
 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY  

REGULAMIN BHP PRACOWNI PUT LAB 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Pracownia PUT Lab (zwana dalej Pracownią) jest miejscem, w którym Koła Naukowe i 

Organizacje Studenckie (zwane dalej Kołami Naukowymi lub Kołami) mogą wykonywać 

dodatkowe prace dotyczące własnych projektów. 

2. Funkcjonowanie Pracowni odbywa się na zasadach ustalonych i zatwierdzonych przez Radę Kół 

Naukowych Politechniki Poznańskiej (zwaną dalej Radą Kół Naukowych). 

3. Osobami odpowiedzialnymi za Pracownię z ramienia Rady Kół Naukowych jest Pan Piotr Adamek 

(telefon kontaktowy 608 099 002, adres mailowy: piotr.m.adamek@rkn.put.poznan.pl), zwany 

dalej Opiekunem Pracowni. 

4. Wszystkie osoby przebywające w Pracowni zobowiązane są do przestrzegania postanowień 

zawartych w niniejszym Regulaminie, przepisów ogólnych BHP, P-POŻ, oraz niezakłócania 

porządku. 

5. Do pracowni zabrania się wchodzenia w odzieży wierzchniej, wnoszenia dużych toreb, teczek, 

plecaków, walizek. Odzież wierzchnia (szczególnie mokra), duże bagaże, parasole itp. winny być 

pozostawione w szatni. 

6. Zabrania się wnoszenia, oraz spożywania w pracowni posiłków i napojów (pod jakąkolwiek 

postacią). 

7. Podczas wykonywania prac studenci zobowiązani są do używania odzieży ochronnej (okulary, 

rękawiczki itp.). 

8. Na potrzeby zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa wskazanym jest aby studenci 

przebywający w Pracowni posiadali przy sobie Legitymację Studencką celem ew. jej okazania 

Pracownikom Ochrony bądź Obsługi Obiektu. 

9. W Laboratorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz palenia papierosów. 

10. Zabrania się wnoszenia do Pracowni przedmiotów i rzeczy które mogą stanowić zagrożenie dla 

innych osób przebywających w Pracowni. 

11. 10.W Pracowni dopuszcza się korzystanie z komputerów przenośnych (laptopów). W przypadku 

wykorzystywania zasilania sieciowego laptopów – przewody zasilające nie powinny powodować 

sytuacji stwarzających zagrożenia potknięcia się o nie dla innych osób przebywających w 

Pracowni. 

 

 

 



 

12. Zobowiązuje się osoby przebywające w Pracowni do:   

a) korzystania z wyposażenia Pracowni zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbania o 

czystość i porządek w miejscu pracy, 

b) kulturalnego i zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami zachowywania się, 

c) poszanowania godności osobistej osób przebywających w Pracowni, 

d) nie używania wulgaryzmów oraz innych określeń potocznie uznawanych za obraźliwe. 

 

13. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia Pracowni należy bezzwłocznie zgłaszać Opiekunom 

Pracowni. 

14. Rada Kół Naukowych nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione na 

terenie Pracowni jak i za ew. kradzieże lub uszkodzenia prywatnego mienia, powstałe w związku 

z przebywaniem i wykonywaniem pracy w Pracowni. 

15. Za szkody materialne wyrządzone w Pracowni, sprawca może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności finansowej. 

16. W sytuacjach wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, osoba przebywająca w 

Pracowni ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Opiekuna Pracowni oraz Pracowników 

Obsługi Obiektu jak również podjęcia niezbędnych działań celem udzielenia niezbędnej pomocy 

osobie potrzebującej. 

17. Przedmioty i rzeczy pozostawione/znalezione na terenie Pracowni powinny zostać zgłoszone 

Opiekunowi Pracowni w celu zidentyfikowania właściciela. Członkowie Prezydium Rady Kół 

Naukowych, Pracownicy Obsługi Obiektu  oraz osoby pobierające klucz mają prawo wyprosić z 

Pracowni osoby, które swoim zachowaniem nie przestrzegają w/w postanowień Regulaminu, 

stanowią zagrożenie dla innych osób, znajdują się pod wpływem alkoholu lub w przypadku 

zaistnienia ku temu innych istotnych powodów. 

18. Prawo do uzyskania dostępu do Pracowni posiadają osoby wyznaczone spośród danego Koła w 

liczbie nie większej niż 4, które zostały upoważnione przez Opiekunów Pracowni. 

19. Osoba otwierająca drzwi za pomocą legitymacji do Pracowni ponosi pełną odpowiedzialność 

za osoby znajdujące się w Pracowni, do momentu, w którym osoby znajdujące się w Pracowni 

nie zapoznają się z  regulaminem BHP Pracowni, dokumentacjami oraz instrukcjami 

stanowiskowymi BHP wykorzystywanych  maszyn i urządzeń i nie potwierdzą tego pisemnie 

na Karcie Pozwoleń. 

20. Osoba otwierająca drzwi przy pomocy legitymacji ma obowiązek egzekwowania postanowień 

niniejszego Regulaminu od osób przebywających w Pracowni. 

