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Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Skaningowej, ul. Jagiellońska 28; sala A-21, B-19 tel. (32)200 93 74 

Wysokorozdzielczy 
skaningowy mikroskop 

elektronowy z zimną emisją 
polową SU8010 Hitachi (FE-

SEM) z mikrosondą 
rentgenowską EDS i cryo 

system (rok produkcji 2012) 

 biotechnologia 
 fizyka 
 chemia 
 materiałoznawstwo 

Badanie morfologii, powierzchni i przekrojów oraz składu 
chemicznego próbek biologicznych i materiałowych z 
wykorzystaniem następującej preparatyki: pełnej procedury 
chemicznej (w tym metody suszenia w CPD, napylania 
metalem szlachetnym; liofilizacji; zamrażania w ciekłym 
azocie i obserwacje in situ (system cryo-SEM); analiza składu 
chemicznego metodą SEM-EDS (możliwość detekcji 
wszystkich pierwiastków począwszy od B). 

 mikroskopia elektronowa 
skaningowa (SEM) 

 mikrofotografia 
 EDS 

dr Jagna Karcz 
32 200 93 74 
32 200 95 69 

aparatura 
unikalna w 
skali kraju 

Wysokopróżniowy 
skaningowy mikroskop 

elektronowy Tesla BS340 (r. 
produkcji 1989) 

 biologia 
 biotechnologia 
 materiałoznawstwo 

Badanie morfologii i powierzchni próbek biologicznych i 
materiałowych z wykorzystaniem standardowej procedury 
chemicznej (w tym metody suszenia w CPD), napylania; 
liofilizacji. 

 mikroskopia elektronowa 
skaningowa (SEM) 

 mikrofotografia 
 

Punkt krytyczny CPD2 Pelco 
(Critical Point Dryer Pelco) 

Suszenie w ciekłym dwutlenku węgla uwodnionych, 
delikatnych próbek biologicznych przeznaczonych do badań 
w SEM. 

 CPD - suszenie w punkcie 
krytycznym 

 SEM 
 

Napylarka Pelco SC-6 
(Pelco) 

Napylanie próbek metalem szlachetnym (złoto techniczne) w 
napylarce próżniowej do badań w SEM. 

 napylanie metalem 
szlachetnym 

 SEM 
 

Mikroskop stereskopowy 
Stemi DV4/DR (Zeiss) 

Wstępne obserwacje morfologii próbek przeznaczonych do 
badań w SEM. 

 mikroskop świetlny 
 obserwacje  

Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej, ul. Jagiellońska 28; sala B-210 tel. (32)200 95 59 

Czytnik płytek Victor X5 
(Perkin Elmer) 

 biotechnologia 
 genetyka 

molekularna 

Pomiary absorbancji światła dla prób na mikropłytkach. 
Możliwość pomiaru: absorbancji UV, fluorescencji, 
luminescencji. 

 czytnik płytek 
 mikropłytki 
 pomiar absorbancji 
 fluorescencja 

dr Agnieszka Janiak 
32 200 94 57 

 

EttanIPGphor 3 Izoelektroogniskowanie białek. 
 izoelektroogniskowanie 
  analiza białek 
 proteomika 

 

EttanDalt six Elektroforeza białek – pionowa. 
 elektroforeza 
 analiza białek 
 proteomika 

 

Homogenizator do probek 
FastPrep (MP Biomedicals) 

Homogenizacja próbek, mielenie suchej tkanki, wyposażony 
w adaptery 24x2ml oraz 48x2ml, prędkość oscylacji 4.0 - 6.5 
m/s, czas pracy 1-60 s. 

 homogenizacja 
 mielenie  
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Koncentrator SpeedVac 
Plus (Savant) Zagęszczanie próbek (np. białek), suszenie próbek (np. DNA). 

 koncentrator 
 SpeedVac 
 zagęszczanie 

dr Justyna Guzy-
Wróbelska        

32 200 94 57 

 

Łaźnie wodne Izolacja, inkubacje w stałej temperaturze podczas reakcji 
enzymatycznych. 

 łaźnie wodna 
 inkubacja 
 izolacja 

 

Młyny miksujące Retch Mielenie suchej tkanki, częstotliwość 180 - 1500 obr/min.  młyn miksujący 
 mielenie  

Spektrofotometr Nano 
Drop 1000 

Pomiary koncentracji DNA, RNA, białek w małej objętości (1 
ul). 

 spektrofotometr UV-vis 
 pomiar koncentracji 
 DNA, RNA 
 białka 
 Nano Drop 

dr Anna Labocha-
Pawłowska 

32 200 94 57  

Spektrofotometr SmartSpec 
Plus (BioRAD) 

Pomiary absorbancji światła w zakresie 200 – 800 nm. 
Spektrofotometr na kuwety. 

 spektrofotometr 
 pomiar fluorescencji 

dr Mirosław 
Kwaśniewski 
32 200 95 59  

Fluorymetr QuantiFluor ST 
(Promega) 

Pomiary fluorescencji w świetle UV i świetle niebieskim. 
Spektrofluorometr kapilarowy do prac związanych z 
przygotowywaniem prób do sekwencjonowania na 
sekwenatorze 454 Junior. 

 fluorymetr, pomiar 
fluorescencji 

dr Agata 
Daszkowska–Golec 

32 200 93 60  

System do analizy żeli 
ChemiDoc XRS+ (BioRAD) 

Odczyt sygnałów z żeli i membran (chemiluminescencja, 
fluorescencja, UV). 

 analiza żeli 
 chemiluminescencja 
 fluorescencja 

dr Agnieszka Janiak 
32 200 94 57  

Termocyklery (Biometra) Reakcje PCR. 

