
REGULAMIN PRACOWNI  
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - usprawiedliwienie nieobecności następuje 
po okazaniu zwolnienia lekarskiego wystawionego lub potwierdzonego przez 
przychodnię studencką, najdalej w dwa tygodnie po terminie ćwiczeń. Inne 
usprawiedliwienia powinny być przedstawiane prowadzącemu przed zajęciami.  

2. Prawo do rozpoczęcia całego cyklu ćwiczeń laboratoryjnych studenci uzyskują po 
zaliczeniu krótkiego kursu dotyczącego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
który odbywa się podczas pierwszego spotkania na Pracowni. Każdego ze studentów 
obowiązuje znajomość zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.  

3. Każde ćwiczenie rozpoczyna się sprawdzianem znajomości teoretycznych 
praktycznych zagadnień dotyczących zajęć.  

4. Wszystkie braki i uszkodzenia sprzętu zgłasza się opiekunowi technicznemu lub 
osobie prowadzącej zajęcia dydaktyczne.  

5. Zabrania się przebywania na Pracowni bez ochronnej odzieży osobistej. Fartuch 
ochronny powinien być wymiarowy i zapięty na guziki. W czasie przebywania na 
Pracowni student zobowiązany jest do noszenia okularów ochronnych - ich brak może 
spowodować usunięcia studenta z Pracowni bez możliwości kontynuacji ćwiczenia. 
Osoby z długimi włosami zobowiązane są do ich spięcia przed wejściem na Pracownię.  

6. Zabrania się spożywania na Pracowni jakichkolwiek posiłków (w tym żucia gumy), 
palenia tytoniu oraz korzystania z telefonów komórkowych.  

7. Wskazana jest daleko posunięta ostrożność przy korzystaniu ze źródeł prądu 
elektrycznego - otoczenie źródła prądu powinno być utrzymane w stanie suchym. Nie 
wolno włączać i wyłączać źródeł prądu mokrymi rękoma.  

8. Student wykonujący eksperyment ma obowiązek dokładnego zaznajomienia się z 
teoretycznymi możliwościami jego przebiegu. Należy przedsięwziąć wszystkie środki 
ostrożności dla uniknięcia niepożądanego przebiegu procesu.  

9. Wymaga się przestrzegania ładu i czystości na stanowisku pracy. Substancje i ich 
roztwory powinny być przechowywane w odpowiednich naczyniach.  

10. Żadnych roztworów nie wolno pipetować ustami.  

11. Każde wyjście z Pracowni musi być zgłaszane obecnemu na sali opiekunowi. Nie 
wolno opuszczać stanowiska pracy w trakcie przeprowadzania eksperymentu.  

12. Nie wolno pracować samemu, gdy nie ma w Pracowni asystenta ani żadnego z 
kolegów (niemożliwość udzielenia pomocy lub zawiadomienia o wypadku). Praca poza 
wyznaczonymi godzinami zajęć jest możliwa po uzyskaniu zgody kierownika Pracowni.  

13. W czasie ćwiczeń nie wolno rozpraszać uwagi własnej i kolegów, a zwłaszcza głośno 
rozmawiać, śpiewać, gwizdać, biegać itp. Zabrania się pracy w słuchawkach na 
uszach, od wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych.  

14. Każdy student jest odpowiedzialny za czystość i porządek na swoim stanowisku pracy. 
Stół i podłoga muszą być zawsze czyste i suche; pośliźnięcie się może być przyczyną 
bardzo niebezpiecznych wypadków. W razie rozsypania lub rozlania chemikaliów 
trzeba je natychmiast sprzątnąć.  

15. Niedopuszczalne jest pozostawianie w Pracowni okryć wierzchnich. Torebki i teczki 
należy złożyć w wyznaczonych miejscach, pozostawiając sobie książkę, zeszyt 
laboratoryjny i długopis.  

  



16. Pojemniki z odczynnikami należy natychmiast po użyciu odstawić na wyznaczone 
miejsce. Nie wolno do nich zlewać resztek odczynników, pozostawiać ich otwartych, 
zamieniać korki i pipetki. Przed użyciem chemikaliów należy dwukrotnie przeczytać 
napis na etykiecie (najlepiej na głos).  

17. Doświadczenia w czasie, których wydzielają się żrące, trujące lub cuchnące gazy 
należy wykonywać pod wyciągiem. Gazy te absorbuje się w odpowiednich roztworach 
lub w wodzie.  

18. Nie należy nachylać się nad naczyniami z ogrzewanymi substancjami, kierować ich 
wylotów na siebie lub kolegów, unosić przy oglądaniu na wysokość oczu lub wyżej 
(zwłaszcza, gdy się miesza zawartość), wkładać głowę pod dygestorium.  

19. Zużyte rozpuszczalniki należy zlewać do przeznaczonych na ten cel butli. Resztki 
substancji używanych wrzucać do odpowiednich pojemników. Przy płukaniu i myciu 
naczyń laboratoryjnych zlew trzeba spłukać obficie wodą; przy usuwaniu resztek 
płynów żrących i cuchnących czynności te należy przeprowadzać pod wyciągiem. Nie 
wolno wylewać do zlewów cieczy palnych nierozpuszczalnych w wodzie, ponieważ 
mogą się one zapalić po zetknięciu z ogniem nawet na innych piętrach budynku.  

20. Aparatura, w której przeprowadzana jest reakcja, zachodząca z wydzielaniem ciepła 
lub gazów nie może być szczelnie zamknięta.  

 


