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(wraz z uzupełnieniami z 27.07.2015, 22.01.2016, 7.02.2018 i 4.10.2019) 

 

 

Kierownicy Linii Badawczych ACMiN, 
Pracownicy i Doktoranci ACMiN 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W nawiązaniu do poniższego maila, mając na uwadze optymalne, a zarazem 

bezpieczne użytkowanie naszych mikroskopów elektronowych, uprzejmie wszystkim 

przypominam o zasadach korzystania z tych urządzeń: 

a) mikroskopy elektronowe mogą być wykorzystywane do realizacji tylko i wyłącznie 

tych badań, które mają aktualne (i złożone w naszym Sekretariacie) "zgłoszenie 

projektu" (nieco zmodyfikowany druk zgłoszenia przesyłam w załączeniu), 

b) zgłoszenia projektu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem 

Mikroskopii Elektronowej, 

c) samodzielnie na mikroskopach mogą prowadzić badania tylko i wyłącznie osoby 

w pełni wyszkolone. W tej chwili są to: 

- mikroskop Quanta 200 i (pok. 0.03.1): K. Berent, M. Gajewska, P. Bała,              

T. Tokarski, G. Cios, J. Kawałko, M. Wątroba, W. Bednarczyk, A. Szkudlarek,                     

K. Maćkosz, K. Hnida, K. Pilarczyk, M. Bisztyga-Szklarz, P. Zawal, T. Mazur,                     

M. Chrobak 

- mikroskop Versa 3D (pok. 0.04.1): K. Berent, M. Gajewska, P. Bała, T. Tokarski, 

G. Cios, J. Kawałko, M. Wątroba, W. Bednarczyk, A. Szkudlarek, K. Maćkosz,                    

K. Hnida, K. Pilarczyk, M. Bisztyga-Szklarz 

d) rezerwacji czasu pracy na każdym z naszych trzech mikroskopów należy dokonać 

za pośrednictwem elektronicznych kalendarzy dostępnych dla każdego z tych 

mikroskopów (zintegrowanych z kontami acmin.versa@gmail.com, 

acmin.quanta@gmail.com, acmin.tecnai@gmail.com), przy czym: 

• pamiętajmy, że część czasu pracy mikroskopów jest przeznaczona na badania 

własne Zespołu Mikroskopii Elektronowej, 

• pamiętajmy, że poza naszymi pomiarami są jeszcze równie ważne pomiary innych 

pracowników ACMiN, i starajmy się aby mikroskopy były dostępne dla wszystkich 

potrzebujących, 
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• rezerwujmy mikroskopy na realny czas użytkowania sprzętu (nigdy nie 

doprowadzajmy do sytuacji, że mikroskop będzie zarezerwowany, a nikt nie będzie 

na nim pracował), 

e) użytkowanie mikroskopów musi być każdorazowo potwierdzone wpisem 

w "książce pracy" mikroskopu, 

f) każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu mikroskopu musi być natychmiast 

zgłoszona do p. Marty Gajewskiej lub p. Katarzyny Berent. 

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych zasad. 

 

Pozdrawiam -  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresaci, 

2. a/a 