 PCR 
 amplifikacja 
 łańcuchowa reakcja 

polimerazy 

dr Mirosław 
Kwaśniewski 
32 200 95 59  

Termomixery (Eppendorf) 
Inkubacje prób w zakresie od 13o poniżej temp. otoczenia do 
99oC, możliwość jednoczesnego mieszania prób. 
Termomikser z adaptorem na probówki o objętości 1,5 ml. 

 termomixer 
 inkubacja 
 probówki typu Eppendorf 

dr Justyna Guzy-
Wróbelska 

 32 200 94 57  

Termobloki grzejno-
chłodzący z wytrząsaniem 

(HLC) 

Inkubacje prób w zakresie od 16o poniżej temp. otoczenia do 
100oC, możliwość jednoczesnego mieszania prób. Termoblok 
z adaptorem na probówki o objętości 2,0 ml. 

 termoblok 
 inkubacja 
 probówki typu Eppendorf 

dr Agnieszka Janiak 
32 200 94 57 

 

Wirówka SIGMA 1-15PK 

Wyposażona w rotor 12024-H – możliwość wirowania do 24 
probówek typu Eppendorf o objętości 2,0 ml. Maksymalna 
prędkość wirowania: 14 000 rpm (17 968 x g). Wirówka z 
chłodzeniem. 

 wirówka 
 wirowanie 
 probówki typu Eppendorf 
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Wirówka SIGMA 3K18 

Wyposażona w rotor nr 11223 z dwoma koszykami (nr 
13223) – możliwość wirowania płytek PCR. Maksymalna 
prędkość wirowania: 4000 rpm (2129 x g). Wirówka z 
chłodzeniem.  wirówka 

 wirowanie 
 płytki PCR 

mgr inż. Grażyna 
Skawińska-Zydroń 

32 200 95 59 

 

Wirówka SIGMA 4-16K 

Wyposażona w rotor nr 11150 z czterema koszykami (nr 
13220) – możliwość wirowania płytek PCR. Maksymalna 
prędkość wirowania: 4100 rpm (3007 x g). Wirówka z 
chłodzeniem. 

 

Wirówka SIGMA 4K15 

Wyposażona w rotor 11150 z czterema kubkami (nr 13350) – 
możliwość wirowania probówek o objętości 50 i 15 ml, przy 
maksymalnej prędkości: 5100 rpm (5525 x g). Wirówka z 
chłodzeniem. 

 wirówka 
 wirowanie 
 probówki 15, 50 ml 

dr Justyna Guzy-
Wróbelska 

 32 200 94 57  

Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej, ul. Jagiellońska 28; sala B-209 tel.: (32)200 95 59  
Komora laminarna z 

pionowym lub poziomym 
przepływem powietrza 

LAMIL PLUS 13 
 biologia molekularna 
 biotechnologia 

Przeznaczona do prac wymagających sterylnych warunków.  komora laminarna Katarzyna Szyrajew 
32 200 95 59 

 

Light Cycler kapilarny 
Roche 2.0 Przeznaczony do pomiarów ekspresji genów. 

 Light Cycler 
 analiza ekspresji genów 

 
Wysokoprzepustowy Light-
Cycler płytkowy Roche 480 

II 
Przeznaczony do pomiarów ekspresji genów. dr Agnieszka Janiak 

32 200 94 57  

Laboratorium sekwencjonowania wysokoprzepustowego, Jagiellońska 28; sala B-208 tel.: (32)200 95 59 

Sekwenator 454 GS Junior 

 biologia molekularna 

Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe.  sekwencjonowanie 454 

dr Mirosław 
Kwaśniewski 
32 200 95 59 

aparatura 
unikatowa 

w skali regionu 
System FlashGel Dock Szybka elektroforeza w żelach kasetowych Lonza.  elektroforeza  

Wirówka Eppendorf 5430 wirowanie płytek pikotitracyjnych przed 
sekwencjonowaniem.  wirowanie  

IKA Turrax Emulsyfikator do emulsyjnego PCR przed 
sekwencjonowaniem. 

 sekwencjonowanie 454 

 
LabQuake Shaker/Rotator Mieszacz rotacyjny do probówek 1,5-2 ml.  

Termocykler Veriti (Applied 
Biosystems) 

PCR i inne reakcje enzymatyczne związane z 
przygotowaniem prób do sekwencjonowania.  

Wydziałowe Laboratorium Markerów Molekularnych i Sekwencjonowania, ul. Jagiellońska 28; sala C-45 tel.(32)200 94 56 
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Wirówka SIGMA 1-15PK 

 biologia 
 biotechnologia 
 genetyka roślin 

Wyposażona w rotor 12124 umożliwia wirowanie do 24 
probówek typu Eppendorf o objętości 2,0 ml. Wirówka z 
chłodzeniem. Maksymalna prędkość wirowania to 14 000 
rpm (18 000 x g). 

 wirowanie 
mgr inż. Grażyna 

Skawińska-Zydroń 
32 200 95 59  

Łaźnie wodne Izolacja, inkubacje w stałej temperaturze podczas reakcji 
enzymatycznych.  inkubacja 

mgr Agnieszka 
Kiwior-Wesołowska 

32 200 95 62  

Naczynia do elektroforezy 
agarozowej (BioRAD) Elektroforeza agarozowa. 

