
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/08/21  

Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

Procedura wydawania i użytkowania sprzętu przenośnego / pomocy 

dydaktycznych nauczycielom akademickim na potrzeby  

realizacji zajęć dydaktycznych 

 
Niniejsza procedura ma na celu określenie zasad wydawania i użytkowania sprzętu 
przenośnego / pomocy dydaktycznych znajdujących się w Punkcie Informacyjnym Uczelni  
na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Głównym  
jej zadaniem jest umożliwienie racjonalnego wykorzystania tych urządzeń / pomocy 
dydaktycznych. Instrukcja dotyczy zasad udostępniania sprzętu / pomocy dydaktycznych  
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, fakultatywnych, innych oraz obsługi imprez 
Uczelnianych. Zawarte są w niej zasady postępowania przy zamówieniu sprzętu / pomocy 
dydaktycznych, jak i jego użytkowania. Zasady są określone zarazem dla Użytkownika – 
nauczyciela akademickiego, jak i wydającego sprzęt pracownika Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej. 
 
1. Określenia stosowane w procedurze:  

a) Uczelnia – Powiślańska Szkoła Wyższa (zarówno siedziba główna w Kwidzynie,  
jak i filie Uczelni) 

b) Sprzęt dydaktyczny – środki audiowizualne i multimedialne oraz sprzęt informatyczny 
oraz sprzęt specjalistyczny (fantomy, trenażery, drobny sprzęt medyczny etc.) 
niezbędny do prowadzenia zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu zgodnie  
ze specyfikacją, będący własnością Uczelni. Medyczny sprzęt przenośny 
zlokalizowany jest w Punkcie Informacyjnym i wydawany jest przez pracownika 
tego punktu. Medyczny sprzęt przenośny, stanowi sprzęt oznaczony symbolem PI  
w załączniku nr 1 do niniejszej procedury. 

c) Użytkownik – osoba uprawniona – nauczyciel akademicki. 
d) Wydający – osoba uprawniona - pracownik Punktu Informacyjnego PSW. 

 
2. Korzystanie ze sprzętu na terenie Uczelni 

a) Osoba, która potrzebuje do realizacji zajęć sprzęt dydaktyczny powinna zgłosić  
to co najmniej 7 dni wcześniej osobiście lub mailowo w Dziekanacie Uczelni / Punkcie 
Informacyjnym na adres:  
-zajęcia w Kwidzynie: info@psw.kwidzyn.edu.pl 
- zajęcia w Gdańsku: info_psw_gdansk@powislanska.edu.pl 
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b) Pracownik Punktu Informacyjnego przyjmuje zgłoszone zapotrzebowanie na sprzęt,  
 o ile w zapotrzebowaniu tym nie został uwzględniony sprzęt, który to jest już 
zlokalizowany w sali ćwiczeniowej, w której zaplanowano realizację zajęć 
dydaktycznych. 

c) O pierwszeństwie realizacji zleceń decyduje kolejność zamówienia. 
Uwaga: Jeśli zlecenie nie może zostać zrealizowane we wskazanym przez 
wypożyczającego terminie zostanie on natychmiast poinformowany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz w dniu zajęć osobiście przez pracownika punktu 
informacyjnego. 

d) Zamówienie sprzętu/pomocy dydaktycznych musi zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko nauczyciela akademickiego; 
- rodzaj/nazwę sprzętu/pomocy dydaktycznych; 
- termin / terminy zajęć do których sprzęt jest potrzebny; 
- charakter zajęć i tytuł przedmiotu - wykłady/ćwiczenia/ kurs/szkolenie/ projekt 
Wzór formularza, dla ułatwienia, stanowi załącznik nr 2 do procedury. 
Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia cyklicznego – na określony czas (semestr, 
kurs). 

e) Pracownik Punktu Informacyjnego w momencie przekazania sprzętu/pomocy 
dydaktycznych sprawdza właściwość/zawartość przekazanego sprzętu, a odbierający 
poświadcza w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury, że taki sprzęt 
przyjął. 

f) W momencie pobrania sprzętu, za ten sprzęt odpowiada nauczyciel akademicki, dlatego 
też należy zwracać szczególną uwagę na działania jakie są wykonywane przez 
studentów. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie  
z przeznaczeniem odpowiada pobierający w użyczenie sprzęt nauczyciel akademicki. 

g) Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do nadzorowania pracy studentów  
i przestrzegania zasad w szczególności właściwego i bezpiecznego użytkowania sprzętu 
określonych  w Regulaminie organizacyjnym przebywania i korzystania z sal i sprzętu 
Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych oraz pracowni 
specjalistycznych kierunków realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zakazuje się 
korzystania z długopisów w pobliżu fantomów i trenażerów jak również innych 
przedmiotów, które to mogłyby wpłynąć na uszkodzenie sprzętu (zabrudzenie fantomu 
tuszem z długopisu jest niemożliwe do usunięcia). Należy zwracać szczególną uwagę na 
rozpakowywanie sprzętu oraz jego ponowne spakowanie, tak aby uniknąć uszkodzenia 
czy też braku pełnej kompletności wydanego sprzętu. 

h) Po zakończonych zajęciach dydaktycznych, użyczony sprzęt/pomoce 
dydaktyczne/niezużyty sprzęt drobny etc. nauczyciel akademicki oddaje w Punkcie 
Informacyjnym osobiście. Nie dopuszcza się przekazywania sprzętu pomiędzy 
poszczególnymi osobami prowadzącymi zajęcia, z uwagi na potencjalny brak kontroli 
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nad możliwością uszkodzenia. Utrudnia to zarówno sprawowanie kontroli nad stanem 
sprzętu, jak również jego lokalizacją. 

i) Pracownik punktu sprawdza oddany sprzęt pod względem kompletności przekazanej 
zawartości oraz czy oddany sprzęt jest czysty i wolny od medycznych materiałów 
jednorazowego użytku  (strzykawki, igły, venflony, rękawiczki itd.), a w przypadku 
trenażerów do wykonywania iniekcji i wstrzyknięć jest czysty i wolny od płynu 
imitującego krew. W przypadku nie dopełnienia w/w pracownik punktu jest 
zobowiązany do nieprzyjęcia sprzętu do momentu usunięcia medycznych materiałów 
jednorazowego użytku.  

j) Wszelkie awarie użyczonego sprzętu oraz oprogramowania prowadzący zajęcia 
bezzwłocznie zgłasza pracownikowi Punktu Informacyjnego. (przystąpienie do 
prowadzenia zajęć po wykryciu awarii nie jest dopuszczalne). Pracownik Punktu 
Informacyjnego zobowiązany jest sporządzić protokół awarii oraz dostarczyć go 
Kanclerzowi PSW. Protokół zgłoszeniowy powinien zawierać: dane osoby zgłaszającej 
tj. nauczyciela akademickiego, numer inwentarzowy urządzenia, rodzaj usterki,  dane 
osoby przyjmującej zgłoszenie. Kwestie wyjaśnienia zgłoszenia, w tym poniesienia 
kosztów ewentualnej naprawy usterki/uszkodzenia, na podstawie sporządzonego 
protokołu, decyzje podejmie Rektor Uczelni. 

 
Niniejsza procedura obowiązuje z dniem jej wprowadzenia. 
 
 
 

Prof. dr hab. Krystyna Strzała 
 
 
 

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
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