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REGULAMIN ZAJĘĆ
W PRACOWNI OLSZEWSKIEGO

Stosowane skróty:

● “Pracownia” - Pracownia Olszewskiego
● “Regulamin” - regulamin Pracowni Olszewskiego
● “Zajęcia” - zajęcia w Pracowni Olszewskiego
● “Prowadzący” - osoba prowadząca Zajęcia w Pracowni Olszewskiego

A. Przepisy ogólne
01. Przed przystąpieniem do Zajęć uważnie zapoznaj się z Regulaminem.

02. Przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Regulaminie oraz
komunikowanych przez Prowadzącego podczas Zajęć.

03. Na Zajęciach obowiązuje czyste i nieślizgające się obuwie.

04. W Pracowni uczestnicy Zajęć mogą przebywać tylko w obecności Prowadzącego.
Zabrania się wchodzenia na zaplecze pracowni.

05. Podczas pracy laboratoryjnej obowiązuje noszenie odzieży ochronnej: fartuchów,
rękawic i gogli oraz związanie dłuższych włosów tak, aby nie przeszkadzały w pracy.

06. W Pracowni niedozwolone jest jedzenie i picie, ponadto produktów spożywczych nie
wolno kłaść na krzesłach, stołach i innych powierzchniach laboratoryjnych, a chcąc
posilić się w przerwie, poza Pracownią, należy najpierw starannie umyć ręce.

07. Zapoznaj się z położeniem, funkcją i obsługą urządzeń alarmowych oraz narzędzi
pierwszej pomocy, jak zestaw pierwszej pomocy, gaśnica, koc gaśniczy itp.

08. Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze na substancjach oraz urządzeniach i zgodnie z
nimi zachowuj należytą ostrożność.

09. Nie można korzystać z urządzeń znajdujących się w Pracowni bez wcześniejszego
szkolenia w zakresie ich obsługi i bez pozwolenia Prowadzącego.

10. Doświadczenia wykonujemy ściśle według instrukcji otrzymanych od Prowadzącego.

11. W razie jakiegokolwiek wypadku (np. skaleczenie, rozlanie się substancji) lub
problemów ze zdrowiem (np. ból głowy, osłabienie) czy sprzętem Pracowni (np.
uszkodzenie, awaria), niezwłocznie zgłoś ten fakt Prowadzącemu.

12. Wszystkie substancje, których używamy w Pracowni należy traktować jako
potencjalnie niebezpieczne, tzn. nie należy ich dotykać, sprawdzać smaku i zapachu.
W wyjątkowych sytuacjach badamy te właściwości tylko na wyraźne na polecenie i pod
nadzorem Prowadzącego.
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13. Potencjalnie groźne substancje można wąchać tylko w określony sposób i tylko na

wyraźne polecenie oraz pod nadzorem Prowadzącego. Wąchamy nie bezpośrednio
znad substancji, ale, niezwykle ostrożnie, z odległości kilkudziesięciu centymetrów, z
płucami wypełnionymi powietrzem, delikatnie nawiewając pary ruchem ręki w stronę
nosa.

14. Cały czas podczas Zajęć utrzymuj porządek wokół siebie - to podstawa pracy
laboratoryjnej - w bałaganie łatwo o wypadek i zniszczenia. W Pracowni mogą się
znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do odbycia zajęć - plecaki i torby nie
mogą stanowić zagrożenia.

15. Doświadczenia z użyciem ognia i ostrych narzędzi wykonuj tylko pod opieką
Prowadzącego.

16. Podczas ogrzewania substancji w probówce zwracaj szczególną uwagę, aby jej wylot
skierowany był w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

17. Nigdy nie używaj cylindrów i kolb miarowych do ogrzewania substancji chemicznych
lub ich mieszanin. Może to spowodować ich rozkalibrowanie, a nawet pęknięcie.
Naczynia te nie są wykonane ze szkła odpornego na wysoką temperaturę
(żaroodpornego).

18. Z Pracowni nie wynosimy żadnych materiałów bez pozwolenia Prowadzącego.

19. Po zakończonych doświadczeniach wszystkie odpady wylewamy lub wyrzucamy do
przeznaczonych do tego miejsc, np. stłuczki szklane, zlewki organiczne z fluorowcami,
zlewki organiczne bez fluorowców, zlewki nieorganiczne, zlewki metali ciężkich. W
razie wątpliwości pytamy Prowadzącego. Do zlewu nie wolno wrzucać żadnych
substancji stałych (papierów, szkła, metali, substancji chemicznych itp.).

20. Sprzątamy stanowiska po zakończonej pracy i myjemy bardzo dokładnie szkło
laboratoryjne, wg instrukcji Prowadzącego, tak aby osoba, która będzie pracowała na
naszym stanowisku, była bezpieczna.

21. Po wykonaniu doświadczeń myjemy starannie ręce.

B. Przenoszenie substancji ciekłych
01. Napełniając pipetę, zawsze używaj odpowiedniej nasadki, jak specjalna pompka do

pipet, nigdy nie dotykaj pipety ustami.

02. Przelewając substancje do mniejszych naczyń, zawsze używaj lejków.

03. Używanie bagietek szklanych przy przelewaniu substancji zapobiega spływaniu kropli
po naczyniu, z którego wylewamy ciecz.

04. Nie dotykaj wkraplaczem lub końcówką pipety ścianek pojemników, aby nie
zanieczyścić pojemnika źródłowego.
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C. Ogrzewanie palnikiem spirytusowym
01. Przed użyciem palnika upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych substancji

łatwopalnych.

02. Nie nachylaj się nad palnikiem, nie zbliżaj do niego części ciała ani ubrania (odzieży)
czy innych przedmiotów, nawet jeśli palnik wygląda na zgaszony (płomień może być
niewidoczny).

03. Po zakończeniu ogrzewania, natychmiast wyłącz palnik.

04. Denaturat lub spirytus nalewaj tylko do chłodnego naczynia palnika.

05. Wysokość knota można regulować tylko przy wyłączonym palniku.

06. Nie wolno ogrzewać substancji znajdujących się w szczelnie zamkniętym pojemniku.

07. Ogrzewać wolno tylko w wyznaczonych przez Prowadzącego naczyniach, najczęściej
będą to kolby okrągłodenne, probówki czy zlewki.

08. Probówki napełniaj maksymalnie do ⅓ objętości i trzymaj je nad ogniem w
odpowiedniej łapie pod kątem 45-60 stopni, wylot probówki kierując w stronę ściany,
nigdy w stronę osób, cały czas poruszaj probówką - by mieszać ciecz i by ciepło
rozprowadzać dzięki temu równomiernie.

09. Naczyń z substancjami łatwopalnymi nie wolno ogrzewać bezpośrednio w ogniu
palnika.

D. Przed eksperymentowaniem
01. Przed rozpoczęciem doświadczenia zapoznaj się dokładnie z jego opisem,

właściwościami używanych substancji, stwarzanymi przez nie zagrożeniami oraz
bezpiecznym sposobem postępowania z nimi.

02. Pamiętaj o założeniu niezbędnych środków ochrony osobistej (fartuch, okulary
ochronne, rękawice), zgodnie z poleceniem Prowadzącego. Zepnij długie włosy,
zdejmij luźne elementy odzieży, jak krawaty czy chusty, by nie stwarzać
niepotrzebnego zagrożenia.

03. Przygotuj miejsce pracy zgodnie ze wskazówkami Prowadzącego.

04. Sprawdź, czy używany sprzęt jest sprawny, czy szkło laboratoryjne jest czyste i
nieuszkodzone (nie ma pęknięć lub wyszczerbień). Nie wolno wykonywać
doświadczeń, posługując się uszkodzonym lub brudnym szkłem laboratoryjnym albo
niesprawnymi urządzeniami.
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E. W czasie eksperymentowania
01. Podczas wykonywania doświadczenia należy się na nim skoncentrować, zachować

spokój i nie prowadzić głośnych rozmów.

02. Nie wolno samodzielnie modyfikować protokołów wykonywanych doświadczeń.

03. Należy ściśle przestrzegać reguł wykonywania podstawowych czynności
laboratoryjnych (przelewanie, pipetowanie, ogrzewanie itp.), zasad postępowania z
substancjami niebezpiecznymi oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się w
pracowni.

04. Nie wolno pozostawiać żadnych substancji w naczyniach bez etykiety (opisu).

05. Po użyciu należy natychmiast zamknąć wszystkie otwarte pojemniki/ naczynia.

06. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, jak postępować w trakcie wykonywania
doświadczenia lub zaobserwujesz jego nieoczekiwany, nietypowy przebieg,
natychmiast zgłoś to Prowadzącemu.

F. Po zakończeniu eksperymentowania
01. Zagospodaruj odpady chemiczne po doświadczeniach w sposób podany przez

Prowadzącego.

02. Szczególnie ostrożnie postępuj z substancjami żrącymi, trującymi, cuchnącymi,
reaktywnymi itp.

03. Do zlewu nie wolno wrzucać żadnych substancji stałych (papierów, szkła, metali,
substancji chemicznych itp.).

04. Dokładnie umyj szkło laboratoryjne. W przypadku problemów z umyciem używanej
aparatury, zwróć się o pomoc do Prowadzącego. Wszystkie pojemniki z odczynnikami,
czyste szkło laboratoryjne oraz sprzęt odłóż na właściwe miejsce.

05. Uprzątnij blat roboczy.

06. Sprawdź, czy wszystkie zawory wodne zostały zamknięte, a wszelkie urządzenia
elektryczne wyłączone.

07. Umyj dokładnie ręce po ukończeniu pracy i uporządkowaniu swojego stanowiska.


