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ACMiN/13-1/2019    

Kraków, 27.01.2019 
 

 
 
Szanowni Państwo, 

 

Wszyscy Pracownicy i Doktoranci naszego Centrum mają pełne prawo 

przebywać w otoczeniu estetycznym i uporządkowanym, czuć się w budynku 
D-16 bezpiecznie i komfortowo. 

Ostatnie wydarzenia (warsztat), wcześniejsze problemy z substancjami 

chemicznymi, czy też wcześniejsze problemy z lodówką w "kuchni", 
zmuszają mnie do wprowadzenia kilku "zasad porządkowych", których 

przestrzeganie zamierzam konsekwentnie egzekwować: 

(1) Za porządek w poszczególnych laboratoriach odpowiadają ich 
opiekunowie (ich nazwiska przyporządkowane poszczególnym laboratoriom 

można znaleźć na stronie www naszego Centrum). 

(2) Za porządek w pomieszczeniach wspólnych (ogólnie dostępna część 

Warsztatu Mechanicznego, Laboratorium Przygotowania Próbek - 1.14.0, 
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych - 
1.04.0, Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - 1.07.0) odpowiadają 

wszyscy użytkownicy, a jak wiadomo z dbałością o to co należy do 
wszystkich mamy największe problemy: dlatego w pomieszczeniach 

wspólnych (i innych które Państwo zgłosicie), zostaną zainstalowane 
kamery. 

Jeśli macie Państwo inny pomysł na zachowanie porządku w tych 

pomieszczeniach, proszę o osobisty kontakt ze mną. 

(3) Wszystkie odpady chemiczne muszą być przechowywane w odpowiednio 

opisanych pojemnikach, a następnie przekazane do utylizacji. Takie 
pojemniki znajdują się w laboratoriach 1.05.0 oraz 1.07.0. Niedopuszczalne 

jest aby odpady znajdowały się np. w szklanych lub plastikowych butelkach 
na biurkach, stołach czy pod dygestoriami. 

 



(4) Wszystkie materiały i próbki używane do badań zarówno w 

pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak i w laboratoriach mających więcej 
niż jednego użytkownika, muszą być przechowywane w pojemnikach 
opisanych imieniem i nazwiskiem właściciela. Wszystkie próbki pozostawione 

w pomieszczeniach wspólnych lub laboratoriach, którego właściciela nie da 
się zidentyfikować, będą podlegały zniszczeniu (jako źródło potencjalnego 

zagrożenia naszego bezpieczeństwa lub jako źródło niepotrzebnego 
bałaganu). 

(5) Podobna zasada będzie dotyczyć jedzenia przechowywanego w 

lodówkach w "kuchni": jedzenie nie podpisane raz w tygodniu (w piątek 
wieczorem) będzie z lodówek wyrzucane. 

Zauważam też, że laboratoria nie są najlepszym miejscem do spożywania 
posiłków. W szczególności laboratoria chemiczne nie są dobrym miejscem do 

przechowywania kubków, talerzy, itp. 

Przypominam też, że każdy drobny sprzęt laboratoryjny w tym szkło, 
rękawiczki i ręczniki papierowe mają swoich właścicieli i nie stanowią dobra 

wspólnego. Należy więc takie rzeczy sobie zakupić lub w razie konieczności 
pożyczyć, a nie zabierać jak własne.  

Wraz ze zbliżaniem się wiosny, zrobimy w ACMiN generalne porządki 
zarówno w pomieszczeniach wspólnych, laboratoriach, na antresolach, jak i 
w naszych pokojach biurowych: powyrzucamy (lub przekażemy do 

magazynu) pudła po urządzeniach, niepotrzebne papiery, etc. - dokładny 
termin zostanie podany w najbliższym czasie. 
 

 
 

 


