INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ZARZĄDZENIE nr 6
Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie zasad pobierania kluczy i wprowadzania gości na teren ICNT
z a r z ą d z a s i ę , co następuje

§1
Klucze do pomieszczeń w budynku ICNT mogą otrzymać jedynie osoby upoważnione. Klucz
należy zwrócić do Portierni ICNT tego samego dnia.
2. Klucz można przekazać osobie upoważnionej do jego pobierania zgłaszając to w Portierni ICNT
(co zostaje odnotowane w książce ewidencji kluczy). Przekazanie może nastąpić tylko w przypadku gdy klucz został pobrany z Portierni ICNT przez osobę przekazującą.
3. Pozostawienie pomieszczeń otwartych, bez dozoru osób upoważnionych, oznacza przejęcie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach przez
osobę, która pobrała klucze z Portierni ICNT.
4. Upoważnienie do kluczy może wystawić Dyrektor ICNT lub osoby upoważnione z prawem przekazywania upoważnień.
5. Osoba posiadająca prawo przekazywania upoważnień może upoważnić inną osobę jedynie w zakresie posiadanego upoważnienia (tzn. tylko do kluczy do których sama jest upoważniona z prawem przekazywania i tylko do czasu do jakiego obowiązuje jej upoważnienie).
6. Utrata upoważnień przez osobę upoważniająca oznacza automatyczne unieważnienie upoważnień przez nią wystawionych.
7. Goście osób uprawnionych do przekazywania upoważnień mogą otrzymać kartę dostępu do pomieszczeń danego obszaru pod warunkiem potwierdzenia zaproszenia w książce gości przez
osobę upoważnioną do przekazywania upoważnień.
8. Goście wchodzący na teren ICNT mają obowiązek zgłoszenia się w Portierni ICNT w celu podania swoich danych do książki gości i odebrania identyfikatora gościa ICNT.
9. Identyfikator gościa ICNT należy zwrócić opuszczając budynek.
10. Goście powinni zostać odebrani z Portierni ICNT przez osobę zapraszającą lub przez nią upoważnioną.
§2
1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2014 roku.
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