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Regulamin dotyczy użytkowania chromatografu gazowego CP-3380 z detektorem 

płomieniowo-jonizacyjnym (Varian) oraz chromatografu gazowego GC-17A 

sprzężonego ze spektrometrem mas MS-QP500 (Shimadzu), znajdujących się w 

Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej i wchodzących w skład 

Laboratorium Analiz Strukturalnych i Obrazowania Metodami Spektrometrii Mas 

 

1. Osoby niebędące pracownikami Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej nie 

mogą samodzielnie wykonywać analiz i badań z wykorzystaniem chromatografów 

gazowych, z wyjątkiem osób, które prowadzą długoplanowe badania naukowe we 

współpracy z pracownikami Katedry, mają doświadczenie w obsłudze takich instrumentów 

i uzyskali zgodę Kierownika Katedry. Z aparatów mogą korzystać doktoranci i magistranci 

wykonujący prace dyplomowe w Katedrze MPiŚ, jednakże po odbyciu odpowiedniego 

szkolenia i wyłącznie pod nadzorem opiekuna naukowego, który odpowiada za ewentualne 

szkody powstałe podczas nieumiejętnego użytkowania aparatury przez swego 

podopiecznego. 

2. Osoby spoza Katedry MPiŚ, chcące skorzystać z aparatów, powinny otrzymać wstępną 

akceptację Dysponenta infrastruktury / Koordynatora, ustalić termin wykonywania analiz 

oraz warunki użytkowania, w tym sposób rekompensaty - pokrycia kosztów materiałów 

zużywalnych i odczynników. Ponadto, osoby te muszą zapoznać się z ogólnym 

Regulaminem udostępniania infrastruktury badawczej INB UMCS.  

3. W przypadku upowszechniania wyników badań uzyskanych przy użyciu chromatografów, 

osoby spoza Katedry MPiŚ (w tym także podmioty zewnętrzne) są zobowiązane do 

uwzględnienia pracownika Katedry wykonywującego analizy i opracowanie wyników jako 

współautora publikacji. 

4. Do wykonania badań o charakterze komercyjnym niezbędne jest zawarcie umowy z 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, przygotowanej przez Centrum Transferu 

Wiedzy i Technologii UMCS, po wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikiem 

wykonującym badania i/lub oznaczenia na chromatografie. 

5. Laboratorium wykonuje wyłącznie oznaczenia i analizy do celów naukowych. Badania o 

charakterze diagnostycznym nie są wykonywane. 
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