
REGULAMIN ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA HAL 

TECHNOLOGICZNYCH WYDZIAl:..U CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ 

Regulamin oraz struktur~ organizacyjnCl Hal Technologicznych zatwierdza 
Dziekan Wydzialu Chemicznego 

1. Hale Technologiczne, Jednostka Organizacyjna Wydziatu Chemicznego 
Politechniki Gdariskiej ul. Narutowicza 11/12, jako trzy dwukondygnacyjne skrzydta z 
wyodrEi!bnionymi wejsciami przynalezq do budynku "Chemia Cn 

• 

2. W sktad Hal Technologicznych wchodzq pomieszczenia nr: 15, 16, 22, 28, 
114,115,117,118,015, pomieszczenia dawnego magazynu meblowego. 

3. Na terenie Hal Technologicznych prowadzona jest dziatalnosc dydaktyczna, 
naukowo-badawcza, prace badawczo - rozwojowe, dziatalnosc ustugowa jak r6wniez 
prace pomocnicze i konserwatorskie prowadzone w ramach ustug Warsztatu 
Mechanicznego. 

4. Nadz6r og61ny nad dziatalnosciq Hal Technologicznych sprawuje Dziekan 
Wydziatu Chemicznego. 

5. Komisja ds. Hal Technologicznych, powotywana przez Dziekana po 
zatwierdzeniu przez RadEi! Wydziatu, jako organ doradczy przygotowuje i 
przedstawia Dziekanowi propozycje nowych rozwiqzari dotyczqcych modernizacji 
parku aparaturowego Hal jak r6wniez wprowadzania zmian w systemie dziatalnosci 
dydaktycznej, naukowo-badawczej i ustugowej. 

6. Kierownik Hal Technologicznych, podlegajqC;:y Dyrektorowi Administracyjnemu 
i Dziekanowi Wydziatu Chemicznego, sprawuje bezposredni nadz6r nad wszelkimi 
pracami wykonywanymi w ramach powyzej wymienionych dziatalnosci. 

7. Kierownik Hal Technologicznych wyznacza osobEi! odpowiedzialnq za sprawy 
techniczne, kt6ra: 

a) 	 odpowiada za porzqdek i sprawne funkcjonowanie (aktualne atesty UDT i 
Normalizacji) aparatury, sprzEi!tu oraz instalacji znajdujqcych siEi! w Halach 
Tech nolog icznych. 

b) 	 We wsp6tpracy z Przewodniczqcym Komisji ds. Hal Technologicznych dba 
o kompletnosc norm i standard6w dotyczqcych prowadzonych badari. 



c) 	 opracowuje regulamin porzqdkowy czynnosci wykonywanych w trakcie 
zaj~c laboratoryjnych i wraz z prowadzqcym zaj~cia egzekwuje jego 
przestrzeganie. 

d) 	 posiada aktualne zaswiadczenia z zakresu szkoleri BHP i Ppoz. 

8. W pomieszczeniach Hal Technologicznych mogq przebywac wytqcznie osoby 
uprawnione, kt6rych imiona i nazwiska umieszczone Sq na liscie (znajdujqcej si~ w 
portierni budynku "Chemia C") os6b uprawnionych do pobierania kluczy od tych 
poszczeg61nych pomieszczeri. 

9. Osoby nieuprawnione mogq przebywac w pomieszczeniach Hal 
Technologicznych wytqcznie w obecnosci osoby uprawnionej, po uprzednim 
zapoznaniu si~ z niniejszym Regulaminem. 

10. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy techniczni, realizujqcy cwiczenia 
laboratoryjne na terenie Hal Technologicznych, odpowiadajq za prawidtowosc 
realizacji procesu dydaktycznego i przestrzeganie zasad BiHP oraz zobligowani Sq 
do przestrzegania zapis6w niniejszego Regulaminu. Uruchamianie maszyn, 
przyrzqd6w, aparat6w oraz instalacji technologicznych odbywa si~ wytqcznie w 
obecnosci prowadzqcego zaj~cia lub pracownika inzynieryjno-technicznego Hal 
Technologicznych . 

11. Za uszkodzenia powstate w czasie uzywania maszyn, przyrzqd6w, aparat6w 
odpowiedzialnosc ponOSZq osoby winne ich spowodowania. 

12. W celu zachowania porzqdku, osoba korzystajqca z przyrzqd6w 
pomocniczych powinna po zakoriczeniu pracy ztozyc pobrane przedmioty na 
wtasciwe miejsce. 

13. W przypadku zauwazenia usterek w pracy maszyn, przyrzqd6w, aparatury lub 
innego urzqdzenia osoba korzystajqca powinna niezwtocznie zgtosic je 
prowadzqcemu cWlczenia lub uprawnionemu pracownikowi inzynieryjno
technicznemu, kt6ry zobowiqzany jest natychmiast przerwac prac~. 

14. W przypadku zaj~c dydaktycznych kazdy student powinien dodatkowo 
przestrzegac ponizszych zasad: 

a) Cwiczenia laboratoryjne rozpoczynajq si~ punktualnie wedtug godzin 
wyznaczonych plan em zaj~c. 



b) PrzystE?pujqC do wykonywania zajE?c laboratoryjnych, student musi 
uzyskac zgodE? prowadzqcego na uczestnictwo w aktualnym cwiczeniu . 

c) Cwiczenia laboratoryjne odbywajq siE? w grupach. Samowolne 
przechodzenie student6w do innych grup jest niedozwolone. 

d) Cwiczenia wykonywane Sq pod nadzorem prowadzqcego. Student 
zobowiqzany jest wykonywac wszelkie polecenia prowadzqcego i przebywac 
wy{qcznie w poblizu stanowiska, na kt6rym wykonywane Sq badania. 

e) Wszelkich wyjasnien dotyczqcych cwiczen udziela prowadzqcy w 
godzinach konsultacji. 

ZATWIERDZAM 

Gdansk, dnia 06.05.2009r. 