 elektroforeza, rozdział 
elektroforetyczny kwasów 
nukleinowych 

dr Małgorzata 
Nawrot 

32 200 94 81  

System do 
poliakrylamidowej 

elektroforezy pionowej 
(BioRAD) 

Elektroforeza poliakrylamidowa – system do prób 
znakowanych radioaktywnie lub do srebrzenia. 

 elektroforeza, rozdział 
elektroforetyczny kwasów 
nukleinowych 

dr Justyna Guzy-
Wróbelska 

 32 200 94 57 

 

Termocykler 48/48/48 
(Biometra) Reakcje PCR.  amplifikacja DNA, PCR  

System do dokumentacji 
żeli Sczytywanie obrazu z żeli barwionych bromkiem etydyny.  archiwizacja żeli  

Transiluminator UVP, 
model TM20 

Analiza żeli barwionych bromkiem etydyny, wycinanie 
produktów z żeli agarozowych.  izolacja prążków z żelu  

Sekwenatory LiCor - 3 szt. 
Sekwencjonowanie, analiza fragmentów DNA. Poszczególne 
sekwenatory dedykowane są do różnych technik m.in.. AFLP, 
SSR, TILLING. 

 sekwencjonowanie 
dr Anna Labocha-

Pawłowska 
32 200 94 57  

Wydziałowe Laboratorium Biotechnologii Roślin, ul. Jagiellońska 28; sala A-213 tel.: (32)200 95 85 

Komora laminarna z 
pionowym lub poziomym 
przepływem powietrza (8 

szt.) 

 biologia 
 biotechnologia 
 genetyka roślin 
 kultury in vitro roślin 

Przeznaczona do prac wymagających sterylnych warunków.  komora laminarna 
mgr Aneta 

Trojanowska 
32 200 95 62  

Pokoje hodowlane do 
kultur in vitro 

Przeznaczona do prowadzenia kultur in vitro w określonych 
warunkach. Zadane temperatury: +21 oraz +24°C. 

 kultury in vitro 

mgr inż. Aleksandra 
Szczygieł-Sommer 

32 200 94 28  

Szafa termostatyczna POL-
EKO Aparatura Seria ST2 (2 

szt.) 

Przeznaczona do prowadzenia kultur in vitro wymagających 
ciemności. Zakres temp.:+ 3°C do +40°C, zawiera gniazdko 
wewnętrzne. mgr Aneta 

Trojanowska 
32 200 95 62 

 

Cieplarka laboratoryjna 
POL-EKO aparatura 

Przeznaczona do prowadzenia kultur in vitro wymagających 
ciemności. Zakres temp.:od temperatury otoczenia do +40°C, 
zawiera gniazdko wewnętrzne.  
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Elektroporator GenePulser 
X cell (BIO-RAD) 

System do elektroporacji komórek eukariotycznych i 
prokariotycznych, wykorzystywany przy transformacji. 
Zawiera jednostkę główną, moduł CE (Capacitance 
Extender), moduł PC i 15 kuwet (po 5 sztuk 0,1 cm, 0,2 cm i 
0,4 cm). 

 elektroporacja 
 transformacja  

Wirówka Sigma 3-16K 
Uniwersalna, stołowa wirówka z chłodzeniem. Rotor 12159; 
możliwość wirowania 6x250 g; zakres prędkości 100-8000 
rpm (1-7012×g). 

 wirowanie 

 

Wirówka MPW 380-R 

Uniwersalna, stołowa wirówka z chłodzeniem. Rotor 12830. 
Wirnik horyzontalny. Możliwość wirowania 4 x 400 ml. 
Zakres temp. -20°C do +40°C. Maksymalne obroty: 4500 rpm 
(4188 x g). 

mgr Agnieszka 
Kiwior-Wesołowska 

32 200 95 62 

 

Wytrząsarka z inkubatorem 
(3 szt) 

Hodowla komórek bakterii po transformacji; zakres 
wytrząsania: 50-250 rpm, zakres temperatury: +25 do +42ºC. 

 transformacja 
 wytrząsanie 
 inkubacja 

 

Blender laboratoryjny 
(Waring laboratory) 

Służący do mielenia tkanki roślinnej z różną prędkością. 
Wyposażony w wymienne pojemniki o różnych 
pojemnościach z możliwością sterylizacji. 

 blender 
 mielenie 

mgr Aneta 
Trojanowska 
32 200 95 62 

 

System do dokumentacji 
fotograficznej (mikroskopia 

stereoskopowa) 

Umożliwia wykonywanie zdjęć prowadzonych kultur 
roślinnych.  zdjęcia  

Pompa próżniowa Umożliwa filtrację rotworów, które nie mogą być poddane 
sterylizacji z wykorzystaniem autoklawu. 

 sterylizacja 
 filtrowanie  

Wydziałowa pracownia Mikroskopii Konfokalnej, ul. Jagiellońska 28; sala B-15 tel. (32)200 93 58 

Mikroskop stereoskopowy 
automatyczny, 

fluorescencyjny SteReo 
LUMAR V12 

 cytogenetyka 
 biologia 

Mikroskop przystosowany do prowadzenia obserwacji i 
badań szczegółowych obiektów we fluorescencji. 

