomp na zapleczu technicznym akwarium, włączanie ich po każdorazowym 

wyłączeniu prądu w budynku Akwarium Terrarium 
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- udzielanie podstawowych informacji o zasadach działania ZOO, (tj. informacja o godz. otwarcia i 

zamknięcia, cenach biletów oraz podawanie telefonu 52 328 00 08), 

- kontrola czystości i utrzymanie porządku w holu głównym i toaletach publicznych pawilonu 

akwarium i terrarium, 

- utrzymywanie porządku w portierni ZOO i przylegających pomieszczeniach, 

- utrzymywanie porządku tj, grabienie, zamiatanie i odśnieżanie w obrębie terenów wejściowych 

do ZOO,  

- zabrania się: 

 przebywania osób postronnych w portierni ZOO, 

 palenia tytoniu w obiektach zamkniętych LPKiW, 

 spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie ZOO, 

 udzielania zwiedzającym informacji o telefonach pracowników LPKiW, 

- korzystanie z telefonu w celach prywatnych będzie związane z finansowym obciążeniem osób 

użytkujących, 

- dozorca zobowiązany jest  reagować na wszelkie przypadki naruszenia mienia, dewastacji lub 

zakłócenia porządku publicznego przy pomocy dostępnych środków. W przypadku gdy jednoosobowa 

interwencja jest niewystarczająca, dozorca wzywa na pomoc patrol interwencyjny. 

 

Jeden pracownik dozoru podczas 24 godzinnej służby w Ogrodzie Zoologicznym, ma obowiązek 

otwierać i zamykać bramy znajdujące się na terenie ogrodu botanicznego z głośnym 

powiadomieniem zwiedzających o godzinie zamknięcia. 

- 2 bramy na ul. Jeździeckiej 

- 2 bramy na ul. Konnej 

Szczegółowo: 

- otwieranie bram  - w dni wolne od pracy 

- zamykanie bram  – codziennie 

wg  poniższego harmonogramu (do konsultacji z Zamawiającym) 

 

styczeń, listopad, grudzień,          9:00 – 16:00 
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luty, marzec                                  9:00 – 17:00 

wrzesień                                        9:00 – 20:00 

październik                                    9:00 – 19:00 

kwiecień, sierpień,                        9:00 –  21:00 

maj, czerwiec, lipiec                     9:00 –  22:00 

W razie zauważenia wyrządzonych szkód na terenie Ogrodu powiadomić Straż Miejską i 

wyznaczonego do kontaktu z Wykonawcą pracownika LPKiW. Dozorca zobowiązany jest reagować 

na wszelkie przypadki naruszenia mienia, dewastacji lub zakłócenia porządku publicznego przy 

pomocy dostępnych środków. W przypadku gdy jednoosobowa interwencja jest niewystarczająca, 

dozorca wzywa na pomoc patrol interwencyjny. 
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ZESTAWIENIE DOZORU PARKU ROZRYWKI W DNI ROBOCZE I WOLNE OD PRACY   

W OKRESIE 01.11.2017 R. - 31.12.2017 R. 

 

LISTOPAD, GRUDZIEŃ: 

- dyżur 1 osoby 17 h (od poniedziałku do piątku)                                                   40 dni – 680 h 

- dyżur 1 osoby 24 h (soboty, niedziele i święta)                                                    21 dni -     504 h 

              ________________                                                                                                                

                                                                                                                                         61 dni – 1184 h   

Godziny dodatkowe (opcjonalne): 

* 144 h dodatkowych okolicznościowych (opcjonalnie dyżur 24 h)                                      96 h 

* 168 h dyżur nocny na wyciągu narciarskim (ustalany z 1-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku 

funkcjonowania wyciągu)      168 h 

                                                                                                                                 _________________ 

                                                                                                                                                         1.448 h  

W OKRESIE 01.01.2018 R.-31.12.2018 R. 

