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Regulamin Wydziałowego Laboratorium Badań Fazowych, 
Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych (WLBFSTiG) 

na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ)            
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) 

 

Cele i zadania WLBFSTiG 

§ 1 

1. Podstawowym celem WLBFSTiG jest wykonywanie analiz ciała stałego – składu 
fazowego, struktury, tekstury, składu chemicznego. 
 
2. Do zadań WLBFSTiG należy w szczególności: 
a) zabezpieczenie prowadzenia procesu dydaktycznego i badań naukowych na możliwie 

najwyższym poziomie, 
b) utrzymywanie i rozwijanie nowoczesnej infrastruktury badawczej na potrzeby 

prowadzenia badań przez pracowników WGGiOŚ, innych Wydziałów AGH i innych 
instytucji badawczych, 

c) tworzenie warunków do korzystania z infrastruktury WLBFSTiG przez doktorantów 
Wydziału GGiOŚ AGH i innych jednostek Uczelni oraz instytucji naukowych, 

d) wykonywanie analiz przede wszystkim materiałów geologicznych oraz innych 
materiałów związanych z technologiami materiałowymi,  

 
3. W zakresie działalności analitycznej w WLBFSTiG realizowane są prace w szczególności 
na potrzeby: 
a) prac magisterskich i inżynierskich,  
b) własnych projektów badawczych (instytucjonalne WGGiOŚ i imienne pracowników 
WGGiOŚ), 
c) projektów badawczych wspólnych z Wydziałami AGH, 
d) projektów badawczych wspólnych z innymi Uczelniami i innymi jednostkami naukowo-
badawczymi (w szczególności wspólnych projektów imiennych pracowników innych 
Uczelni, Wydziałów AGH i WGGiOŚ), 
e) projektów badawczo-wdrożeniowych wspólnych z przedsiębiorstwami,  
f) doktoratów wdrożeniowych i aplikacyjnych, grantów rektorskich dla kół naukowych, 
grantów kół naukowych, 
 
 
 

Struktura organizacyjna i pracownicy WLBFSTiG 

§ 2 

1. Działalnością WLBFSTiG kieruje Kierownik. 
 
2. Kierownik WLBFSTiG jest powoływany przez Dziekana WGGiOŚ. 
 
3. Kierownik WLBFSTiG w szczególności: 
a) nadzoruje realizację zadań i organizację pracy WLBFSTiG 
b) odpowiada za realizację zadań WLBFSTiG zgodnie z celami, o których mowa w § 1 pkt. 
2, 
c) zapewnia sprawność urządzeń i organizuje ich naprawy w możliwie najkrótszym czasie, 
d) opracowuje plany: prac remontowych, przeglądów okresowych i legalizacyjnych oraz 
plany zakupów wyposażenia aparaturowego i technicznego, 
e) zapewnia obsługę prac zleconych zgodnie z procedurami zapisanymi w § 5, 6 (sporządza 
oferty, podpisuje protokoły odbioru tych prac), 
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f) oszacowuje koszty eksploatacji sprzętu (z uwzględnieniem przeglądów technicznych, 
kalibracyjnych oraz gwarancyjnych, wymian elementów zużywalnych itp.), 
g) nadzoruje prowadzenie Kart Pracy dla urządzeń analitycznych, 
h) organizuje zebrania informacyjne dla pracowników WGGiOŚ, obejmujące prezentacje 
sprzętu i przedstawienie kosztów pracy sprzętu, zasady pracy w WLBFSTiG, potrzeby  
WLBFSTiG itp., 
i) nadzoruje stronę WWW WLBFSTiG,   
j) dba o wizerunek WLBFSTiG, 
k) jest z upoważnienia Dziekana WGGiOŚ przełożonym wszystkich pracowników WLBFSTiG, 
l) wnioskuje do Dziekana WGGiOŚ w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów 
pracowników zatrudnionych w WLBFSTiG, 
m) jest dysponentem środków finansowych przewidzianych na realizację zadań WLBFSTiG, 
n) dba o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w WLBFSTiG, 
o) nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych WLBFSTiG, 
p) sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką mieniem Uczelni zgromadzonym w 
WLBFSTiG, 
r) przedstawia Dziekanowi WGGiOŚ wnioski dotyczące działalności WLBFSTiG oraz 
przedstawia coroczne sprawozdania z działalności WLBFSTiG. 
 