 fluorescencyjna 
mikroskopia 
stereoskopowa 

prof. dr hab. Robert 
Hasterok 

32 200 95 71  

Mikroskop konfokalny 

Używany do uzyskania wysokiej jakości obrazów oraz 
rekonstruowania trówymiarowej struktury badanego 
obiektu. Pozwala na otrzymanie pełnej struktury jądra 
interfazowego, oraz badanie wzajemnego układu 
chromosomów w trakcie podziału. 

 mikroskopia konfokalna 
 analiza trójwymiarowa 

mgr Hanna Sas-
Nowosielska 
32 200 94 84  

Wydziałowa Pracownia Cytometrii Przepływowej, ul. Jagiellońska 28; sala A-312 tel. (32)200 94 85 
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Cytometr przepływowy do 
analizy DNA z 

wyposażeniem 
 cytogenetyka 

Cytometr służy do badania parametrów optycznych cząstek 
(komórek, protoplastów, jąder komórkowych, 
chromosomów) takich jak ugięcie i rozproszenie wiązki 
światła oraz fluorescencji. Umożliwia przeprowadzanie analiz 
jakościowych i ilościowych. Znajduje zastosowanie w 
badaniach genomów roślinnych: określanie wielkości 
genomu, poziomu ploidalności, badanie cyklu komórkowego. 

 cytometria przepływowa 
mgr Dorota Siwińska 

32 200 94 85  

Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej i Cytometrii Obrazowej, ul. Jagiellońska 28; sala A-327 tel. (32)200 95 53 

Mikroskop świetlny z 
wyposażeniem do 

cytometrii obrazowej + 
stacja robocza Parser 

Obteron 

 cytogenetyka 

Mikroskop służy do ilościowych i jakościowych analiz 
cytogenetycznych, opartych na pomiarach intensywności 
fluorescencji in situ, określania poziomu DNA, bądź białek w 
określonych typach komórek lub tkanek zarówno roślinnych 
jak i zwierzęcych, analiz cyklu komórkowego czy lokalizacji 
sekwencji na drodze fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. 

 stacja obrazowania cell^M 
/ cell^R 

dr Agnieszka 
Brąszewska-

Zalewska 
32 200 95 71 

 

Wydziałowa pracownia Analizy Obrazu, ul. Jagiellońska 28; sala B-16 tel. (32)200 93 58 

Mikroskopy 
fluorescencyjne 

 cytogenetyka, 
biologia 

Mikroskopy fluorescencyjne pozwalają na lokalizację 
sekwencji w poszczególnych chromosomach lub jądrach 
interfazowych, analizę struktury genomów roślinnych i ich 
przemian, identyfikację chromosomów roślinnych dzięki 
stosowaniu hybrydyzacji wielobarwnej z kilkoma sondami 
wykrywanymi różnymi fluorochromami. 

 mikroskopia 
fluorescencyjna 

 fluorochromy 
 sondy DNA 

dr Bożena Kolano 
32 200 94 68  

Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej, ul. Jagiellońska 28; sala A-313 tel. (32)200 94 86 

Aparaty do elektroforezy 
agarozowej 

 cytogenetyka 
 biologia molekularna 

Aparaty elektroforetyczne służą do rozdziału cząsteczek DNA 
w zależności od wielkości pod wpływem zmieniającego się 
pola elektrycznego, oszacowania wielkości cząsteczek DNA 
po trawieniu enzymami restrykcyjnymi, analizy produktów 
PCR, elektroforeza może być stosowana przed użyciem 
innych metod, takich jak, klonowanie, sekwencjonowanie 
DNA lub Southern blotting. 

 elektroforeza 
 agaroza 

dr Bożena Kolano,  
dr Jolanta 

Kwaśniewska 
32 200 94 68 

 

Termomixer comfort 
(Eppendorf) -2 szt. 

Inkubacje prób w zakresie od 13o poniżej temp. otoczenia do 
99oC, możliwość jednoczesnego mieszania prób. 
Termomikser z adaptorem na probówki o objętości 1,5 ml 

 termomixer 
 inkubacja  

Termocykler GeneAmp PCR 
System 9700 

Termocyklery mają za zadanie szybkie powielanie 
wybranego odcinka kwasu nukleinowego w warunkach 
laboratoryjnych, polegające na sekwencji wielokrotnego 

 PCR 
 amplifikacja 
 łańcuchowa reakcja 

dr Bożena Kolano 
32 200 94 68  
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podgrzewania i oziębiania próbki. Znajdują wiele 
zastosowań, m.in. w badaniach nad genomem, 
charakterystyce ekspresji genów, klonowaniu genów. 

polimerazy 

Termocykler 2720 Thermal 
Cycler 

 cytogenetyka 
 biologia molekularna 

Termocyklery mają za zadanie szybkie powielanie 
wybranego odcinka kwasu nukleinowego w warunkach 
laboratoryjnych, polegające na sekwencji wielokrotnego 
podgrzewania i oziębiania próbki. Znajdują wiele 
zastosowań, m.in. w badaniach nad genomem, 
charakterystyce ekspresji genów, klonowaniu genów. 

 PCR, amplifikacja, 
łańcuchowa reakcja 
polimerazy 

dr Jolanta 
Kwaśniewska 
32 200 94 68 

 

Wirówka laboratoryjna 
5418R 

 biologia molekularna 

Uniwersalna, stołowa mikrowirówka z chłodzeniem. Wirnik 
FA-45-18-11 na 18 mikroprobówek x 1,5/2,0 mL; zakres 
prędkości 100-14000 rpm (16.873 x g). 

 wirowanie 
 

Wirówka laboratoryjna 
Mikro 22R Hettich 

Uniwersalna, stołowa mikrowirówka z chłodzeniem, na 24 
mikroprobówki x 0,2-2,0 mL; prędkość 18,000 min-1 / RCF 
31,514.  