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ: 

- dyżur 1 osoby 17 h (od poniedziałku do piątku)                                                  126 dni - 2.142 h 

- dyżur 1 osoby 24 h (soboty, niedziele i święta)                                                      56 dni - 1.344 h 

 

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ: 

- dyżur 1 osoba 24 h (od poniedziałku do niedzieli)                                               183 dni - 4.392 h 

- dyżur 1 osoba 14 h (soboty, niedziele, święta)                                                       58 dni -    812 h 

- dyżur 1 osoba    8 h (soboty, niedziele, święta)                                                      58 dni -    464 h 

                      _________________                                                                                                                

                                                                                                                                        365 dni -  9.154 h          

 

***W OKRESIE 01.12.2017 R.-15.01.2018 R. 

- dyżur 1 osoby 12 h (od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta, impreza okolicznościowa, 

realizacja w przypadku organizacji świątecznego jarmarku)         46 dni – 552 h 

 

   Godziny dodatkowe (opcjonalne): 
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* 288 h dodatkowych okolicznościowych (opcjonalnie dyżur 24 h)                                      288 h 

* 168 h dyżur nocny na wyciągu narciarskim (ustalany z 1-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku 

funkcjonowania wyciągu)      168 h 

                                                                                                                                 _________________ 

                                                                                                                                                         9.610 h  

 

 

 

W OKRESIE 01.01.2019 R.-31.01.2019 R. 

STYCZEŃ 

- dyżur 1 osoby 17 h (od poniedziałku do piątku)                                                  22 dni - 374 h 

- dyżur 1 osoby 24 h (soboty, niedziele i święta)                                                      9 dni - 216 h 

                     _________________                                                                                                                

                                                                                                                                        31 dni-  590 h                                                                                    

Godziny dodatkowe (opcjonalne): 

* 288 h dodatkowych okolicznościowych (opcjonalnie dyżur 24 h)                                      48 h 

* 168 h dyżur nocny na wyciągu narciarskim (ustalany z 1-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku 

funkcjonowania wyciągu)      168 h 

                                                                                                                                 _________________ 

 806 h 

 

Suma lata 2017-2019                                                 457-           11864 h 

+552 h ***=12416 h 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRACOWNIKÓW DOZORU NA POSTERUNKU W KOMPLEKSIE PARK 

ROZRYWKI-ZAGINIONY ŚWIAT: 
 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRACOWNIKÓW DOZORU NA POSTERUNKU W KOMPLEKSIE PARK 

ROZRYWKI-ZAGINIONY ŚWIAT: 
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I. ZABRANIA SIĘ PODCZAS PEŁNIENIA SŁUŻB DOZOROWANIA 

1. Przebywania w dyżurce osób do tego nieupoważnionych. 

2. Spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

3. Zostawiania niezamkniętych pomieszczeń dyżurki podczas obchodu. 

4. Wykorzystywania telefonu służbowego do rozmów prywatnych (wyjątek stanowią nadzwyczajne 

sytuacje). Natomiast rozmowy służbowe należy ograniczyć do faktycznie niezbędnych potrzeb. 

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIANIA TELEFONU SŁUŻBOWEGO OSOBOM POSTRONNYM, WYJĄTKOWE 

PRZYPADKI TO: 

    a.   wezwanie Pogotowia Ratunkowego 

    b.   wezwanie Policji 

    c.   wezwanie Straży Pożarnej 

5. Palenia tytoniu w obiektach Spółki. Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach specjalnie 

na ten cel przeznaczonych i oznakowanych. 

 

II.OBOWIĄZKI DOZORCY W PARKU ROZRYWKI                                                             

1. Przejęcie dyżuru polegające na obejściu terenu i pomieszczeń Kompleksu Park Rozrywki Zaginiony 

Świat wraz z pracownikiem dozoru kończącym dyżur.  

2. Pilnowanie powierzonego terenu oraz obiektów znajdujących się na terenie, poprzez obchód, 

minimum 1 raz w ciągu  3 godzin. Śledzenie elektronicznego monitoringu Parku Rozrywki  

Zaginionego Świata. 

3. Podczas obchodu pracownik dozoru jest zobowiązany przestrzegać systemu kontroli pracy służb 

dozoru aby w prawidłowy sposób wykonywać czynności obchodu podczas zabezpieczania obiektu. 

