Zasady użytkowania kluczy systemowych
w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH
1. Klucz systemowy jest elementem zorganizowanego, mechanicznego systemu zamykania
obiektów, podwyższającego bezpieczeństwo ludzi i mienia znajdujących się w tych obiektach.
2. Klucze systemowe posiadają techniczne oznaczenia producentów systemów i wyposażone są
w breloki identyfikacyjne.
3. Użytkownik powinien zachować szczególną dbałość o powierzony mu klucz systemowy używając
go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem tego przedmiotu, do drzwi pomieszczeń, do których
został on przewidziany, zgodnie z uprawnieniami użytkownika do otwierania tych pomieszczeń.
4. Klucz systemowy powinien być przechowywany (przenoszony) przez użytkownika w warunkach
uniemożliwiających zabrudzenie - szczególnie substancjami oleistymi, tłuszczami i pyłem.
5. W pomieszczeniach, w których znajdują się zainstalowane elementy systemowe w drzwiach
niedopuszczalny jest demontaż tych urządzeń i zamiana na inne, spoza systemu.
6. Niedozwolone są jakiekolwiek inne manipulacje kluczami systemowymi, które mogłyby
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, oznaczeń systemowych lub profilu klucza
systemowego.
7. Użytkownik klucza ma obowiązek chronić powierzony klucz przed jego utratą. Utrata
klucza będzie skutkować obciążeniem użytkownika kosztami utraty klucza wynikającymi
z technicznych uwarunkowań systemowych związanych z realizowanymi przez system warunkami
bezpieczeństwa obiektu (wg załącznika nr 1).
8. Wszelkie nieprawidłowości (usterki) wynikające z funkcjonowania elementów systemów
zamykania (klucze, wkładki) winny być niezwłocznie zgłaszane Administracji obiektu.
9. Utrata klucza powinna być natychmiast zgłoszona Administracji obiektu, w celu
uruchomienia właściwych procedur bezpieczeństwa. Ewentualne późniejsze odnalezienie
klucza nie powoduje anulowania powstałych kosztów likwidacji skutków utraty klucza, które
powinny być pokryte przez zgłaszającego tę szkodę.
10. Przekazywanie kluczy systemowych osobom trzecim jest niedozwolone.
Załącznik nr 1.
Koszty związane z wykonaniem klucza indywidualnego w przypadku utraty klucza.
Cel: wyeliminowanie
systemowej;

utraconego
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Nowy element systemowy
- wkładka* (maksymalna
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Nowy element systemowy klucz* (maksymalna liczba
sztuk do wymiany)
3
4
3
3

*Wg aktualnych cen obsługi systemów, jednostkowe ceny wymiany poszczególnych elementów
systemu wynoszą:
- klucz systemowy – 30,00 zł,
- wkładka systemowa – 150,00 zł,
- brelok identyfikacyjny – 10 zł.
**W przypadku niestandardowego typu pokoju (np. pokój 3-osobowy w standardzie komfort+)
informacja o liczbie sztuk elementów, które należy wymienić, dostępna jest w Administracji
domu studenckiego.

