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PROCEDURA WYWOZU ZŁOMU Z TERENU SPÓŁKI POZYSKANEGO W WYNIKU PROCESU
LIKWIDACJI FIZYCZNEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zasady postępowania
1. Przyjmowanie i odbieranie kontenerów ze złomem odbywa się wyłącznie w dni
robocze w godzinach od 700 do 1500.
2. Przy wjeździe na teren Siarkopolu pojazd z kontenerem jest zatrzymywany przez
pracownika służby ochrony, a fakt jego przybycia zgłaszany osobie nadzorującej
operację oraz dyspozytorowi. Przyjazd kontenera jest odnotowywany w raporcie
dyspozytorskim.
3. Przygotowanie złomu do załadunku oraz jego załadunek do kontenera odbywa się
wyłącznie na I zmianie, w godz. Od 7.00 do 15.00.
4. Po załadowaniu kontenera złomem osoba nadzorująca operacją powiadamia
odbiorcę złomu o potrzebie przysłania pojazdu po kontener.
5. Wyjazd pojazdu ze złomem jest odnotowywany przez pracownika ochrony z
uwzględnieniem daty, godziny oraz nr rejestracyjnego w załączonej do PROCEDURY
Karty ewidencji ruchu pojazdów (załącznik nr 1). Wyjazd pojazdu własnoręcznie
potwierdza podpisem na karcie ewidencji ruchu pojazdów osoba odpowiedzialna za
operację, która
telefonicznie zgłasza fakt wyjazdu pojazdu. dyspozytorowi.
Dyspozytor odnotowuje to zdarzenie w raporcie zmianowym.
6. Ważenie brutto i netto w siedzibie odbiorcy złomu odbywa się w obecności osoby
nadzorującej operacją, pracownika Siarkopolu, który po operacji odbiera dowód
ważenia. Poprawność danych zawartych na dowodzie ważenia osoba nadzorująca
operacją potwierdza własnoręcznym podpisem. Zapisuje on również wykazane
wartości oraz datę i godzinę ważenia złomu w załączonym do PROCEDURY Wykazie
ważeń złomu (załącznik nr 2).
7. Osoba nadzorująca operację nadzoruje również transport złomu z Siarkopolu Gdańsk
SA do siedziby odbiorcy złomu.
8. Osoba nadzorująca operację wywozu zobowiązana jest skompletować całość
dokumentacji zawierającą kompleksową ewidencję sprzedanego złomu i przekazać
do Księgowości w celu rozliczenia.
9. Kompletność dokumentacji potwierdza własnoręcznym podpisem Dyrektor
Techniczny, któremu powierzony jest nadzór nad przestrzeganiem niniejszej
procedury.
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