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INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący zajęcia powinien dokonać przeglądu stanowisk 
komputerowych zawracając uwagę aby: 

- wszystkie elementy stanowiska były sprawne technicznie, 

- kable zasilające nie leżały na podłodze w przejściach (w wyjątkowych przypadkach można  
zastosować maskownice) oraz w przestrzeni nóg pracownika/studenta, pod biurkiem, 

- kable były odpowiednio spięte i podwieszone do biurka, podobnie jak listwy zasilające 

2. Ze względów na bezpieczeństwo pracy i przewidywane efekty kształcenia przy jednym stanowisku 
komputerowym nie powinny przebywać więcej niż 2 osoby (liczba stanowisk 6 + jedno dla 
prowadzącego). 

3. Student przed rozpoczęciem zajęć powinien zapoznać się z opisem wykonywanych zadań, 
zamieszczonym w instrukcji do ćwiczeń 

4. Student, przebywając w Laboratorium Podstaw Automatyki, jest zobowiązany do wykonywania 
wyłącznie czynności przewidzianych celem prowadzonych w nim zajęć oraz przestrzegania 
postanowień Instrukcji BHP. 

 

I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 

1. Na polecenie prowadzącego zajęcia włączyć komputery i inne urządzenia elektroniczne. 

 
II. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODCZAS ZAJĘĆ 

1. Wykonywanie wyłącznie czynności zgodnych z celem prowadzonych aktualnie zajęć. 

2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w okablowaniu, włączania 
do gniazd zasilających komputery innych urządzeń bez zgody prowadzącego. 

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ: 

1. Na polecenie prowadzącego, student: 

• porządkuje stanowisko, przywracając je do stanu zastanego na początku zajęć, 

• wyłącza komputery i inne urządzenia elektroniczne znajdujące się na stanowisku, 

• przekazuje prowadzącemu zajęcia wszelkie otrzymane podczas zajęć urządzenia i elementy należące 
do wyposażenia Laboratorium Podstaw Automatyki 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH: 
1. W przypadku zauważenia awarii sprzętu zgłosić zdarzenie prowadzącemu zajęcia. 

2. W sytuacji wypadku udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi 
procedurami postępowania. 

3. Apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się w pom. nr 104, pawilon B2, aneks kuchenny 

4. Telefony alarmowe: 112,  Pogotowie Ratunkowe 999,  Straż Pożarna 998 

 
UŻYTKOWNIKOM LABORATORIUM ZABRANIA SIĘ: 

1. Wnoszenia wierzchnich okryć (należy pozostawić je w szatni), dużych plecaków i toreb 

2. Dokonywania samowolnych zmian konfiguracji stanowisk i napraw sprzętu komputerowego 

3. Zdejmowania z maszyn, urządzeń i narzędzi osłon zabezpieczających 

4. Używania sprzętu komputerowego niezgodnie z jego przeznaczeniem 

5. Instalowania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego  

6. Korzystania z Internetu w celach innych niż dydaktyczne lub badawcze 

7. Spożywania posiłków i napojów. W szczególnych warunkach zakaz dotyczący napojów może zostać 
czasowo zniesiony przez prowadzącego. 
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