Laboratorium Kultur In Vitro, ul. Jagiellońska 28; sala A-325 tel. (32)200 93 79 

Urządzenie do immobilizacji 
DNA crosslinker 254 nm 

 cytogenetyka 
 biologia molekularna 

Urządzenie wykorzystywane jest do hybrydyzacji 
molekularnej DNA. Służy do immobilizacji DNA do membran 
nylonowych. 

 crosslinker 
dr Bożena Kolano 

32 200 94 68 

 

Zestaw do próżniowego 
transferu makrocząsteczek 

Vacu-Blot System 

Urządzenie służy do próżniowego transferu kwasów 
nukleinowych z żelu na membrany nylonowe lub 
nitrocelulozowe. 

 vacu-blot system  

Młyn miksujący MM 200 Mielenie suchej tkanki, częstotliwość 180 - 1500 obr/min.  młyn miksujący 
 mielenie 

mgr Marta Hosiawa-
Barańska 

32 200 94 84  

Laboratorium molekularne, ul. Jagiellońska 28; sala C-332 tel. (32)200 95 93 

Sonikator-homogenizator 
ultradźwiękowy 

 cytogenetyka 
 biologia molekularna 

Homogenizacja tkanek, fragmentacja DNA oraz chromatyny.  homogenizacja 
 sonikacja 

prof. dr hab. Robert 
Hasterok 

32 200 95 71  

Termomixer comfort 
(Eppendorf) -2 szt. 

Inkubacje prób w zakresie od 13o poniżej temp. otoczenia do 
99oC, możliwość jednoczesnego mieszania prób. 
Termomikser z adaptorem na probówki o objętości 1,5 ml. 

 termomixer 
 inkubacja, probówki typu 

Eppendorf 

dr Elżbieta Wolny,  
prof. dr hab. Robert 

Hasterok 
32 200 95 71 

 

Wirówka laboratoryjna 
Mikro 22R Hettich  biologia molekularna 

Uniwersalna, stołowa mikrowirówka z chłodzeniem, na 24 
mikroprobówki x 0,2-2,0 mL; prędkość 18,000 min-1 / RCF 
31,514. 

 wirowanie 
prof. dr hab. Robert 

Hasterok 
32 200 95 71  
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Termocykler 2720 Thermal 
Cycler 

 cytogenetyka 
 biologia molekularna 

Termocyklery mają za zadanie szybkie powielanie 
wybranego odcinka kwasu nukleinowego w warunkach 
laboratoryjnych, polegające na sekwencji wielokrotnego 
podgrzewania i oziębiania próbki. Znajdują wiele 
zastosowań, m.in. w badaniach nad genomem, 
charakterystyce ekspresji genów, klonowaniu genów. 

 PCR 
 amplifikacja 
 łańcuchowa reakcja 

polimerazy 
 

Pracownia Mikroskopii Elektronowej, ul. Bankowa 9; sala 2 tel.: (32)359 13 61 

Mikroskop elektronowy 
transmisyjny Hitachi H500  biologia 

 chemia 
 fizyka 
 nauki techniczne i 

medyczne 

Analiza ultrastruktury tkanek i komórek, badanie struktury 
biopolimerów, analiza zmian ultrastrukturalnych 
organizmów występujących w środowiskach z 
zróżnicowanym stopniem zanieczyszczenia. 

 mikroskop elektronowy 
 ultrastruktura 

dr hab. prof. UŚ 
Piotr Świątek 
32 359 13 61 

 

Ultramikrotom Leica Pozyskiwanie ultracienkich skrawków. 
 skrawki ultracienkie  

Ultramikrotom LKB Pozyskiwanie ultracienkich skrawków. 
 

Ultramikrotom Tesla (2 szt) Pozyskiwanie ultracienkich skrawków.  skrawki półcienkie  

Pracownia histologiczna, ul. Bankowa 9; sala 11 tel.: (32)359 13 61 

Mikrotom kriostat 
 biologia 
 chemia 
 nauki medyczne 

Pozyskiwanie skrawków mrożonych.  skrawki mrożone 
dr hab. prof. UŚ 

Piotr Świątek 
32 359 13 61 

 
Mikrotomy rotacyjne (6 szt) Pozyskiwanie skrawków histologicznych.  preparaty mikroskopowe  
Mikroskop badawczy BX 60 

(Olympus) 
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z reakcji 
wykonywanych na skrawkach histologicznych. 

 dokumentacja 
fotograficzna  

Wydziałowa pracownia Biotechnologii Środowiskowej, u. Jagiellońska 28; sala C-42 tel. (32)200 94 92 

HPLC 

 biotechnologia 

HPLC umożliwia rozdział mieszanin i identyfikację 
poszczególnych związków poprzez analizę ich widm 
spektralnych. Urządzenie wyposażone jest w detektor DAD 
oraz fluorescencyjny. 

 high-performance liquid 
chromatography 

dr Izabela Greń 
32 200 95 76 

 

Wirówka zaopatrzona w 
rotoz z adapterami (15/50 

ml) 

Urządzenie wyposażone w rotor z czterema adapterami, 
umozliwiajacymi wirowanie probówek o objętości 50 i 15 ml, 
przy maksymalnej prędkości: 5100 rpm (5525 x g). Wirówka 
z chłodzeniem. 