 

§ 3 

1. Wewnętrznymi jednostkami WLBFSTiG są Pracownie specjalistyczne oraz zaplecze 
preparacyjne. 
 
2. Każdej Pracowni jest przypisana grupa urządzeń zgodnie z wykazem Pracowni 
zawierającym listę urządzeń, dla których jest wymagane odrębne szkolenie lub 
uprawnienia. Z tego powodu urządzenia mogą być obsługiwane przez pracownika 
WLBFSTiG lub osobę  przeszkoloną, która zdała stosowny egzamin przed pracownikiem 
WLBFSTiG. 
 
3. Opiekunów naukowych Pracowni wyznacza Kierownik WLBFSTiG w porozumieniu z 
Dziekanem WGGiOŚ.  
 
4. Opiekunowie Pracowni podlegają Kierownikowi WLBFSTiG. 
 
5. Do obowiązków opiekuna naukowego Pracowni należy w szczególności: 
a) zabezpieczenie wysokiego poziomu naukowego prac realizowanych w Pracowni, 
b) zabezpieczenie pełnego wykorzystania możliwości analitycznych metody, którą się 
opiekuje,    
c) wsparcie Kierownika WLBFSTiG w koordynowaniu działalności Pracowni zgodnie z celami 
WLBFSTiG, o których mowa w § 1 pkt. 2, 
d) pomoc Kierownikowi WLBFSTiG w pozyskiwaniu projektów badawczych, zgodnych z 
celami Pracowni, WLBFSTiG i całego WGGiOŚ, mogących być źródłem przychodów 
WLBFSTiG, 
e) podnoszenie ich kwalifikacji technicznych i merytorycznych związanych z zakresem 
prowadzonych badań. 
 
 

§ 4 

 
1. W WLBFSTiG mogą być realizowane staże i wykonywane prace magisterskie i 
inżynierskie na warunkach ustalanych w stosownych porozumieniach. 

 
 
 
 



3 
 

Organizacja prac laboratoryjnych 
 

§ 5 

1. Prace analityczne w ramach projektów badawczych pracowników WGGiOŚ (z subwencji, 
z grantów realizowanych i współrealizowanych w WGGiOŚ, doktoratów wdrożeniowych i 
aplikacyjnych) realizowane są w porozumieniu z Kierownikiem WLBFSTiG. Rozpoczęcie 
badań musi być poprzedzone odpowiednim zleceniem. 
 
2. Zlecenie (Formularz „Zlecenie_Granty”) powinno zawierać zakres prac analitycznych 
i/lub badawczych i źródło finansowania. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika 
grantu naukowego lub umowy. 
 
3. Do Zlecenia wykonania analiz należy dołączyć Formularz Specyfikacji Materiału 
(Formularz „Specyfikacja Materiału”) dostarczanego do analiz do WLBFSTiG.  
 
4. Usługi w ramach projektów badawczych realizowanych w WLBFSTiG dla innych 
jednostek organizacyjnych AGH wymagają formalnego zgłoszenia do WGGiOŚ. Przyjęcie 
badań do realizacji wymaga zgody Kierownika WLBFSTiG. Rozpoczęcie badań musi być 
poprzedzone odpowiednim zleceniem. 
 
5. Wycena prac analitycznych i badawczych wykonywanych w WLBFSTiG dla 
zleceniodawców z WGGiOŚ ujęta jest w cenniku, stanowiącym załącznik („Cennik 
WLBFSTiG”) do Regulaminu. 
 
6. Harmonogram prac w przypadku badań nie wykonywanych wcześniej w WLBFSTiG, 
może zawierać etap prób, po którego zakończeniu następuje aktualizacja planu badań. 
 
