
REGULAMIN PRACOWNI RZEŹBY WYDZIAŁU SZTUKI UO (0.20 / 0.29 / –1.15 / –1.13) 

Postanowienia ogólne: 

– Z pracowni rzeźby korzystać mogą tylko czynni studenci Wydziału Sztuki UO, bądź studenci innych 

kierunków, w ramach tzw. kursów ogólnouczelnianych 

– Korzystanie z pracowni rzeźby jest możliwe w godzinach zajęć dydaktycznych oraz poza zajęciami (po 

uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna)  

– Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem i przestrzegać jego treści  

– Użytkownik pracowni rzeźby zobowiązany jest przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz zasad związanych z 

użytkowaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych 

– Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia narzędzi lub innej aparatury, odpowiada finansowo i dyscyplinarnie 

użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni 

 

 Korzystanie z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych: 

– Korzystanie z pracowni rzeźby poza godzinami dydaktycznymi jest możliwe pod opieką pracownika 

dydaktycznego Wydziału Sztuki UO, opiekuna pracowni lub samodzielnie, po wcześniejszym uzyskaniu 

pisemnej zgody opiekuna pracowni, potwierdzonej podpisem  

– Samodzielne korzystanie z pracowni dozwolone jest tylko w godzinach określonych w pisemnej zgodzie 

– Student podpisując zgodę na samodzielne przebywanie w pracowni, ponosi finansową odpowiedzialności za 

ewentualne szkody i zniszczenia (także przez osoby trzecie)  

– Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest pozostawić pracownie w stanie wejściowym, zachowanie 

ogólnego porządku i czystości, zamknięciu na klucz drzwi wejściowych do pracowni  

 

Użytkownik ma obowiązek: 

– Przestrzegać regulaminu pracowni 

– Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego pracownię 

– Poinformować prowadzącego o wszelkich urazach, czy skaleczeniach powstałych podczas zajęć 

– Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu narzędzi, czy wyposażenia oraz o ich 

uszkodzeniach mechanicznych 

– Utrzymać czystość i porządek na stanowisku pracy 

 

 Użytkownikowi nie wolno: 

– Użytkować narzędzi w zakresie których nie został przeszkolony 

– Korzystania z elektronarzędzi bez zgody prowadzącego zajęcia oraz podczas jego nieobecności 

– Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie narzędzia lub inną aparaturę 

– Przeszkadzać w pracy innym użytkownikom pracowni, lub pracować w sposób zagrażający innym 

użytkownikom pracowni. 

– Pracować bez wymaganych środków ochrony indywidualnej 

– Wnosić i spożywać napojów alkoholowych lub środków odurzających 

 

Telefon kontaktowy opiekuna pracowni rzeźby:  

Ignacy Nowodworski +48600244019 


