
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 
KANCLERZA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO  

w Siedlcach 
 

z dnia 20 sierpnia 2018 roku 
 
w sprawie ustalenia podstawowych zasad pobierania i  oddawania kluczy do pomieszcze ń 

jednostek organizacyjnych UPH 
 
 

Na podstawie § 184 ust. 1 statutu UPH oraz § 31 ust. 3 pkt 1 Regulaminu 
organizacyjnego UPH zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Ustala się zasady pobierania i oddawania kluczy do pomieszczeń jednostek organizacyjnych 
UPH, określone w załączniku do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 KANCLERZ 
         

     dr Ireneusz Chrząścik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do  
Zarządzenia Kanclerza nr 14/2018 

 
ZASADY 

pobierania i oddawania kluczy do pomieszcze ń jednostek organizacyjnych UPH 
 
I. Zasady ogólne dotycz ące pobierania i oddawania kluczy 
 
1. W Uczelni korzysta się tylko z kluczy podstawowych i zapasowych, które zostały oznaczone 

i zewidencjonowane w wykazach prowadzonych przez Dział Administracyjno – Gospodarczy 
i kierownika Osiedla Studenckiego dla Osiedla Studenckiego. Zabrania się dorabiania 
i korzystania z kluczy, które nie zostały zewidencjonowane. Klucze podstawowe i zapasowe 
przechowuje się w portierniach lub recepcjach poszczególnych budynków UPH, 
w przeznaczonych do tego miejscach (szafy, gabloty, szuflady).   

2. Na portierni (recepcji) przebywać mogą wyłącznie osoby sprawujące w tym czasie dyżur oraz 
inne osoby do tego uprawnione. Do podstawowych obowiązków zatrudnionych na portierni 
lub recepcji osób należy wydawanie oraz przyjmowanie kluczy do poszczególnych 
pomieszczeń. 

3. Klucze podstawowe wydaje się wyłącznie osobom uprawnionym. Wykaz osób uprawnionych 
do pobierania kluczy podstawowych do poszczególnych pomieszczeń powinien znajdować 
się na portierni lub recepcji. Wykazy opracowują i uaktualniają: 
1) kierownicy administracyjni wydziałów – w przypadku pomieszczeń użytkowanych przez 

wydział, z tym że wykazy te winny być zatwierdzone przez właściwych dziekanów; 
2) kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – w przypadku pomieszczeń 

znajdujących się w budynku Pałacu Ogińskich; 
3) dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – w przypadku pomieszczeń znajdujących się w tym 

budynku; 
4) dyrektor Biblioteki Głównej – w przypadku pomieszczeń użytkowanych przez  Bibliotekę 

Główną; 
5) dyrektor Archiwum – w przypadku pomieszczeń użytkowanych przez Archiwum; 
6) kierownik Wydawnictwa – w przypadku pomieszczeń użytkowanych przez Wydawnictwo; 
7) kierownicy innych jednostek organizacyjnych – w przypadku pomieszczeń użytkowanych 

przez inne jednostki organizacyjne, niż wymienione w pkt 1 – 6. 
4. Klucze podstawowe, co do zasady, winny być pobierane przez osoby pracujące w danym 

pomieszczeniu. Na uzasadniony wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej klucze 
mogą być pobierane przez osoby nie pracujące w danym pomieszczeniu, z tym że osoby te 
ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów  w zakresie ochrony 
danych osobowych, wspólnie z osobami pracującymi w tym pomieszczeniu. 

5. W przypadku pomieszczeń użytkowanych przez osoby pełniące funkcje organów 
jednoosobowych UPH lub ich zastępców oraz kanclerza klucze mogą być wydawane osobom 
wskazanym przez te osoby, zgodnie z niżej ustalonymi zasadami.  

6. Wydanie oraz zwrot kluczy podstawowych odnotowuje się każdorazowo w książce 
wydawania kluczy podstawowych, prowadzonej w formie papierowej. W książce wpisuje się 
datę, godzinę, numer kluczy co pobierający lub zdający potwierdza własnoręcznym czytelnym 
podpisem, z uwzględnieniem pkt 4. Odbiór kluczy potwierdza portier własnoręcznym 
czytelnym podpisem. 

7. W przypadku pomieszczeń znajdujących się w budynku Wydziału Humanistycznego wydanie 
oraz zwrot kluczy podstawowych rejestrowane jest w systemie elektronicznym PortiLog. 
Wydanie oraz zwrot kluczy osobom, o których mowa w pkt 3 odbywa się w następujący 
sposób: 
1) portier loguje się do systemu PortiLog; 
2) portier wprowadza nazwisko osoby pobierającej klucz i weryfikuje czy jest to osoba 

upoważniona do wydania lub zwrotu klucza; 
3) portier skanuje brelok klucza na którym umieszczony jest kod kreskowy. Po 

zeskanowaniu breloka system sprawdza jaki jest bieżący status klucza i określa rodzaj 



operacji, która będzie realizowana tj. wydanie klucza lub zdanie klucza. Do systemu są 
również wprowadzane dane takie jak: numer klucza, data i godzina zdarzenia, nazwisko 
i imię osoby, która zwraca lub pobiera klucz. 
 

