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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 20.02.2014 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 14.02.2014 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 2 grudnia 2013 r. 

3. Wręczenie aktów powołania do Rady Naukowej (podstawa prawna: Statut AGH art.27a  

pkt. 1 i Regulamin ACMiN par.3 ust.2c). 

4. Ukonstytuowanie się Rady Naukowej (podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.3 ust.4) – 

wybór Sekretarza Rady Naukowej ACMiN. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Naukowej ACMiN prof. Marka Przybylskiego w sprawie 

zasad zatrudniania i powierzania funkcji Kierowników Linii Badawczych. 

6. Wręczenie aktów powołania na funkcje Kierowników Linii Badawczych II, IV, V, VI, i VII 

(podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3). 

7. Opinia Rady w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Linii Badawczej I i III (podstawa 

prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3). 

8. Utworzenie Komisji Rady Naukowej ACMiN: 

a) ds. Nauki i Inwestycji Aparaturowych, 

b) ds. Współpracy z Przemysłem. 

9. Informacja Dyrektora ACMiN prof. Marka Przybylskiego w sprawie wykonania wskaźników 

realizacji celu projektu ACMiN do 31 października 2014. 
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10. Rozstrzygnięcie konkursów – opinia Rady w sprawie wniosków o zatrudnienie (podstawa 

prawna: Statut AGH art. 45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

a) na stanowisko asystenta naukowego w Linii III, 

b) na stanowisko asystenta naukowego w Linii III, 

c) na stanowisko asystenta naukowego w Linii V, 

d) na stanowisko asystenta naukowego w Linii V, 

e) na stanowisko asystenta naukowego w Linii VI, 

f) na stanowisko asystenta naukowego w Linii VII, 

g) na stanowisko adiunkta naukowego w Linii VII. 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Posiedzenie Rady Naukowej ACMiN AGH poprowadził Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. 

Marek Przybylski. Na posiedzeniu Rady Naukowej, zgodnie z listą obecności, obecnych było  14 osób. 

Liczba członków Rady: 20 

Obecnych: 14 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił pokrótce 

porządek obrad. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek 

obrad.  

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 2 grudnia 2013 r. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia 

Rady z dnia 2 grudnia 2013 r.  

 

3. Wręczenie aktów powołania do Rady Naukowej (podstawa prawna: Statut AGH art.27a  

pkt. 1 i Regulamin ACMiN par.3 ust.2c). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację dotyczącą rozszerzenia         

składu Rady przez JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę. Prof. dr hab. inż.  Jan Kazior 

wręczył akty powołania na członków Rady Naukowej ACMiN dr hab. inż. Marcinowi Sikorze i dr hab. 

inż. Andrzejowi Bernasikowi.  
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4. Ukonstytuowanie się Rady Naukowej (podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.3 ust.4) – 

wybór Sekretarza Rady Naukowej ACMiN.  

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że zgodnie z zapisem w Regulaminie ACMiN 

Sekretarzem Rady (łącznikiem między Przewodniczącym Rady a administracją ACMiN) ma być 

samodzielny pracownik naukowy formalnie zatrudniony w ACMiN. Prof. Stobiecki poruszył kwestię 

zatrudnienia osoby wybieranej na funkcję Sekretarza. Prof. Przybylski wyjaśnił, że na chwilę obecną 

dr hab. inż. Andrzej Bernasik nie jest jeszcze formalnie zatrudniony w ACMiN, ale wniosek o 

zatrudnienie został już złożony u JM Rektora AGH. Prof. Przybylski zaproponował, aby przełożyć 

wybór Sekretarza Rady na następne posiedzenie, gdy kwestia zatrudnienia będzie już uregulowana. 

Prof. Kalukiewicz zaproponował, by zaopiniować kandydata na bieżącym posiedzeniu, a za datę 

podjęcia funkcji Sekretarza uznać datę zatrudnienia kandydata w ACMiN.   

Rada Naukowa ACMiN przychyliła się do propozycji prof. Kalukiewicza i w głosowaniu tajnym 

wybrała dr hab. inż. Andrzeja Bernasika na Sekretarza Rady Naukowej: 

13 osób – za, 

1 osoba – wstrzymała się od głosu. 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Naukowej ACMiN prof. Marka Przybylskiego w sprawie 

zasad zatrudniania i powierzania funkcji Kierowników Linii Badawczych. 

