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ACMiN/130-1/22  Kraków, 20.06.2022 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie przypominam, że reagując na zgłaszane przez Państwa uwagi dotyczące 

pracy w naszych laboratoriach, 19 maja 2022 wprowadziłem "Podstawowe zasady 

użytkowania laboratoriów przez Pracowników i Doktorantów ACMiN": 

1. Aby być uprawnionym do pracy w danym laboratorium i do używania 

znajdującego się tam wyposażenia, trzeba poświadczyć własnoręcznym podpisem 

odbycie przeszkolenia w zakresie zasad użytkowania i bezpieczeństwa pracy w tym 

laboratorium. Ważność podpisu upływa po 12 miesiącach, co oznacza konieczność 

powtórzenia przeszkolenia przed upływem tego terminu, jeśli oczywiście 

upoważnienie do pracy w laboratorium ma być utrzymane. 

2. Praca w danym laboratorium i używanie znajdującego się tam wyposażenia bez 

uprawnień oznacza działanie na własną odpowiedzialność i złamanie podstawowych 

zasad pracy w ACMiN (co wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi). 

3. Osoby uprawnione do pracy w danym laboratorium i używania znajdującego się 

tam wyposażenia muszą rygorystycznie przestrzegać zasad użytkowania  

i bezpieczeństwa pracy w tym laboratorium. Każde nieprzestrzeganie tych zasad 

oznacza działanie na własną odpowiedzialność i złamanie podstawowych zasad pracy 

w ACMiN (co wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi). 

4. Osoby uprawnione do pracy w danym laboratorium i używania znajdującego się 

tam wyposażenia mają obowiązek jak najszybszego informowania Opiekuna tego 

laboratorium o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, takich jak 

niesprawność urządzeń czy instalacji/infrastruktury technicznej budynku. 

Przez „uprawnienia” należy rozumieć aktualną znajomość zasad pracy w danym 

laboratorium, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP). Podstawową metodą zaznajomienia się z zasadami pracy w danym 

laboratorium jest zapoznanie się z regulaminem tego laboratorium (jakkolwiek nie 

zawsze wystarczającym, czasami wymagającym uzupełnienia „szkoleniem” 

organizowanym przez Opiekuna laboratorium). 

W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy aktualizację regulaminów, w których te 

zasady pracy zostały opisane. Regulaminy zwierają część ogólną, wspólną dla 

wszystkich laboratoriów, i część szczegółową zawierającą zasady specyficzne dla 

danego laboratorium wynikające z kilkuletniego już doświadczenia Opiekunów. 



 

 

W przypadku większości z Państwa 12 miesięcy od ostatniego szkolenia dawno 

minęło. W związku z tym, dla osób chcących pracować w poszczególnych 

laboratoriach, Opiekunowie tych laboratoriów przeprowadzą "szkolenia 

przypominające". Sposób przeprowadzenia szkolenia jest sprawą Opiekuna danego 

laboratorium (przy czym oznacza przynajmniej zapoznanie się przez użytkownika  

z aktualnie obowiązującym regulaminem laboratorium). 

„Szkolenia przypominające” muszą być przeprowadzone do środy, 29 

czerwca 2022.  

Po odbytym szkoleniu, czyli zapoznaniu się z zasadami pracy w danym 

laboratorium i używania znajdującego się tam wyposażenia, należy złożyć 

podpis potwierdzający odbyte/zaktualizowane szkolenie na specjalnej 

liście prowadzonej przez Opiekuna danego laboratorium. Proszę zwrócić 

uwagę na tekst znajdujący się w nagłówku listy. 

Lista osób posiadających aktualne przeszkolenie będzie podstawą do weryfikacji kart 

dostępu do laboratoriów. 

Uaktualniona znajomość zasad pracy w danym laboratorium obowiązuje od 

1 lipca 2022. Od tego dnia, osoby nie mające zaktualizowanych uprawnień, 

nie mogą w tym laboratorium pracować pod rygorem konsekwencji 

dyscyplinarnych. 

Każdy nowy Pracownik, Doktorant, Stażysta, etc. podlega tej samej procedurze, 

czyli musi przejść przeszkolenie we wszystkich laboratoriach, w których zamierza 

pracować (w wydaniu minimalnym musi zapoznać się z regulaminami 

obowiązującymi w tych laboratoriach). W przypadku nowych Pracowników, 

Doktorantów i Stażystów listę tych laboratoriów określa odpowiednio Kierownik 

właściwego Zakładu, Promotor lub Opiekun. Odbycie przeszkolenia musi być 

potwierdzone na „karcie obiegowej” przed rozpoczęciem odpowiednio 

pracy, doktoratu lub stażu. 

Uzyskanie uprawnień do pracy w danym laboratorium jest sprawą osoby, 

która w tym laboratorium chciałaby pracować i wymaga kontaktu  

z Opiekunem tego laboratorium. Dane kontaktowe Opiekunów laboratoriów 

można znaleźć na stronie: https://acmin.agh.edu.pl/laboratoria/. 

Na wszelki wypadek wyjaśniam: regulaminy zostały przekazane do Sekcji BHP AGH. 

Jednak ich zatwierdzanie, ze względu na problemy kadrowe tej Sekcji, potrwa długo 

(…), a w laboratoriach nie możemy przestać pracować. Oczywiście jeśli Sekcja BHP 

wprowadzi jakiekolwiek uzupełnienia do naszych regulaminów, natychmiast je 

Państwu przekażemy. 

Bardzo proszę o rygorystyczne przestrzeganie powyższych procedur, terminów, etc. 

Z poważaniem – 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresaci, 
2. strona www ACMiN („informacje wewnętrzne”), 
3. a/s 


