
 
 
 
 
 

 

 
 

REGULAMIN STANOWISKA KRAWIECKIEGO W FABLAB ŁÓDŹ 
 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stanowiska krawieckiego w przestrzeni          
FabLab Łódź, zarządzanej przez „Fundację FabLab Łódź”, z siedzibą w Łodzi przy ul.             
Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, NIP: 7282711370, Regon: 100620426, wpisaną do          
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000032088, reprezentowaną przez:         
Krzysztofa Piecha oraz Grzegorza Belicę. 

 
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie stanowiskowym:  

FabLab - przestrzeń warsztatowa prowadzona przez Fundację FabLab Łódź przy          
Al. Piłsudskiego 135 w Łodzi. 

Zarząd - zarząd fundacji FabLab Łódź. 

Regulamin FabLab Łódź - regulamin funkcjonowania FabLab Łódź oraz regulamin BHP           
i P.POŻ. wraz ze sposobem użytkowania urządzeń udostępnianych przez FabLab (wersja          
1.3 z 25.01.2017 r.), dostępny pod adresem: http://fablablodz.org/pracownia/regulamin/.  

Użytkownik stanowiska - osoba, która podpisała oświadczenie, zapoznała się z zasadami           
BHP i P.POŻ, przeszła szkolenie stanowiskowe, mająca prawo do korzystania ze stanowiska            
krawieckiego w FabLabie, zobligowana do przestrzegania Regulaminu FabLab Łódź         
i Regulaminu stanowiska krawieckiego.  

Stanowisko krawieckie - stanowisko dedykowane, wyposażone w określone narzędzia,         
maszyny i akcesoria krawieckie, którego użytkowanie regulują ogólne wytyczne Regulaminu          
FabLab Łódź, Regulamin stanowiska krawieckiego oraz instrukcje BHP. 

Opiekun stanowiska - osoba odpowiadająca za stanowisko krawieckie w FabLabie,          
posiadająca wiedzę, która pozwala na przeszkolenie Użytkownika z zakresu jego          
użytkowania. 

Przedstawiciel FabLabu - Wolontariusz dyżurny, Opiekun Stanowiska, Zarząd. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Użytkownik stanowiska korzystający ze stanowiska krawieckiego w FabLabie zobowiązany         
jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu FabLab Łódź oraz           
niniejszego regulaminu stanowiskowego, będącego uzupełnieniem Regulaminu FabLab Łódź        
w zakresie zasad korzystania ze stanowiska krawieckiego. 

 
DOSTĘP  

1. Stanowisko krawieckie znajduje się w sali co-workingowej/wykładowej w przestrzeni         
FabLab Łódź i wyposażone jest w biurka, narzędzia, maszyny i akcesoria krawieckie.  

2. Dostęp do stanowiska krawieckiego (maszyn, narzędzi i akcesoriów krawieckich)         
uzyskuje się na podstawie następujących zasad: 

http://fablablodz.org/pracownia/regulamin/


 
 
 
 
 

 

● Osoby korzystające z warsztatu FabLab Łódź na podstawie “Abonamentu         
miesięcznego studenckiego” lub “Abonamentu miesięcznego normalnego” zgodnie       
z Regulaminem FabLab Łódź (patrz ABONAMENTY), uzyskują dostęp do        
stanowiska krawieckiego w ramach wniesionej opłaty abonamentowej. 

● Osoby chcące skorzystać wyłącznie ze stanowiska krawieckiego, nie korzystające         
z warsztatu FabLab Łódź w ramach abonamentu miesięcznego, uzyskują dostęp do          
stanowiska krawieckiego na wybrany okres użytkowania (dzień pracy lub tydzień          
pracy) po wniesieniu opłaty za użytkowanie stanowiska - przed rozpoczęciem pracy           
z góry za wybrany okres użytkowania, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr           
2 do niniejszego regulaminu. 

3. Użytkownik stanowiska nie może przekazać innej osobie nabytych uprawnień z tytułu           
posiadanego abonamentu lub wniesionej opłaty za użytkowanie stanowiska. Nie można          
zapraszać innych osób do FabLabu bez uprzedniej zgody Zarządu.  