 wirowanie  

Jedno i dwuwiązkowy 
spektrofotometr UV-VIS 

Urządzenie umożliwia pomiary absorbancji światła w 
zakresie 200 – 1100 nm. W badaniach białek umożliwia 
analizę koncentracji substancji w próbach, śledzenie reakcji z 
udziałem biomarkerów środowiskowych. 

 spektrofotometria  
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Inkubatory w wytrząsaniem 
Urządzenie służące do prowadzenia hodowli płynnych 
bakterii umożliwiające odpowiednie napowietrzenie i 
sterowanie temperaturą. 

 hodowle komórek 
bakteryjnych  

Komora laminarna Urządzenie przeznaczone do prac wymagających sterylnych 
warunków.  komora laminarna  

Wydziałowa pracownia Biochemii Białek, ul. Jagiellońska 28; sala A-118 tel. (32)200 95 83 

Koncentrator białek i DNA 

 biochemia 
 enzymologia 

Urządzenie umożliwiające zagęszczanie próbek (np. białek), 
suszenie próbek (np. DNA).  zagęszczanie białek 

dr hab. Danuta 
Wojcieszyńska 
32 200 95 76 
32 255 20 98 

 

Komory do elektroforezy 
białek i kwasów 
nukleinowych 

Aparaty elektroforetyczne służą do rozdziału białek lub DNA 
w zależności od wielkości pod wpływem zmieniającego się 
pola elektrycznego, oszacowania wielkości rozdzielanych 
cząsteczek. Elektroforeza DNA ma zastosowanie w 
badaniach nad nadekspresją białek i jest stosowana przed 
użyciem takich metod jak klonowanie, czy 
sekwencjonowanie DNA. Elektroforeza białek może służyć do 
oceny czystości uzyskiwanych preparatów białkowych, 
określania wielkości rozdzielanych białek, przeprowadzana w 
warunkach natywnych umożliwia analizę reakcji 
biochemicznych. 

 elektroforeza 

dr hab. Danuta 
Wojcieszyńska 
32 200 95 76 
32 255 20 98 

 

Zestaw do sączenia 
molekularnego 

Zestaw umożliwia rozdział mieszanin białkowych oraz 
określenie masy natywnych białek.  gel filtration  

System do izoogniskowania 

Ogniskowanie do punktu izoelektrycznego służy do rozdziału 
i zagęszczania cząsteczek amfoterycznych (białek, peptydów) 
w segmentach o ściśle określonym pH odpowiadającym 
wartościom punktu izoelektrycznego rozdzielanych 
cząsteczek. 

 izoelektroogniskowanie  

System dokumentacji żeli System służy do dokumentacji, archiwizacji i komputerowej 
obróbki obrazów żeli elektroforetycznych.  archiwizacja obrazu  

Termocyker 

Termocykler ma za zadanie szybkie powielanie wybranego 
odcinka kwasu nukleinowego w warunkach laboratoryjnych, 
polegające na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i 
oziębiania próbki. Znajduje wiele zastosowań, m.in. w 
badaniach nad genomem, charakterystyce ekspresji genów, 
klonowaniu genów. 

 PCR 
 amplifikacja 
 łańcuchowa reakcja 

polimerazy 
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Jednowiązkowy 
spektrofotometr UV-VIS 

Urządzenie umożliwia pomiary absorbancji światła w 
zakresie 200 – 1100 nm. W badaniach białek umożliwia 
śledzenie reakcji enzymatycznych, pomiar zawartości białka 
w próbie oraz analizę spektralną. 

 spectrofotometria  

Pracownia biomechaniki, ul. Jagiellońska sala 28; sala C-354 tel. (32)200 93 71 

Maszyna wytrzymałościowa 
MTS Synergie 100 z 
oprogramowaniem 

TestWorks 

 biomechanika 
 biofizyka 
 biotechnologia 
 materiałoznawstwo 

Projektowanie i przeprowadzanie statycznych i 
dynamicznych testów mechanicznych: 1.Rozciąganie, 
ściskanie, skręcanie próbki siłami od 1mN do 50N z błędem 
1%. 2. Rejestracja zależności naprężenie-odkształcenie. 
Możliwość współpracy z ekstensometrem 3. Wyznaczenie 
modułów (właściwości) mechanicznych przy pomocy 
oprogramowania maszyny wytrzymałościowej. 

 test mechaniczny 
 próba 
 wytrzymałość 
 zginanie 
 ściskanie 
 maszyna 

wytrzymałościowa 

mgr Jerzy 
Karczewski 

32 200 93 71 

 

Wideoekstensometr 
Messphysik 

Bezdotykowy pomiar odkształceń: 1. Wskazanie punktów 
pomiarowych - markerów. 2.Poddanie próbki działaniu sił. 3. 
Rejestracja odkształceń w wybranym kierunku z 
rozdzielczością 0.4mikrometra dla pola widzenia 50mm. 

 ekstensometr 
bezdotykowy 

 wideoekstensometr 
 

System Cyfrowej korelacji 
obrazu 

Bezdotykowy pomiar i analiza odkształceń w dwu 
wymiarach: 1. Oświetlenie próbki - rozmiary minimalne 
20x15 mm maksymalne 1000x750 mm. 2.Poddanie próbki 
działaniu sił. 3. Rejestracja odkształceń na powierzchni z 
rozdzielczością 1mikrometra dla powierzchni 100mm2 z 
błędem 0.01%.  4. Analiza odkształceń metodą FEM. 