Obiekt wyposażony jest w czytniki punktów kontrolnych umieszczonych w pięciu newralgicznych 

miejscach na terenie dozorowanym.  

Prawidłowość funkcjonowania zegarów sprawdza kierownik obiektu z koordynatorem .    

4. Kontrolowanie całego terenu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamknięcie drzwi,      okien, 

bram. Włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu oraz sygnalizacji alarmowej. 

 Zamykanie wejść i wjazdów na pilnowanym terenie i obiekcie, po opuszczeniu przez klientów oraz 

obsługę Kompleksu Park Rozrywki Zaginiony Świat.   

5. W pomieszczeniach pilnowanych obiektów, do których dozorca ma dostęp, sprawdzenie po   
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wyjściu pracowników, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone z gniazdek  (dotyczy to 

również budek sterowniczych urządzeń rozrywkowych). 

6. Chronienie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem, zalaniem, dużymi opadami śniegu lub 

innymi zdarzeniami losowymi. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej (zalanie, pożar lub inne zagrożenie)                                

w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko pracownicy LPKiW w czasie wykonywania pracy, 

dozorca ma prawo użyć kluczy znajdujących się w szafce w portierni. Fakt ten należy odnotować w 

książce posterunku, a po opanowaniu zagrożenia zawiadomić o tym fakcie kierownika obiektu lub 

razie nieobecności jego zastępcę. 

8. Pracownik dozoru zobowiązany jest znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice i 

hydranty), usytuowanie głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu wody oraz posiadać 

znajomość ich obsługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmieszczenie sprzętu po podpisywaniu 

umowy. 

9. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia obiektu należy 

natychmiast powiadomić  kierownika obiektu lub w razie nieobecności jego zastępcę i koordynatora  

a następnie odnotować stwierdzoną nieprawidłowość w książce posterunku.  

10.Pracownik dozoru zobowiązany jest reagować na wszelkie przypadki naruszenia mienia, dewastacji 

lub zakłócenia porządku publicznego przy pomocy dostępnych środków. W przypadku gdy 

jednoosobowa interwencja jest niewystarczająca, dozorca wzywa na pomoc policję , straż miejską 

informuje koordynatora , kierownika obiektu lub jego zastępcę. 

11. Napotkane osoby, nieupoważnione do przebywania w obiektach, urządzeniach rozrywkowych 

wezwać do ich opuszczenia a w razie potrzeby wezwać Policję lub Straż Miejską poinformować 

koordynatora i kierownika obiektu. 

12. W przypadku podejrzenia włamania należy niezwłocznie zawiadomić Policję, następnie 

kierownika obiektu, w razie jego nieobecności zastępcę i koordynatora. 

13. Podczas dyżurów w sytuacjach wskazujących na zagrożenia pożarowe wezwać telefonicznie 

jednostkę Straży Pożarnej, następnie zawiadomić kierownika obiektu,  w razie jego nieobecności 

zastępcę i koordynatora. 

14. Odnotowanie numerów rejestracyjnych pojazdów nie posiadających przepustki Leśnego Parku 

wjeżdżających na teren Kompleksu Zaginiony Świat Park Rozrywki. 

15. Kontrola biletów wstępu do Kompleksu Zaginiony Świat Park Rozrywki w godzinach działalności 
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w/w obiektu, w poszanowaniu dla klienta, po przez zachowanie profesjonalnej obsługi, kultury 

osobistej, norm i zasad porządku moralnego. 

- udzielanie podstawowych informacji o zasadach działania Kompleksu Park Rozrywki Zaginiony Świat 

jak i również innych obiektów podlegających pod Zarząd Leśnego Parku(zoo, akwarium terrarium, 

ogrodu botanicznego)- tj. informacja o godz. otwarcia i zamknięcia, cenach biletów oraz wskazania 

drogi dojścia do w/w obiektów.  

16. Przygotowywanie z produktów dostarczonych z  ZOO  pożywienia dla stróżujących psów oraz 

karmienie ich  2 razy dziennie w trakcie dyżuru .  