21. Osoby wchodzące do Pracowni powinny wpisać swoją obecność w Księdze Wizyt.  Przy 

opuszczaniu Pracowni osoby powinny się wypisać. Za przebieg procesu wpisywania się do 

Księgi Wizyt odpowiada Osoba otwierająca drzwi 

22. Dobrowolne jest wpisanie zakresu prac realizowanych w Pracowni – informacja ta będzie 

wykorzystywana do rozwijania Pracowni w kierunku sugerowanym przez działania 

użytkowników. 

 



 

 

 

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

23. Wykonywanie prac w Pracowni wymaga obecności co najmniej dwóch osób. 

24. Wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie Pracowni należy użytkować zgodnie z zapisami 

instrukcji obsługi poszczególnych typów urządzeń; łącznie z oprzyrządowaniem zalecanym przez 

producenta.  

25. Obsługujący urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium zobowiązani są do 

zapoznania się z treścią instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń i  przestrzegania zapisów 

w nich zawartych.  

26. Obsługiwanie urządzenia nie stanowiącego wyposażenia Pracowni jest możliwe pod 

warunkiem potwierdzenia znajomości obsługi urządzenia Opiekunowi Pracowni. 

27. Obsługujący urządzenia zobowiązani są do podpisania oświadczenia potwierdzającego: 

a) zapoznanie się z instrukcją obsługi (dokumentacją) wszystkich wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń, 

b) zapoznanie się z instrukcjami stanowiskowymi BHP dotyczących obsługiwanych maszyn 

i urządzeń   

 

28. W przypadku wykorzystywania podczas pracy środków chemicznych – obowiązuje znajomość 

treści Kart Charakterystyki tychże środków . 

29. Spełnienie powyższych wymogów - od strony formalnej należy dopełnić u Opiekuna Pracowni lub 

Osoby otwierającej drzwi przy pomocy legitymacji 

30. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji bieżącego doposażenia Laboratorium w nowe 

wyposażenie (urządzenia) oraz środki chemiczne. 

31. Maszyny i inne urządzenia będące na wyposażeniu Pracowni, powinny być wykorzystywane 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji / 

instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. 

32. Dokonywanie napraw maszyn i urządzeń możliwe jest wyłącznie przez uprawniony personel 

techniczny. 

33. Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny 

maszyny / urządzenia przy którym zamierza pracować. Nie należy używać urządzeń jeżeli 

posiadają usterki techniczne, uszkodzenia przewodów elektrycznych lub innych elementów 

osprzętu elektrycznego. W takich przypadkach o zauważonych nieprawidłowościach należy 

powiadomić Opiekuna Pracowni. 

34. Przy podjęciu prac powodujących emisję oparów, zapachów, dymów (klejenie, malowanie farbami 

typu „spray”) należy zadbać o dobre przewietrzenie pomieszczenia; (otwarcie okna). 



 

35. Podczas klejenia detali przy użyciu pistoletów do klejenia na gorąco, należy przestrzegać 

wytycznych producenta dotyczących użytkowania pistoletu oraz należy zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na możliwość poparzenia, zainicjowania pożaru, porażenia prądem 

elektrycznym, czy też  doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. 

36. Wykorzystywane podczas pracy narzędzia i inne przybory, powinny być sprawne – przybory 

niesprawne/uszkodzone należy wycofać z użytku. 

37. Nie należy wykonywać pracy w sposób mogący powodować zagrożenia dla innych osób oraz 

mogący spowodować uszkodzenie wyposażenia lub wykorzystywanego sprzętu.  

38. Za ład i porządek w Pracowni odpowiedzialne są osoby przebywające w Pracowni i wykonujący 

pracę.  

39. Skrawki materiału jak i inne prefabrykaty należy składować w miejscach wcześniej wyznaczonych 

– nie powodujących zagrożenia pożarowego. 

40. Podczas pracy należy ostrożnie obchodzić się z „ostrym” wyposażeniem, celem uniknięcia 

przypadkowego zranienia.   

41. Cięcie wszystkich materiałów (tkaniny, tektury, plastik, pianka itd. itp.) na płaszczyźnie stołu, 

możliwe jest po uprzednim zastosowaniu podkładki zabezpieczającej blat przed uszkodzeniem  

42. W czasie wykonywania pracy; obowiązuje przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa 

pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

SANKCJE 

43. Osoby przebywające w pracowni odpowiadają materialnie za ew. wyrządzone szkody w mieniu. 

W razie trudności ustalenia winnego - odpowiada całe Koło Naukowe, które pobrało klucz.  

44. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu Opiekun Pracowni ma 

prawo wprowadzić następujące sankcje: 

a) Odebranie danej osobie uprawnień do korzystania z Pracowni;  

b) Odebranie Kołu uprawnień do korzystania z Pracowni; 

c) Zablokowanie oraz anulowanie finansowania Koła na czas określony; 

 

PRZETWARZANIE DANYCH 

45. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rada Kół Naukowych Politechniki 

Poznańskiej z siedzibą w Domu Studenckim nr 1, Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań,  

e-mail: kontakt@rkn.put.poznan.pl  

46. Dane mogą być udostępniane Politechnice Poznańskiej w celu prawidłowej realizacji usług 

określonych w regulaminie  

47. Dane będą przechowywane przez okres trwania studiów 
48. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 



 

49. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z  prawa cofnięcia  

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

50. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych 

51. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

52. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem podejmuje Prorektor ds. kształcenia w 

porozumieniu z Opiekunem Pracowni. 

 

Opracowali:           Recenzował: 
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