
 

 

 

Regulamin pobytu na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa dla uczestników szkoleń  

§1 Ogólne zasady pobytu na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa 

1. Osoby przebywające na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa (Łukasiewicz-Instytut 

Lotnictwa)  zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ppoż., oraz 

ochrony środowiska. 

2. Na terenie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia lub wwożenia : 

• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

• broni i amunicji, 

• noży i innych ostrych narzędzi, 

• ręcznych substancji obezwładniających,  

• materiałów i substancji niebezpiecznych, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu osób 

znajdujących się na terenie Łukasiewicz-ILot oraz mogących spowodować straty w mieniu. 

3. Na terenie chronionym zakazuje się fotografowania i filmowania. Warunkiem umożliwiającym wykonywanie 

wymienionych czynności jest uzyskanie zgody od prowadzących szkolenie. 

4. Na terenie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, wwożenia lub dostarczania 

innym sposobem, a także spożywania i przebywanie w stanie po spożyciu napojów alkoholowych, środków 

działających podobnie do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że  na terenie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa przebywają lub chcą wejść 

osoby w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu, pracownicy Działu Zabezpieczenia i Ochrony 

upoważnieni są do dokonania sprawdzenia stanu trzeźwości legalizowanym urządzeniem. 

5. Wejście lub wjazd osób na teren Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa (do stref dostępowych) reglamentowane jest 

przez elektroniczny system kontroli dostępu i odbywa się przy użyciu identyfikatora dostępowego. Identyfikatory 

dostępowe (identyfikator „GOŚĆ”) wydawane i ewidencjonowane są przez pracowników Działu Zabezpieczenia i 

Ochrony po otrzymaniu odpowiedniego wniosku. Osoby posługujące się identyfikatorami dostępowymi są 

zobligowane do przestrzegania „Instrukcji użytkowania identyfikatorów dostępowych” według punku §2. 

6. Osoby odbywające szkolenie na terenie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa nie mogą poruszać się po jego terenie 

bez ważnego identyfikatora. Identyfikatory dostępowe wydawane są w biurze przepustek (Budynek A, parter). 

Identyfikator powinien być noszony w widocznym miejscu.  

7. Wjazd pojazdem na teren Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa możliwy jest po uzyskaniu przepustki uprawniającej 

do wjazdu (przepustki są wydawana w Budynku A, parter). 

8. Kierujący pojazdami, które uzyskały zezwolenie na wjazd mają obowiązek stosować się do organizacji ruchu 

obowiązującej na terenie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa (ograniczenie prędkości do 20km/h, należy zachować 

szczególną ostrożność na pieszych). 

9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez przedstawiciela 

Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa. Zabronione jest parkowanie na terenach zielonych. 

10. Po zakończeniu szkolenia zabrania się nieuzasadnionego przemieszczania się po terenie Łukasiewicz-Instytucie 

Lotnictwa, jak również poruszania się w pomieszczeniach lub budynkach zlokalizowanych na terenie.   

11. Pracownicy ochrony oraz pracownicy Działu Zabezpieczenia i Ochrony są upoważnieni do sprawdzenia czy 

mienie podmiotów zlokalizowanych na terenie Łukasiewicz-ILot  nie jest bezprawnie wynoszone lub wywożone z 

terenu chronionego (sprawdzenie pojazdu, zawartości bagażu, teczek podręcznych itp.), z zachowaniem zasad 

określonych prawem, chroniących dobra osobiste człowieka - w uzasadnionych przypadkach, gdy osoba nie chce się 

poddać sprawdzeniu a istnieje podejrzenie, że mienie jest bezprawnie wynoszone lub wywożone – ma prawo 

wezwać Policję. 



 

 

12. Osoby wnoszące lub wwożące na teren Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa przedmioty lub materiały stanowiące 

ich własność lub będące w ich użytkowaniu, niestanowiące mienia Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa i niebędące 

standardowym wyposażeniem, a które będą w terminie późniejszym wynoszone /wywożone z terenu chronionego, 

zobowiązane są zgłosić ten fakt służbie ochrony w momencie wejścia lub wjazdu na teren obiektu, na te okoliczność 

zostaną wydane odpowiednie dokumenty obrotu materiałowego.  

13. Palenie tytoniu, innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych dozwolone jest jedynie w 

miejscach do tego wyznaczonych (altanki). Zabrania się wyrzucania niedopałków poza popielniczkami w altankach.  

14. O zaistniałych nietypowych zdarzeniach należy niezwłocznie informować przedstawicieli Działu Zabezpieczenia 

i Ochrony pod numerem tel. 603 669 489. 

 

§2 Instrukcja użytkowania identyfikatorów dostępowych 

 

1. Wejście/wjazd na teren Sieci Badawczej Łukasiewicz -  Instytutu Lotnictwa oraz wyjście/wyjazd z tego terenu, 

jak również dostęp do budynków i pomieszczeń Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa odbywa się przy użyciu 

identyfikatorów dostępowych.  

2. Identyfikator stanowi własność Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, jest ważny na czas odbywania szkolenia 

organizowanego przez Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa i musi być każdorazowo zwrócony do Działu Zabezpieczenia 

i Ochrony po przejściu przez bramki. 

3. Identyfikator wystawiany jest bezpłatnie. W przypadku jego kradzieży bądź zagubienia, użytkownik ma 

obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie Dział Zabezpieczenia i Ochrony oraz prowadzących szkolenie oraz 

pokryć koszt wytworzenia nowego identyfikatora. 

4. Ponadto, użytkownik identyfikatora zobowiązany jest do jego okazania na prośbę pracowników ochrony lub 

uprawnionych osób.  

5. W celu wejścia na teren obiektu należy przyłożyć identyfikator do czytnika kart. Identyfikacja karty w systemie 

dostępu sygnalizowana jest przez krótkotrwały zielony błysk diody, w urządzeniu weryfikującym dostęp do danej 

strefy, budynku, pomieszczenia. Pozytywna identyfikacja karty przez system dostępu, powoduje przełączenie 

urządzenia weryfikującego dostęp do danej strefy w tryb otwarty i odblokowanie kołowrotka, bramki lub 

elektrozamka. 

6. System kontroli dostępu po przejściu każdej osoby automatycznie przełącza kołowrotek, bramkę lub elektrozamek 

drzwi w tryb zamknięty. 

7. Każda kolejna osoba wchodząca do strefy, postępując zgodnie z pkt 6, powinna rozpocząć procedurę wejścia 

dopiero po zapaleniu się diody na czerwono. 

8. W przypadku zarządzenia ewakuacji, system bezpieczeństwa pożarowego automatycznie wyłącza system kontroli 

dostępu w celu umożliwienia jak najszybszego opuszczenia zagrożonej strefy. 

9. Nieuprawnione posługiwanie się cudzym identyfikatorem, innym dokumentem uprawniającym do wejścia/wjazdu 

na teren Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa albo w celu nieuprawnionego wykorzystania przypisanego dokumentowi 

kodu binarnego jest prawnie zabronione i karalne (wypełnia znamiona przestępstwa z art. 190a § 2 oraz 275 § 1 

kodeksu karnego). 

10. Dział Zabezpieczenia i Ochrony zastrzega sobie prawo weryfikacji wydanych użytkownikom identyfikatorów. 

11. W przypadku niestosowania się do powyższej Instrukcji Dział Zabezpieczenia i Ochrony ma prawo odebrać 

uprawnienie do wejścia/wjazdu na teren Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. 