 ekstensometr 
bezdotykowy 

 DIC 
 cyfrowa korelacja obrazu 

 

Mikroskop Badawczy 
Olympus CX z 

oprogramowaniem analySIS 

Dokumentowanie i analiza struktury materiału: 1. 
Przygotowanie preparatu w postaci skrawków. 2. Barwienie 
wybranych składników materiału. 3. Fotografia cyfrowa. 4. 
Pomiary rozmiarów obiektów z pomocą oprogramowania. 5. 
Liczenie obiektów z pomocą oprogramowania. 

 analiza obrazu  

Wydziałowa Pracownia Biologii Komórki. Laboratorium sondy ciśnieniowej, ul. Jagiellońska 28; sala A-25 tel.: (32)200 94 99 

Sonda ciśnieniowa 
(Pressure Probe) Leica  biotechnologia 

 biologia molekularna 

Badania ciśnienia turgorowego, modułu odkształcenia, 
przepuszczalności hydraulicznej błon komórkowych oraz 
mikroiniekcja fluorochromów. Wyposażona w 
mikromanipulator MN-151, adapter NO-AD oraz akcesoria 
mikroskopowe. 

 pressure probe 
 sonda 
 mikroiniekcja 
 mikromanipulator 

dr Izabela 
Dobrowolska 
32 200 94 47 

aparatura 
unikatowa 

w skali kraju 

Mikroskop stereoskopowy 
SMZ 1500 Nikon 

Wyposażony w kamerę, umożliwia analizę materiału i 
wykonanie dokumentacji zdjęciowej. 

 zdjęcia, dokumentacja 
zdjęciowa  
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Cieplarka laboratoryjna 
POL-EKO aparatura 

Przeznaczona do inkubacji próbek materiału zatapianych w 
wosku i żywicach. Zakres temp.: od +5°C do +40°C, 
pojemność komory 56 litrów. 

 cieplarka, inkubowanie, 
zatapianie materiału  

Dejonizator PURELAB UHQ 
ELGA 

Urządzenie  przeznaczone do otrzymywania  ultra-czystej 
wody dejonizowanej. Wymienne filtry UHQ-1, UHQ-2, UHQ-
4, UHQ-6 i UHQ-7. 

 dejonizator, filtrowanie  

Wydziałowa Pracownia Biologii Komórki. Laboratorium ultramikrotomu, ul. Jagiellońska 28; sala A-24 tel.: (32)2009499 

Ultramikrotom EM UC6 
Leica 

 biotechnologia 
 biologia molekularna 

Analiza ultrastruktury komórek roślinnych w aspekcie zmian 
różnicowania komórek oraz zmian wywoływanych przez 
niekorzystne czynniki środowiskowe. Urządzenie umożliwia 
uzyskanie skrawków o grubości od 92 nm do 1 µm. 
Wyposażony w ramię z wymiennymi holderami, zestaw noży 
diamentowych: "histo" i ultra" oraz dezintegrator dźwiękowy 
do wygładzania powierzchni skrawków. Analiza  
poprzedzona jest przygotowaniem materiału do badań: 
utrwalanie, odwadnianie i zatapianie materiału w 
mieszankach żywic i wosku. 

 ultramikrotom 
 krojenie 

dr Izabela 
Dobrowolska 
32 200 94 47 

 

Mikrotom rotacyjny Hyrax 
M40 Zeiss 

Analiza histochemiczna materiału zatopionego w wosku 
Steedmana. Płynna regulacja grubości skrawków, możliwość 
precyzyjnego ustawienia próbek do powierzchni krojenia. 
Posiada uchwyt do niskoprofilowych ostrzy typu Silver i 
SEC35. 

 mikrotom rotacyjny 
 krojenie  

Mikrotom saneczkowy 
Leica 

Przeznaczony do krojenia i analizy  próbek drewna. 
Umożliwia uzyskiwanie serii skrawków. Wyposażony w 
uchwyt do ostrzy niskoprofilowych typu Silver lub SEC35. 
Możliwość zmiany pozycji ostrza oraz jego wymiany. 

 mikrotom saneczkowy 
 krojenie  

Mikroskop Optiphot-2 
Nikon Umożliwia obserwacje i analizę skrawków materiału.  obserwacje 

 analiza  

Łamarka do noży Leica Umożliwia wykonanie noży szklanych do krojenia materiału.  noże szklane  

Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego (KTU) tel. (32) 349 3914-15 

Skaner ZEUTSCHEL 
OS12000 wraz z 
komputerem i 

oprogramowaniem 

 botanika 
 taksonomia roślin 

Skanowanie wysokiej rozdzielczości okazów roślin 
dokumentujących zasoby flory regionalnej. 

 skanowanie wysokiej 
rozdzielczości 

Zespół Projektu RPO 
- "Bio-Geo-Silesia-

Orsip" 
 

aparatura 
zakupiona w 

ramach 
Projektu RPO - 

"Bio-Geo-
Silesia-Orsip" 
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aparatura 
unikatowa 

w skali regionu 

Mikroskop steroskopowy 
OLYMPUS wraz z 

oprogramowaniem DP-Soft 

Obserwacje mikroskopowe z możliwością cyfrowego zapisu 
obrazu i cyfrowej obróbki obrazów. 

 mikroskopia steroskopwa 
 analiza cyfrowa obrazu 

  

Wydziałowa Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej, ul. Bankowa 9; sala 314 tel. (32)359 12 60 

Spektrometr absorbcji 
atomowej, Solar 939 

 biologia 
 chemia 

Spektrometry absorpcji atomowej mogą być stosowane do 
oznaczania metali i innych pierwiastków w różnych 
rodzajach substancji. Znajdują zastosowanie w badaniach 
środowiskowych powietrza, jakości wody, gleby, żywności, 
leków, tkanek roślinnych i zwierzęcych itp. Pracownia AAS 
wyposażona jest w urządzenie umożliwiające oznaczenia 
metodą spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu 
grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS) pierwiastków: Zn, 
Cu, Fe, Cd, Ni, Pb. 