Prof. Przybylski przedstawił członkom Rady zasady zatrudniania i powierzania funkcji 

Kierowników Linii Badawczych. Omówił problemy związane z dodatkowym zatrudnianiem 

pracowników AGH w ACMiN. Wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby 

zatrudnianie Kierowników Linii Badawczych na 5/8 etatu naukowo-technicznego. W ten sposób 

Kierownicy Linii traktowani byliby jako pracownicy naukowi, co umożliwiłoby im występowanie z 

wnioskami o granty. Zgodnie z otrzymanymi opiniami prawnymi zatrudnienie na etacie 

administracyjnym nie pozwala na składanie wniosków w NCN i NCBiR. Prof. Przybylski podkreślił, że 

kluczową kwestią jest zgoda Dziekanów Wydziałów na składanie przez ich pracowników, 

równocześnie dodatkowo zatrudnionych w ACMiN, wniosków o granty, które byłyby realizowane w 

ACMiN.    
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6. Wręczenie aktów powołania na funkcje Kierowników Linii Badawczych II, IV, V, VI, i VII 

(podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3). 

Prof. Kazior wręczył akty powołania na funkcje Kierowników Linii Badawczych dr hab. inż. 

Dariuszowi Kacie, prof. AGH (Kierownikowi II Linii Badawczej), prof. dr hab. Józefowi Spałkowi 

(Kierownikowi IV Linii Badawczej), dr hab. inż. Marcinowi Sikorze (Kierownikowi V Linii Badawczej), dr 

hab. inż. Andrzejowi Bernasikowi (Kierownikowi VI Linii Badawczej), prof. dr hab. inż. Markowi 

Przybylskiemu (Kierownikowi VII Linii Badawczej). 

 

7. Opinia Rady w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Linii Badawczej I i III (podstawa 

prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3):  

 

a) prof. dr hab. inż. Jerzemu Morgielowi (I Linia Badawcza), 

b) dr hab. inż. Piotrowi Bale (III Linia Badawcza). 

          Dyrektor ACMiN AGH prof. dr hab. inż. Marek Przybylski przypomniał członkom Rady 

Naukowej, że zgodnie z Regulaminem ACMiN kierowników Linii powołuje i odwołuje Rektor AGH na 

wniosek Dyrektora ACMiN po zasięgnięciu opinii Rady ACMiN. Prof. Przybylski przedstawił sylwetki 

naukowe kandydatów na Kierowników Linii. Następnie przystąpiono do opiniowania kandydatów.  

          Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji Kierownika I Linii Badawczej Panu 

prof. dr hab. inż. Jerzemu Morgielowi.  

          Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji Kierownika III Linii Badawczej Panu 

dr hab. inż. Piotrowi Bale. 

 

8. Utworzenie Komisji Rady Naukowej ACMiN: 

a) ds. Nauki i Inwestycji Aparaturowych, 

b) ds. Współpracy z Przemysłem. 

Prof. Przybylski zaprosił członków Rady Naukowej do współdziałania z ACMiN poprzez udział 

w Komisjach. Wyjaśnił, że Komisje Rady Naukowej ACMiN mają służyć pomocą w uczynieniu z ACMiN 

wiodącej i prężnej jednostki badawczej. Prof. Przybylski zasugerował, aby zacząć od powołania dwóch 

Komisji: Komisji ds. Nauki i Inwestycji Aparaturowych oraz Komisji ds. Współpracy z Przemysłem. 
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Podkreślił, że współpraca z przemysłem jest niezwykle ważna (z jednej strony realizacja celów 

projektu-ACMiN, z drugiej wpływy finansowe). Współpraca ta ma opierać się na wspieraniu 

innowacyjności w przemyśle, szczególnie w przemyśle związanym z regionem małopolskim, poprzez 

m.in. występowanie o wspólne granty. Prof. Przybylski wyjaśnił także jakie komplikacje niesie ze sobą 

brak możliwości wystawienia faktur VAT. Prof. Kazior podkreślił, że uważa tę inicjatywę za bardzo 

celną, ponieważ środki finansowe na działalność naukowo-badawczą będą płynąć w dużej mierze ze 

współpracy z przemysłem. Prof. Richert zaproponowała, by dodać Komisję ds. Współpracy z 

Zagranicą.  