17. Bezwzględne przestrzeganie obowiązku zakładania psom kagańców oraz sprzątanie nieczystości 

(odchodów) w momencie wypuszczenia ich na teren Kompleksu Park Rozrywki Zaginiony Świat.  

Przed  wypuszczeniem psów sprawdzanie czy bramy wjazdowe w obrębie obiektu zostały zamknięte. 

18. Wykonywanie prac porządkowych, utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach pawilonu 

socjalnego (w dyżurce) oraz na terenie przyległym do pawilonu, biura oraz kas głównych. 

-opróżnianie koszów na śmieci w czasie pełnienia dyżuru (w godzinach porannych, przed otwarciem 

obiektu), 

- dbanie o należytą widoczność oznakowania organizacji ruchu, 

- podlewanie nasadzenia w przypadku potrzeby w okresie letnim, 

- w razie opadów atmosferycznych (śniegu) odśnieżanie  i posypywanie piaskiem ciągów pieszych 

jezdnych   

19. W razie potrzeby obsługa nie poruszających się urządzeń rozrywkowych np. dmuchawce, gabinet 

luster itd…  (po odpowiednim przeszkoleniu przez pracownika kompleksu Park Rozrywki  Zaginiony 

Świat). 

20. Pilnowanie obiektu oraz terenu z infrastrukturą do momentu przyjścia zmiennika lub 

pracowników zatrudnionych w kompleksie Park Rozrywki Zaginiony Świat. 

21. Wpisywanie uwag i spostrzeżeń z przebiegu dyżuru w książce dyżuru znajdującej się na  

posterunku. 

22. Pracownik dozoru jest zobowiązany do wypełniania bieżących poleceń kierownika obiektu 

nieujętych w regulaminie- dotyczących bezpieczeństwa mienia i porządku na terenie strzeżonego 

obiektu. 

23. Kontrole pracy pracowników dozoru mogą przeprowadzać właściwe służby i jego pracodawcy. 

24. PODCZAS FUNKCJONOWANIA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 
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należy o wskazanej porze w godzinach porannych rozbroić alarm i otworzyć bramy, zaś w godzinach 

wieczornych zamknąć bramy i uzbroić alarm (*w zależności od sezonu użytkowania). 

- Dodatkowo pracownik dozoru jest zobowiązany do przeglądu prawidłowego działania elementów 

elektrycznych (oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, skrzynek prądowych) Miasteczka oraz innych 

elementów infrastruktury. 

- Na sygnał alarmowy z miasteczka ruchu drogowego (SMS) pojawić się powinien pracownik  

sprawdzający zaistniałą sytuację. W razie zdarzenia pracownik pozostaje na miejscu zdarzenia do 

czasu przyjazdu powiadomionego wcześniej koordynatora lub  pracownika LPKiW . 

*** DOZÓR PAWILONY HANDLOWE: 

1. Dyżur polegający na obejściu terenu i pomieszczeń pawilonów handlowych. 

2. Pilnowanie powierzonego terenu oraz obiektów znajdujących się na terenie, poprzez obchód, 

minimum 1 raz w ciągu  1 godziny. 

3. Kontrolowanie całego terenu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamknięcie drzwi,      okien. 

4. W pomieszczeniach pilnowanych obiektów, do których dozorca ma dostęp, sprawdzenie po   

wyjściu pracowników, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone z gniazdek   

5. Chronienie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem, zalaniem, dużymi opadami śniegu lub 

innymi zdarzeniami losowymi. 

6. Pracownik dozoru zobowiązany jest znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice i 

hydranty), usytuowanie głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu wody oraz posiadać 

znajomość ich obsługi. 

7. Pracownik dozoru jest zobowiązany do wypełniania bieżących poleceń kierownika obiektu 

nieujętych w regulaminie- dotyczących bezpieczeństwa mienia i porządku na terenie strzeżonego 

obiektu. 
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ZESTAWIENIE  DOZORU  BAZY tj. budynek bazy technicznej i Zarządu (1-osobowego)  

W  DNI  ROBOCZE  I  WOLNE  OD  PRACY W  okresie  od 01.11.2017 do 31.01.2019 r. 