II. Podstawowe zasady zabezpieczenia pomieszcze ń biurowych przed oddaniem kluczy 
 
1. Przed opuszczeniem i zamknięciem pomieszczenia pracownicy mają obowiązek sprawdzić 

czy nie zostały w miejscach ogólnodostępnych żadne dokumenty. Zasada „czystego biurka”. 
2. Do klucza podstawowego od pokoju powinien być załączony klucz do szuflady w której 

przechowywane są dokumenty. 
3. W przypadku dokumentów przechowywanych w wielu szafach lub szufladach klucze do nich 

powinny być umieszczone w jednej odpowiednio zabezpieczonej szufladzie lub szafie 
zamykanej na klucz. Klucze do pomieszczenia  oraz szuflady zawierającej pozostałe klucze 
oddaje się do portierni. 

 
III. Post ępowanie z kluczami do pomieszcze ń dziekanatu 

 
1. W przypadku pomieszczeń należących do dziekanatów klucze podstawowe pobierane są 

i oddawane w zabezpieczonym (zaplombowanym) opakowaniu, woreczku. Osoba która jako 
ostatnia opuszcza pomieszczenie dziekanatu ma obowiązek umieścić klucze w woreczku - 
klucze do drzwi wejściowych i klucz do szafki,  szuflady, w której schowane są wszystkie 
klucze od szaf i szafek znajdujących się w pomieszczeniu dziekanatu. Miejsce w którym 
przechowywane są klucze do szaf i szafek winno być właściwie zabezpieczone i wyposażone 
w odpowiedni zamek, uniemożliwiający jego otwarcie przez niewłaściwą osobę. Po 
zamknięciu woreczka z kluczami pracownik zabezpiecza go odciskając pieczęć referentki na 
plastelinie. Referentka znajduje się w posiadaniu kierownika dziekanatu bądź osoby przez 
niego upoważnionej. 

2. Przyjmując klucze podstawowe od pomieszczeń dziekanatu portier/recepcjonista ma 
obowiązek sprawdzić czy zostały one właściwie zabezpieczone oraz czy odcisk plomby 
(referentki) jest czytelny. 

3. Przy wydawaniu kluczy podstawowych do pomieszczeń dziekanatu osoba pobierająca klucze 
ma obowiązek sprawdzić czy zabezpieczenie jest nie naruszone. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia zabezpieczenia niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie przełożonego oraz, 
odpowiednio, osoby o których mowa w pkt 3 części I, które powiadamiają o tym fakcie 
kanclerza UPH oraz Inspektora Ochrony Danych. 
 

IV. Post ępowanie z kluczami zapasowymi 
 

1. W celu odnotowania pobrania kluczy zapasowych prowadzi się w formie papierowej odrębny 
rejestr, w którym odnotowuje się pobranie i oddanie kluczy zgodnie z pkt 6 części I. 
W przypadku Wydziału Humanistycznego rejestr wydawania i oddawania kluczy zapasowych 
prowadzony jest w systemie PortiLog, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7 części I. 

2. Z zapasowych kluczy do pomieszczeń korzystać mogą: 
1) portierzy pełniący dyżur w przypadku zaistnienia konieczności wejścia do pomieszczenia; 
2) osoby sprzątające (zgodnie z grafikiem) w trakcie wypełniania swoich obowiązków. 

3. Klucze zapasowe do pomieszczeń wydaje się także: 
1) osobom sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem określonych w regulaminie 

organizacyjnym lub innych wewnętrznych aktach prawnych, jednostek organizacyjnych, 
a także osobom przeprowadzającym przeglądy techniczne, remonty, inne prace związane 
z utrzymaniem, naprawą i konserwacją mienia oraz osobom uprawnionym do 
przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, w szczególności: jednoosobowym organom UPH, prorektorom, kanclerzowi 
lub osobom przez nich upoważnionym; 

2) w sytuacjach awaryjnych – osobom odpowiedzialnym za likwidację awarii, zatrudnionym 
w jednostkach organizacyjnych UPH (np.: Dział Techniczny, Ośrodek Zarządzania Siecią 



Komputerową, Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej) lub innym osobom wskazanym 
przez kierowników tych jednostek, z tym że osoby te albo ich kierownicy powinni 
powiadomić o tym niezwłocznie kanclerza.  

4. Osoby, o których mowa w pkt 1 - 3, pobierają i oddają klucze zapasowe do portierni/recepcji 
z uwzględnieniem wyżej określonych zasad, to jest ujawnieniu tego faktu w rejestrze. 


