
Jak napisać dobry
REGULAMIN LABORATORIUM?

• Postanowienia ogólne,

• Podstawowe obowiązki studenta,

• Organizacja pracy w laboratorium,

• Zasady bezpieczeństwa i ochrona przed pożarem

Postanowienia ogólne

• Regulamin laboratorium ustala organizację i porządek ćwiczeń laboratoryjnych oraz zwią-
zane z tym obowiązki studentów,

• Regulamin laboratorium obowiązuje wszystkich studentów odbywających zajęcia w labo-
ratorium,

• W sprawach nie uwzględnionych w regulaminie laboratorium obowiązują przepisy Regu-
laminu Studiów w Politechnice Gdańskiej

Podstawowe obowiązki studenta

• Podstawowym obowiązkiem studenta jest sumienne i staranne wykonywanie doświadczeń
oraz stosowanie się do poleceń prowadzących zajęcia, które dotyczą pracy w laboratorium,

• Student jest zobowiązany w szczególności:

– przestrzegać czasu pracy w laboratorium,

– przestrzegać regulaminu i ustalonego porządku w laboratorium,

– przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,

– dbać o mienie laboratorium

Organizacja pracy w laboratorium

1. Laboratorium czynne jest w czasie wyznaczonym rozkładem zajęć,

2. Wejście do laboratorium możliwe jest tylko za zgodą i w obecności prowadzącego zajęcia.
Przebywanie w laboratorium poza godzinami zajęć jest niedopuszczalne,

3. W laboratorium zabrania się:

– przyjmowania wizyt,

– urządzania grupowych dyskusji,

– spożywania posiłków,

– pozostawiania odzieży wierzchniej na terenie pracowni,

– korzystania z telefonów komórkowych

4. W laboratorium musi panować spokój i porządek konieczny do pracy,

5. Nie jest dozwolone niczym nieuzasadnione opuszczanie laboratorium,

6. Zabronione jest wykonywanie w laboratorium jakichkolwiek doświadczeń na rachunek pry-
watny,
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7. Student jest odpowiedzialny za pobrany sprzęt laboratoryjny, który po ukończeniu do-
świadczeń powinien być zwrócony w komplecie. Umyślne uszkodzenie szkła lub sprzętu
laboratoryjnego nakłada na studenta obowiązek naprawienie szkody lub rekompensaty
finansowej,

8. Po zakończeniu doświadczeń student zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska
pracy, zwłaszcza z uwzględnieniem eliminacji zagrożeń, np. rozlanania, palące się pal-
niki gazowe, płynąca woda w chłodnicy itp.

9. Powstające w trakcie ćwiczeń niebezpieczne stałe i ciekłe odpady chemiczne muszą być
odkładane do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w laboratorium. W
przypadku wątpliwości należy kierować się zapisem w Karcie Charakterystki substancji
chemicznej,

10. Student jest zobowiązany do oszczędnego gospodarowania odczynnikami, wodą, gazem i
energią elektryczną.

Zasady bezpieczeństwa i ochrona przed pożarem

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium jest podstawowym obowiąz-
kiem studenta. W szczególności student jest zobowiązany:

1. Znać przepisy i zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, brać udział w wykładzie lub
instruktażu z tego zakresu,

2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz stosować
się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez prowadzących zajęcia,

3. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki substancji chemicznych używanych w pracy, stoso-
wać się do jej zaleceń odnośnie unikania zagrożeń, sposobów ratowania w razie wypadku
oraz postępowania z odpadami,

4. Stosować środki ochrony osobistej, zwłaszcza fartuchy i okulary ochronne,

5. Stosować się do znaków ostrzegawaczych i nakazowych umieszczanych w laboratorium,
szafach z odczynnikami i ich opakowaniach.

6. Ściśle przestrzegać procedur postępowania z:

• substancjami niebezpiecznymi (żrącymi, toksycznymi, rakotwórczymi, wybuchowymi),

• aparaturą niosącą określone zagrożenia (wysokie ciśnienia, ekstremalne temperatury, ener-
gia elektryczna, gazy palne itp.)

7. Znać procedury postępowania w razie wypadku,

8. Znać procedury postępowania na wypadek zagrożenia pożarem.
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