Rok 2017 tj. 01.11.-31.12.2017r.   

   Rok 2017 tj. 01.11.-31.12.2017r.   

   dni wolne od pracy - dyżur 24 h     21 dni -   504 h 

              dni robocze – dyżur w godz. 1500-700            40 dni -   640 h 

 

        _____________ _________ 

              61 dni   1144 h 

+ godziny dodatkowe, okolicznościowe 

       dyżur w godz. 1200-1500                  12 h 

 

Rok 2018   

   dni wolne od pracy - dyżur 24 h     114 dni -   2.736 h 

   dni robocze – dyżur w godz. 1500-700              251 dni -   4.016 h 

        _____________ _________ 

         365 dni   6752 h 

+ 48 h dodatkowych, okolicznościowych 

       dyżur w godz. 1200-1500                  48 h 

 

Rok 2019   

   dni wolne od pracy - dyżur 24 h     9 dni -             216 h 

   dni robocze – dyżur w godz. 1500-700              22 dni-            352 h 

        _____________ _________ 

         31 dni                568 h 

+  godziny dodatkowe, okolicznościowe 
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       dyżur w godz. 1200-1500                  6 h 

 

za okres 2017-2019  

  dni wolne od pracy - dyżur 24 h      144 dni-             3456 h 

       dni robocze – dyżur w godz. 1500-700    313 dni-           5008 h 

        _____________ _________ 

         457 dni   8464 h 

+ godziny dodatkowe, okolicznościowe 

       dyżur w godz. 1200-1500                  66 h  
        _____________ _________ 

         457 dni   8530 h 

Szczegółowy regulamin pracowników dozoru na posterunku BAZY 

I. ZABRANIA SIĘ PODCZAS PEŁNIENIA SŁUŻB DOZOROWANIA 

1. Przebywania na dyżurce osób do tego nieuprawnionych (dot. budynku zarządu i bazy). 

2. Spożywania napojów alkoholowych innych środków odurzających. 

3. Zostawiania niezamkniętych pomieszczeń dyżurki podczas obchodu terenu. 

4. Korzystania z telefonu do rozmów prywatnych ( wyjątek stanowią nadzwyczajne sytuacje). 

Rozmowy służbowe należy ograniczyć do faktycznie niezbędnych potrzeb. Za nadużywanie 

telefonu kosztami zostaną obciążeni pracownicy dozoru.  

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIANIA TELEFONU OSOBOM POSTRONNYM, WYJĄTKOWE PRZYPADKI TO: 

a. wezwanie Pogotowia Ratunkowego, 

b. wezwanie Policji, 

c. wezwanie Straży Pożarnej. 
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5. Palenia tytoniu w obiektach Spółki- Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach 

specjalnie na ten cel przeznaczonych i oznakowanych. 

6. Przyjęcie dyżuru winno rozpocząć się od obejścia terenu i pomieszczeń obiektu, 

II. DOZORCA MA OBOWIĄZEK:  

1. Zwracać uwagę na zamknięcie pomieszczeń magazynowych, kuchni paszowej, warsztatów. 

2. Sprawdzać ilość pojazdów, ich ustawienie oraz zamknięcie drzwi. 

3. Dokładnie obchodzić budynek Zarządu wraz ze sprawdzeniem zamknięcia drzwi (piwnicy). 

4. Pilnować nasadzeń przed budynkiem Zarządu. 

5. Dozorca jest zobowiązany - parę minut po godz. 15, a także podczas imprez plenerowych - do 

wystawiania stojaków zabraniających wstęp na teren Bazy osobom postronnym. 

6. Zabronione jest wpuszczanie na teren obiektu osób postronnych po godz. 15  

7. Zabronione jest korzystanie z kserokopiarek i sprzętu biurowego. 

8. Dozorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wydawanych kluczy do pomieszczeń 

biurowych LPKiW oraz ewidencji wydawanych kluczy pracownikom utrzymującym czystość w 

obiekcie LPKiW. 

9. Włączać i wyłączać alarm w Budynku Zarządu. 

10. Każdorazowo odnotować w książce dozoru osoby i pojazdy przebywające na terenie bazy po 

godzinach pracy i w dni wolne. 