4. Godziny pracy oraz szczegółowe informacje o dostępie do stanowiska określają ogólne           
zasady Regulaminu FabLab Łódź (patrz DOSTĘP).  

 
ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KRAWIECKIEGO  

1. Użytkownik stanowiska krawieckiego zobowiązany jest do wykonywania prac na         
stanowisku dedykowanym. Wszelkie prace związane z użytkowaniem stanowiska        
krawieckiego mogą być wykonywane wyłącznie w sali co-workingowej/wykładowej.  

2. Stanowisko krawieckie ma wyznaczonego Opiekuna Stanowiska, który odpowiada za         
stanowisko i dokonuje przeszkolenia Użytkowników warsztatu z zakresu jego        
użytkowania przed przystąpieniem do pracy.  

3. Korzystanie z narzędzi, maszyn i akcesoriów odbywa się na własną odpowiedzialność           
po wcześniejszym odbyciu szkolenia stanowiskowego (załącznik nr 1) oraz zapoznaniu          
się z Regulaminem FabLab Łódź, Regulaminem stanowiska krawieckiego oraz        
instrukcją ogólną BHP i P.POŻ.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z maszyn, narzędzi i akcesoriów wyłącznie za           
pisemną zgodą prawnych opiekunów.  

5. Przed korzystaniem z narzędzi i maszyn początkujący mają obowiązek zgłosić się na            
szkolenie stanowiskowe (załącznik nr 1), które odbywa się zgodnie z wyznaczonym           
kalendarzem w celu zapoznania się z zasadami korzystania ze stanowiska.          
W przypadku osób początkujących, samodzielne korzystanie ze stanowiska możliwe jest         
po uzyskaniu akceptacji Opiekuna Stanowiska. 

6. Przed przystąpieniem do pracy, Użytkownik, który odbył przeszkolenie zobowiązany jest          
sprawdzić stan sprzętu, na którym zamierza pracować.  

7. Od momentu podjęcia pracy ze sprzętem do momentu jego zwolnienia, Użytkownik           
stanowiska ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 

8. Użytkownicy stanowiska są zobowiązani pokryć koszty naprawy lub wymiany narzędzi          
lub maszyn dostępnych na stanowisku w przypadkach, gdy konieczność ich naprawy lub            
wymiany wynikła z faktu posługiwania się danym narzędziem lub maszyną przez           



 
 
 
 
 

 

Użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem lub          
z wyłącznej winy Użytkownika stanowiska. 

9. W przypadku korzystania z własnych narzędzi lub maszyn, dobrą praktyką jest, aby            
Użytkownik stanowiska udostępniał je innym użytkownikom w czasie, w którym z nich            
nie korzysta.  

10. Po skończonej pracy Użytkownik stanowiska jest zobligowany do odłożenia narzędzi lub           
maszyn na ich miejsce oraz uprzątnięcie stanowiska pracy. Przed opuszczeniem          
stanowiska należy się upewnić, czy sprzęt jest sprawny i przygotowany do użycia przez            
następnego Użytkownika. 

11. Materiały eksploatacyjne, tj. tkaniny, nici, dodatki krawieckie, etc. Użytkownik stanowiska          
zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie. Materiały dostępne na miejscu           
są dostępne za zgodą Opiekuna Stanowiska.  

12. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają następujące zapisy Regulaminu FabLab         
Łódź:  

● ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW WARSZTATU 
● KORZYSTANIE Z INTERNETU I OPROGRAMOWANIA 
● ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
● BEZPIECZEŃSTWO 
● POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
● INSTRUKCJA OGÓLNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W FABLABIE 
● INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB       

ZAGROŻENIA WYBUCHEM 
● ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EWAKUACJI W RAZIE POŻARU LUB        

ZAGROŻENIA WYBUCHEM 
● OŚWIADCZENIE 

Użytkownik stanowiska krawieckiego jest zobligowany do przestrzegania powyższych        
zapisów Regulaminu FabLab Łódź oraz podpisania oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZASADY PRACY NA 
STANOWISKU KRAWIECKIM W FABLABIE 

 
Przed rozpoczęciem pracy: 
1. Musisz posiadać wymagane przeszkolenie Opiekuna stanowiska. 
2. Aby przystąpić do pracy musisz być trzeźwy i wypoczęty. 
3. Wysłuchaj uważnie wskazówek i uwag Opiekuna stanowiska. 
4. Sprawdź stan i ciągłość przewodów elektrycznych oraz osprzętu elektrycznego. 
5. Usuń wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się na stanowisku i upewnij się, czy 

podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta. 
6. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. Jeżeli w danym momencie lampy na 

stanowisku są niedostępne, poproś Przedstawiciela FabLabu o dodatkową. 
7. Sprawdź stan techniczny narzędzi ręcznych. 
8. Sprawdź stan techniczny maszyny, na której zamierzasz pracować. 
9. Sprawdź czy nitka górna i dolna na maszynie jest poprawnie nawleczona. Jeżeli jest 

zerwana lub nie odpowiada Ci kolorystycznie, nawlecz maszynę podążając krok po 
kroku za strzałkami narysowanymi na korpusie maszyny. 

10. Upewnij się, czy igła jest odpowiednio dobrana do rodzaju/grubości materiału, jaki 
zamierzasz szyć, a także docisk stopki, naprężenie nici, długość ściegu. 

11. Wykonaj próbny szew na skrawku materiału, zanim zaczniesz szyć docelową rzecz. 
Upewnisz się, że maszyna działa prawidłowo. 

12. Jeżeli zamierzasz używać żelazka z parownicą, najpierw uzupełnij pojemnik na wodę 
koniecznie na zimnym żelazku i przed jego włączeniem. 

13. Dla swojej wygody zdejmij z rąk zbędne przedmioty (luźne bransoletki, duże pierścionki, 
itp.). 
 

W czasie pracy: 
1. Ściśle stosuj się do wskazówek Opiekuna stanowiska oraz do zaleceń instrukcji 

stanowiskowej BHP. 
2. Koncentruj całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i wykonuj 

zadania z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 
3. Nawlekanie nitki, wymienianie igły, stopki, bębenka itp. wykonujemy ZAWSZE na 

WYŁĄCZONEJ maszynie oraz zdejmujemy nogę z pedału.  
4. Pod żadnym pozorem nie podkładaj palców pod igłę i zawsze trzymaj je w bezpiecznej 

odległości podczas szycia. 
5. W trakcie wykonywania szwu stopka musi być zawsze opuszczona. 
6. Pamiętaj o zabezpieczeniu każdego szwu na jego początku i końcu. 
7. Nie ciągnij zszywanego materiału na siłę podczas szycia. Przytrzymuj go jedynie w celu 

uzyskania prostego ściegu, chwytając go w bezpiecznej odległości od igły. 
8. Nie ciągnij na siłę nitki nawleczonej przez igłę. 



 
 
 
 
 

 

9. W przerwach między wykonywaniem kolejnych szwów pilnuj, aby nitka górna oraz dolna 
zawsze znajdowała się za stopką, a także aby igła była w pozycji górnej. Unikniesz 
dzięki temu zsuwania się nitki z igły.  

10. Przy zmianie kierunku ściegu zatrzymaj maszynę z igłą nakłutą w tkaninie, w tzw. 
pozycji dolnej. Następnie podnieś stopkę i obróć materiał zgodnie z nowym kierunkiem.  

11. Na zgrubieniach szwów, np. przy kilku warstwach materiału zwolnij i szyj powoli 
uważając, aby nie zgiąć lub nie złamać igły. 