7. WLBFSTiG ma prawo odmówić wykonania analizy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że charakter próbki analitycznej może spowodować uszkodzenie urządzenia analitycznego 
lub preparacyjnego. 
 
 

§ 6 

1. Odpłatne prace analityczne realizowane w WLBFSTiG dla zleceniodawców spoza AGH 
wymagają złożenia formalnego zamówienia, potwierdzenia przyjęcia do wykonania lub 
zawarcia umowy. Przyjęcie prac analitycznych do realizacji wymaga zgody Kierownika 
WLBFSTiG.  
 
 

§ 7 

1. Prace analityczne prowadzone w celu realizacji prac magisterskich i inżynierskich (prace 
dyplomowe) realizowane w WLBFSTiG są zgłaszane przez promotora na Formularzu 
(Formularz „Zlecenie_Dydaktyka”). Zgłoszenie musi być zaakceptowane przez Kierownika 
Katedry, w której realizowana jest praca dyplomowa. 
 
2. Nadzór merytoryczny nad badaniami prowadzonymi w ramach prac dyplomowych 
sprawuje promotor. Zakres wykorzystania sprzętu i wykonania badań dyplomowych jest 
ustalany pomiędzy promotorem pracy dyplomowej a Kierownikiem WLBFSTiG. 
 
3. Dyplomanci mogą brać udział w analizach i badaniach w WLBFSTiG tylko i wyłącznie pod  
opieką pracownika WLBFSTiG w terminie ustalonym w harmonogramie. 
 
4. Po wykonaniu prac laboratoryjnych pracownik Laboratorium zgłasza Kierownikowi 
zakończenie prac laboratoryjnych określonych w „Programie badań do pracy dyplomowej”. 
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5. Prace analityczne mogą być również wykonywane dla studentów Kół Naukowych 
WGGiOŚ na wniosek Opiekuna Koła Naukowego. Wszelkie pozostałe warunki tych badań 
ustala Kierownik WLBFSTiG. 
 
6. WLBFSTiG ma prawo odmówić wykonania analizy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że charakter próbki analitycznej może spowodować uszkodzenie urządzenia analitycznego 
lub preparacyjnego. 
 
 
 

Finanse 
 

§ 8 

1. WLBFSTiG współfinansuje koszty swojej działalności z pozyskanych przychodów. 
Pozostała część kosztów pokrywana jest z budżetu WGGiOŚ, określonego w planie 
budżetowym WGGiOŚ.  
 
2. Przychodami WLBFSTiG są: 
a) przychody z tytułu świadczeń analitycznych dla pracowników WGGiOŚ (granty, 
umowy, badania w ramach subwencji, granty rektorskie dla kół naukowych), 
c) przychody z tytułu świadczeń analitycznych i badawczych dla innych jednostek 
organizacyjnych AGH, 
d) przychody z tytułu realizowanych prac analitycznych i badawczych dla podmiotów 
trzecich, 
e) przychody z tytułu szkoleń. 

 
 

                                                    Przepisy końcowe 
 

§ 9 

 
1. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury badawczej WLBFSTiG mogą to robić tylko 
w zakresie udzielonej im zgody Kierownika WLBFSTiG. O wszelkich nieprawidłowościach w 
działaniu udostępnionej infrastruktury badawczej osoby te zobowiązane są natychmiast 
informować Kierownika WLBFSTiG.  
 
2. Zabrania się korzystania z infrastruktury w sposób zwiększający ryzyko jej uszkodzenia 
i w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.  
 
3. Wykorzystywanie infrastruktury badawczej i infrastruktury pomieszczeń WLBFSTiG do 
celów innych niż określone w tym Regulaminie jest zabronione. W szczególności zabronione 
jest wykorzystywanie aparatury do celów wynikających z umów cywilno-prawnych 
zawieranych przez inne jednostki organizacyjne AGH i inne instytucje z pracownikami AGH, 
WGGiOŚ i WLBFSTiG jako osobami fizycznymi.  
 
4. Regulamin obowiązuje od 23 listopada 2020 r.  
 

 