11. Dozorca zobowiązany jest do ewidencjonowania w rejestrze wszystkich połączeń 

wychodzących z telefonów LPKiW znajdujących się na portierni. 

12. Dozorca jest zobowiązany do usuwania, zauważonych podczas obchodu, porzuconych śmieci 

na terenie placu przed budynkiem. 

13. Wykonywać drobne prace porządkowe na bazie (dot. terenu przed budynkiem Zarządu oraz 

placu): 

 dbać o należytą widoczność oznakowania organizacji ruchu, 

 odśnieżać, posypywać piaskiem ciągi piesze, 
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 podlewać nasadzenia w przypadku potrzeby w okresie letnim. 

14. Przyjmować przesyłki zewnętrzne za potwierdzeniem wraz z odnotowaniem faktu w książce 

dozoru. 

15. Dozorca zobowiązany jest do otwierania i zamykania drzwi wejściowych do budynku i bram 

wjazdowych  oraz włączania i wyłączania oświetlenia przy wejściach o ustalonych godzinach.  

16. Dozorca zobowiązany jest, po opuszczeniu budynku przez wszystkich pracowników, do 

obchodu wewnątrz budynku. W ramach obchodu należy sprawdzić, czy w pomieszczeniach 

biurowych zamknięto wszystkie drzwi, okna, wyłączono oświetlenie. Po wykonaniu obchodu 

należy załączyć alarm na cały budynek. 

 

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH BAZY tj. budynek bazy technicznej i Zarządu 
(zmiana po wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego) 
Drzwi frontowe od strony przystanku autobusowego:  700; 1500 
Pozostałe drzwi: 600; 1530  
                            
WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA PRZY WEJŚCIACH –W OKRESIE ZIMOWYM (zmiana po wcześniejszej 
konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego) 
Włączanie - przed zapadnięciem zmierzchu, rano około godz.  600 
Wyłączanie –rano gdy zrobi się jasno. 
 
GODZINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA BRAMY WJAZDOWEJ OD PARKINGU ZARZĄDU (zmiana po 
wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego) 
600; 1530 
 
GODZINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA FURTKI BAZY (zmiana po wcześniejszej konsultacji 
z przedstawicielem Zamawiającego) 
600; 1530 
 

17. Dozorca zobowiązany jest reagować na wszelkie przypadki naruszenia mienia, dewastacji lub 

zakłócenia porządku publicznego przy pomocy dostępnych środków. W przypadku, gdy 

jednoosobowa interwencja jest niewystarczająca, dozorca wzywa na pomoc patrol 

interwencyjny. 

18. W przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej (zalanie, pożar lub inne zagrożenie)                                

w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko pracownicy LPKiW w czasie wykonywania 

pracy, dozorca używa kluczy znajdujących się w szafce w portierni. Fakt ten należy odnotować 

w książce dozoru (posterunku), a po opanowaniu zagrożenia zawiadomić o tym fakcie 

przedstawiciela Zamawiającego. 
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19. Dozorca zobowiązany jest znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice i 

hydranty), usytuowanie głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu wody oraz posiadać 

znajomość ich obsługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmieszczenie sprzętu jw. na 

planie sytuacyjnym po podpisywaniu umowy. 

20. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia obiektu należy 

natychmiast powiadomić  przedstawiciela Zamawiającego oraz swojego pracodawcę, a 

następnie odnotować stwierdzoną nieprawidłowość w książce dozoru (posterunku). Dozorca 

jest zobowiązany przedłożyć książkę do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego,  celem 

zapoznania się z notatką. 

21. Dozorca jest zobowiązany do wypełniania bieżących poleceń przedstawiciela Zamawiającego 

nieujętych w regulaminie - dotyczących bezpieczeństwa mienia i porządku na terenie 

strzeżonego obiektu. 

22. Kontrole pracy dozorcy mogą przeprowadzać właściwe służby jego pracodawcy, 

przedstawiciel Zamawiającego. 

 

 

 

 

 