Skład Komisji ds. Nauki i Inwestycji Aparaturowych: prof. Spałek, dr hab. inż. Sikora, prof. Stobiecki, 

prof. Pisarkiewicz, prof. Kazior, prof. Przybylski, prof. Czyrska-Filemonowicz.  

Skład Komisji ds. Współpracy z Przemysłem: prof. Richert, prof. Kata, prof. Kalukiewicz, prof. Telejko.  

 

9. Informacja Dyrektora ACMiN prof. Marka Przybylskiego w sprawie wykonania wskaźników 

realizacji celu projektu ACMiN do 31 października 2014. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o wskaźnikach realizacji 

projektu ACMiN. Realizacja I etapu projektu ACMiN (budynek i wyposażenie laboratoriów) zakończyła 

się 31 października 2013 r. We wniosku o dofinansowanie złożonym do MNiSW za pośrednictwem 

NCBiR ustalono dwa terminy wykonania wskaźników realizacji. Wskaźniki realizacji produktu zostały 

zrealizowane na dzień zakończenia I etapu. Zgodnie z zapisem we wniosku wskaźniki realizacji celu/ 

rezultatu powinny zostać wykonane w roku 2013. Grant był czterokrotnie przedłużany, w związku z 

czym termin wykonania wskaźników realizacji przesunął się na 31 października 2014 r.  

Wśród wskaźników celu/ rezultatu znajdują się m. in.: 

- liczba studentów, którzy będą korzystali ze „wspartej infrastruktury sfery B+R” (200 studentów), 

- liczba pracowników naukowych, którzy korzystają ze „wspartej infrastruktury sfery B+R” (150 

pracowników). 

Prof. Przybylski poprosił członków Rady Naukowej o wsparcie w zakresie realizacji ww. 

wskaźników. Prof. Richer podkreśliła, że tego typu współpraca musi być udokumentowana np. 

poprzez zapis w pracy magisterskiej lub inżynierskiej,  granty realizowane w ACMiN, artykuły 

współafiliowane do ACMiN. Prof. Kalukiewicz zauważył, że dowód mogą stanowić deklaracje 

studentów, mówiące że pomiary zostały wykonane w ACMiN. Prof. Spałek podkreślił, że taką rolę 

mogą pełnić również deklaracje doktorantów i postdoktorantów. Części badawcze doktoratów mogą 
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być realizowane w ACMiN. Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że w ACMiN nie może być 

prowadzona żadna działalność dydaktyczna. Prof. Stobiecki podkreślił, że należy dopilnować, by część 

badań do doktoratów była wykonywana w ACMiN. Ilość osób korzystających ze „wspartej 

infrastruktury sfery B+R” powinna być dokładnie udokumentowana. 

Prof. Przybylski podał kolejny wskaźniki rezultatu - liczba projektów badawczych 

rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu „wspartej struktury sfery B+R” (20 

projektów). Z zapisu tego wynika, że w październiku 2014 r. każda Linia Badawcza powinna być w 

stanie udokumentować, że ok. 3 projekty są realizowane we współpracy z ACMiN AGH. Prof. 

Przybylski przypomniał o istnieniu Rady Programowej projektu ACMiN, która powinna dbać o 

finansowanie ACMiN. Prof. Spałek podkreślił, że konieczne jest składanie przez pracowników ACMiN 

wniosków o projekty badawcze. Prof. Przybylski wyjaśnił, że granty te mają być realizowane we 

współpracy z ACMiN (mogą być umiejscowione na innych Wydziałach AGH czy też poza AGH, ale we 

współpracy z AGH). Prof. Spałek zasugerował, aby w rozliczeniach rocznych z grantów zamieszczać 

informację,  że badania powstały we współpracy z ACMiN.  

Prof. Przybylski przekazał informację, że zgodnie z zapisem we wniosku o finansowanie, pod 

koniec października 2014 r. w ACMiN powinno być obsadzonych 20 etatów naukowych, a łącznie 30 

etatów. Kolejne konkursy są sukcesywnie ogłaszane i rozstrzygane, więc wskaźnik ten powinien być 

zrealizowany na dzień 31 października 2014 r.  

Prof. Spałek poruszył kwestię parametryzacji. Prof. Przybylski podkreślił, że w staraniach o 

kategorię bardzo ważne są projekty realizowane w ACMiN (jednym z uczestników musi być 

pracownik naukowy ACMiN) i powstałe w ich wyniku publikacje. