
Załącznik do Zarządzenia nr 8/2022  
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego  

w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  
z dnia 07.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  

korzystania z otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA 
 
 
 

 

Regulamin korzystania z otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA  
w Multimedialnej  Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI,  

działającym w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej 
od dnia 14 marca 2022 r. 

   
   
 

Celem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z otwartego warsztatu naprawczego 
ELEKTROTEKA  działającego w Bibliotece Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy, w filii: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40 a, w ramach 
Miejsca Aktywności Lokalnej. 
 
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie: 
Otwarty warsztat naprawczy ELEKTROTEKA - przestrzeń warsztatowa prowadzona przez Bibliotekę 
Publiczną im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Multimedialnej Bibliotece dla 
Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a w Warszawie. 
Użytkownik stanowiska  - osoba, która podpisała oświadczenie, zapoznała się z zasadami 
BHP i P.POŻ, zobligowana do przestrzegania Regulaminu organizacji pracy w otwartym warsztacie 
naprawczym ELEKTROTEKA.  
Stanowisko elektroniczne  - stanowisko wyposażone w określone narzędzia i urządzenia, których 
użytkowanie reguluje Regulamin organizacji pracy w otwartym warsztacie naprawczym ELEKTROTEKA 
oraz instrukcje BHP. 
Opiekun stanowiska  - osoba odpowiadająca za stanowisko elektroniczne, wolontariusz dyżurny, 
pracownik biblioteki. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

Użytkownik otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA korzystający z przestrzeni, narzędzi  
i sprzętów zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 
PRZESTRZEŃ 

 

1. Przestrzeń otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA składa się z sali warsztatowej  
z wydzielonym stanowiskiem do diagnostyki i drobnych napraw urządzeń elektronicznych. 

2. Użytkownik warsztatu zobowiązany jest do wykonywania prac naprawczych na wydzielonym 
stanowisku. 

3. Korzystanie ze stanowiska warsztatowego reguluje Regulamin organizacji pracy w otwartym 
warsztacie naprawczym ELEKTROTEKA oraz instrukcje BHP.  

4. Zasady korzystania z przestrzeni warsztatowej: 
● na stanowisku elektronicznym  może pracować tylko jeden Użytkownik, 
● po zakończeniu pracy należy posprzątać po sobie, 
● zabrania się spożywania posiłków i napojów, 
● śmieci i opakowania należy wyrzucać do kosza zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki 

odpadów. 
 
 



DOSTĘP 
 
1. Przed pierwszym skorzystaniem z warsztatu naprawczego pełnoletni użytkownicy zapoznają się z 

zasadami BHP, P.POŻ, regulaminem organizacji pracy w otwartym warsztacie naprawczym 
ELEKTROTEKA i zobowiązują się do ich przestrzegania podpisując oświadczenie (Załącznik nr 1). 
W przypadku osób niepełnoletnich zapoznania się z regulaminem oraz podpisania oświadczenia o 
przestrzeganiu wszelkich zasad powinni dokonać rodzice lub opiekunowie prawni (Załącznik nr 2)  

2. Dostęp do otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA mają osoby, które ukończyły 18 lat 
Osoby niepełnoletnie od 13 roku życia mogą korzystać samodzielnie z warsztatu wyłącznie za 
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 2). 

3. Z warsztatu naprawczego można korzystać tylko w godzinach jego funkcjonowania 
udostępnionych na stronie internetowej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI 
oraz za zgodą Opiekuna stanowiska.  

4. Nie wolno przebywać w otwartym warsztacie naprawczym ELEKTROTEKA  pod nieobecność 
Opiekuna stanowiska. 

5. Otwarty warsztat naprawczy ELEKTROTEKA działa w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej i jest 
bezpłatny dla Użytkowników. 

6. Dostęp do otwartego warsztatu naprawczego ELEKTROTEKA mają Użytkownicy, którzy dokonują 
drobnych napraw dla własnego użytku, a nie w celach komercyjnych. 

 
 

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI I URZĄDZEŃ 
 

1. Korzystanie z narzędzi i urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym 
zapoznaniu się z Regulaminem oraz instrukcją ogólną BHP dostępną w placówce przy stanowisku 
elektronicznym.  

2. Przed przystąpieniem do pracy, Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan sprzętu, na którym 
zamierza pracować. Jeśli sprzęt jest niesprawny lub uszkodzony należy poinformować o tym 
Opiekuna stanowiska. 

3. Od momentu podjęcia pracy ze sprzętem do momentu jego zwolnienia, Użytkownik warsztatu 
ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 

4. W przypadku uszkodzenia wyposażenia warsztatu z winy Użytkownika, jest on zobowiązany do 
pokrycia kosztów zakupu lub naprawy urządzenia. 

 
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW WARSZTATU 

 

Użytkownik warsztatu jest zobowiązany do: 
● poszanowania osób i mienia, 
● przestrzegania powszechnie obowiązujących norm prawa, zasad współżycia społecznego oraz 

zasad etyki, 
● dbania o dobrą atmosferę pracy. 

 
ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zagrożenia, 
szkody oraz ich konsekwencje, które wynikają bezpośrednio z powodu niewłaściwego użytkowania 
wyposażenia oraz nieprzestrzegania zasad BHP przez Użytkownika. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Warsztat wyposażony jest w instrukcje BHP, sprzęt BHP (gaśnice, apteczki, koc gaśniczy), 
oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 



2. Użytkownik warsztatu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów P.POŻ. 
obowiązujących w obiekcie, co potwierdza w oświadczeniu. 

3. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób 
znajdujących się na terenie warsztatu naprawczego. 

4. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Użytkownik jest zobowiązany 
zgłaszać Opiekunowi stanowiska. Podejmowanie prób samodzielnych napraw wyposażenia 
stanowiska jest zabronione. 

5. W przypadku zaistnienia skaleczeń bądź urazów również u osób trzecich niezwłocznie należy zgłosić 
je Opiekunowi stanowiska i skorzystać ze środków opatrunkowych umieszczonych w apteczce. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub zakłócające spokój mogą zostać wyproszone 
przez Opiekuna stanowiska.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


