
ZASADY BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO 

KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ UCZELNI  

I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ORAZ ZASADY 

POSTĘPOWANIA W RAZIEWYPADKU LUB AWARII  

W WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ 

im. Wincentego Pola w Lublinie 

 
1. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń, infrastruktury oraz 

wyposażenia Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego 

Pola w Lublinie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi 

Zasadami udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania  

z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Uczelni oraz 

do ich przestrzegania.  

 

2. Pomieszczenia Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej  

im. Wincentego Pola w Lublinie są miejscem nauki, pracy, spotkań oraz 

rozwoju aktywności i pasji.  

 

3. Stan pomieszczeń i ich wyposażenia powinien zapewnić bezpieczne  

i higieniczne warunki dla osób w nich przebywających.  

 

4. Nad bezpiecznym i prawidłowym stanem budynków i przydzielonych 

pomieszczeń czuwa Kierownik Administracji – Radosław Jackowski oraz 

inne osoby kierujące pracownikami.  

 

5. Do korzystania z pomieszczeń uprawnieni są studenci, pracownicy, 

słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów, najemcy oraz 

goście Uczelni z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych pomieszczeń 

(np. biura, serwerownie, laboratoria, pomieszczenia magazynowe  



i techniczne itp.) posiadają wyłącznie osoby do tego uprawnione.  

 

6. Osoby przebywające lub wykonujące prace w wyznaczonych 

pomieszczeniach są zobowiązane do natychmiastowego powiadomienia 

bezpośredniego przełożonego, jeśli miejsce to lub stan znajdujących się 

w nich urządzeń może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.  

 

7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas 

korzystana z pomieszczeń Uczelni lub jej wyposażenia technicznego – 

prowadzący zajęcia, osoba kierująca pracownikami lub administrator 

obiektu wprowadza zakaz korzystania z nich oraz zaleca i nadzoruje 

usunięcie stwierdzonego zagrożenia.  

 

8. Zabrania się włączania i używania przez nieuprawnione osoby 

maszyn i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Uczelni.  

 

9. W pomieszczeniach, w których są zlokalizowane pracownie 

specjalistyczne i laboratoria, obowiązują dodatkowe Regulaminy 

organizacyjne, określające zasady korzystania z tych pomieszczeń.  

 

10. Osoby przebywające na terenie Uczelni, w poszczególnych strefach 

zobowiązane są do prawidłowego korzystania z pomieszczeń,  

a w szczególności do:  

a) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 

b) zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia 

pomieszczeń, w szczególności mebli, sprzętu biurowego i sprzętu 

elektronicznego; 



c) zachowania porządku i czystości, w tym szanowania pracy obsługi 

Uczelni; 

d) przestrzegania ustalonych terminów i godzin korzystania  

z pomieszczeń; 

e) poruszania się jedynie po pomieszczeniach, do których mają dostęp; 

f) wykonywania poleceń pracowników poszczególnych stref, zwłaszcza 

dotyczących porządku i ładu 

 

11. Na terenie Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej im. Wincentego 

Pola w Lublinie obowiązuje całkowity zakaz:  

a) prowadzenia działalności, na którą Władze Uczelni nie wyraziły zgody, 

w szczególności urządzania imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, 

handlowej i innej.  

b) udostępniania, bez zgody Kanclerza pomieszczeń, infrastruktury oraz 

wyposażenia innym podmiotom lub osobom,  

c) wprowadzania do budynków zwierząt, bez zgody Kanclerza,  

z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się z psami 

przewodnikami.  

d) wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających 

oraz palenia tytoniu.  

e) wnoszenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

broni, a także jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 

dla osób przebywających na terenie Uczelni.  

12. Osoba korzystająca z pomieszczeń i infrastruktury Wyższej Szkoły 

Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ponosi pełną 



odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na mieniu Uczelni 

lub wyrządzone osobom trzecim.  

13. W przypadku zaistnienia, czy chociażby podejrzenia zaistnienia 

zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających  

w pomieszczeniach Uczelni, każda osoba jest zobowiązana niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie pracowników Uczelni lub inne osoby 

wykonujące obowiązki w zakresie obsługi Uczelni 

14. Osoby przebywające na terenie Wyższej Szkoły Społeczno-

Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie lub korzystające  

z pomieszczeń i infrastruktury są zobowiązane do stosowania się do 

poleceń pracowników służby ochrony oraz pracowników Uczelni.  

 

15. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach, a także w miejscach 

ogólnie dostępnych Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.  