 AAS 
 Spektrometria Absorpcji 

Atomowej, Zn, Cu, Fe, Cd, 
Ni, Pb 

mgr inż. Magdalena 
Skowronek 

tel. 32 359 12 60  

Bomba i Mikrobomba 
kalorymetryczna 

Bomba i mikrobomba kalorymetryczna przeznaczona jest do 
pomiarów wartości energetycznej materiałów biologicznych, 
takich jak rośliny, tkanki zwierząt, ich produkty, wydzieliny i 
wydaliny, osady denne, żywność. Mikrobomba pozwala na 
zminimalizowanie ilości potrzebnego materiału do 20 mg 
suchej masy (dla bomby minimalna masa próby to 0,7 g 
s.m.). W Laboratorium służy głównie do badań 
ekotoksykologicznych i ekofizjologicznych - budżet 
energetyczny, oraz do badań wartości energetycznej próbek 
żywności. 

 budżet energetyczny 
 wartość kaloryczna 
 bomba i mikrobomba 

kalorymetryczna 

dr Andrzej 
Kędziorski 

32 359 17 80 

jest unikatowa 
w skali kraju 

Wydziałowe Laboratorium Badań Enzymologicznych, ul. Bankowa 9; sala 324 tel. (32)359 12 60 

Ultrawirówka Beckman  biologia 
 chemia 

Ultrawirówka umożliwia  frakcjonowanie mieszanin 
polimerów organicznych (białka, DNA) i struktur 
komórkowych oraz badania wirusów oraz komórek. Służy do 
szybkiego odwirowywania trudno sedymentujących osadów i 
rozdzielania emulsji. Ultrawirówka ma możliwość uzyskania 
200 tys. g w próbach o objętości od 1 ml. 

 frakcjonowanie 
 ultrawirowanie 
 wirowanie w gradiencie 

dr Katarzyna 
Rozpędek 

32 359 12 60  
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Liofilizator Christ Alpha 

Liofilizator umożliwia zagęszczanie i suszenie związków 
termolabilnych, takich jak białka, kwasy nukleinowe, 
pochodne nukleozydów, leków i in. Liofilizację stosuje się w 
laboratoriach i zakładach chemicznych, biochemicznych, 
biologii molekularnej, biotechnologii, farmacji oraz w 
technologii żywności do produkcji żywności liofilizowanej. 

 liofilizacja 
 liofilizator  

Spektrofotometr UV-Vis z 
czytnikiem płytek; Tecan 

Infinite M200 

Wyposażenie spektrofotometru w czytnik płytek (do 96 
dołków) umożliwia pomiary absorbancji kilkudziesięciu 
próbek jednocześnie. Spektrofotometria absorpcyjna 
znajduje bardzo szerokie zastosowanie w analizie ilościowej i 
jakościowej w biochemii, farmacji, laboratoriach analityki 
medycznej; umożliwia wyznaczanie stałych pKa niektórych 
związków, monitorowanie kinetyki reakcji enzymatycznych 
(monitorowanie w czasie produktu lub substratu reakcji). W 
naszym Laboratorium służy do wszelkich oznaczeń 
enzymatycznych. 

 spektrofotometria 
 czytnik płytek 
 pomiary 

spektrofotometryczne 
 spektrofotometr UV-Vis 

dr Agnieszka 
Babczyńska 

32 359 12 60  

Pracownia hydrobiologiczna, ul. Bankowa 9; sala 119a tel.: (32)359 13 94 

Mikroskop badawczy 
dolnostolikowy  biologia 

Umożliwia oglądanie preparatów wodnych i utrwalonych w 
jasnym polu, wykonywanie zdjęć.  zdjęcia preparatów 

dr hab. Mariola 
Krodkiewska 
32 359 13 94 

do roku 2014 
dostępne 

wyłącznie na 
potrzeby 
realizacji 
projektu 
ZiZoZap 

Mikroskop stereoskopowy, 
kamera cyfrowa  biologia 

Umożliwia oglądanie preparatów wodnych i utrwalonych w 
jasnym polu, wykonywanie zdjęć.  zdjęcia preparatów 

Wydziałowa Pracownia Chromatograficzna, ul. Jagiellońska 28; sala AS-40 tel.: (32)200 94 91 

Chromatograf gazowy  biotechnologia 
 ochrona środowiska 

Ilościowe i jakościowe analizy profili bakteryjnych 
komórkowych kwasów tłuszczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem posfolipidowych kwasów tłuszczowych. 
Oznaczenia zawartości węglowodorów w różnych próbkach 
biologicznych. 

 chromatografia 
 kwasy tłuszczowe 
 węglowodory 

dr Tomasz 
Płociniczak 

tel. 32 200 94 70  

 