12. Nigdy nie szyj po metalowych lub plastikowych elementach (wstawki w ubraniach, 
suwaki, szpilki). 

13. Jeżeli maszyna zaczyna źle szyć natychmiast przerwij pracę. Wyłącz maszynę i w 
pierwszej kolejności sprawdź poprawność nawleczenia nici. Jeżeli maszyna nadal 
sprawia niezidentyfikowany przez Ciebie problem, poinformuj o tym fakcie 
Przedstawiciela FabLabu. 

14. Nitki na overlocku wymieniaj poprzez dowiązywanie nowych nitek do starych. To 
znaczy, że musisz obciąć nitki, które są już nawleczone na wysokości ok. 15 cm nad 
overlockiem i dowiązać do nich nowe nitki, a następnie złapać za stopką te, które 
wystają i delikatnie przeciągnąć przez całą maszynę zachowując szczególną ostrożność 
przy przeciąganiu ich przez oczka igieł. Jeżeli supełek nie chce przejść przez oczko nie 
ciągnij na siłę! Utnij w tym miejscu nitkę i nawlecz same igły w tradycyjny sposób. 

15. W przypadku zerwania nitki na overlocku, nawlekaj go przy pomocy pęsety.  
16. Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania. Dobierz odpowiednią 

temperaturę do materiału. 
17. Nie odkręcaj pojemnika na wodę, kiedy parownica jest nagrzana! Jeżeli zabrakło wody, 

wyłącz żelazko, poczekaj kilka minut aż ostygnie i dopiero powoli odkręć gwint. 
18. Nożyczki oraz obcinaczki krawieckie przeznaczone są tylko i wyłącznie do cięcia 

materiałów i nitek. Nie używaj ich w szczególności do papieru! 
19. Nigdy nie zostawiaj obsługiwanej maszyny bez nadzoru. Przed odejściem – choćby na 

chwilę – od stanowiska wyłącz maszynę.  
 
Po zakończeniu pracy: 
1. Uporządkuj miejsce pracy. Oczyść, a następnie zabezpiecz sprzęt, materiały, narzędzia. 
2. Wszelkie materiały, narzędzia i sprzęt odłóż na odpowiednie miejsce.  
3. Sprawdź, czy pozostawione materiały i urządzenia nie stworzą zagrożenia po 

opuszczeniu przez ciebie stanowiska pracy. 
4. Powiadom Przedstawiciela o zakończonej pracy. 
5. Powstałe odpady po skończonej pracy wyrzuć niezwłocznie do kosza. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
Załącznik nr 1 – Karta szkolenia stanowiskowego na stanowisku krawieckim 

Imię ……………………...………...….. 

Nazwisko ………………...…………… 

 

 

L.p  Stanowisko Rodzaj urządzenia Opiekun stanowiska  Rytm 
szkoleń 

Data 
szkolenia Podpis opiekuna 

1 Krawieckie Maszyny domowe, 
overlock, akcesoria 
krawieckie 

Monika Wiktorowicz 2 x w 
miesiącu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Załącznik 2 - Opłaty na stanowisku krawieckim 

 

Osoby chcące skorzystać wyłącznie ze stanowiska krawieckiego w FabLab Łódź, nie           
korzystające z warsztatu w ramach abonamentu miesięcznego, zobowiązane są do         
wniesienia opłaty za użytkowanie stanowiska przed rozpoczęciem pracy na stanowisku,          
z góry za wybrany okres użytkowania (dzień pracy lub tydzień pracy): 

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

 
1 

Opłata za dzień pracy na stanowisku krawieckim 
(dostęp do stanowiska krawieckiego w FabLabie 
w danym dniu w godzinach pracy warsztatu) 

 
20 zł / dzień 

 
2 

Opłata za tydzień pracy na stanowisku 
krawieckim (dostęp do stanowiska krawieckiego 
w FabLabie przez okres 7 dni w godzinach pracy 
warsztatu) 

 
60 zł / tydzień 

 
Płatność można zrealizować gotówką bądź przelewem na konto FabLab Łódź Sp. z o.o. po              
wcześniejszym uzgodnieniu terminu korzystania ze stanowiska oraz terminu szkolenia         
stanowiskowego.  

Spółka wystawia fakturę VAT.  

 


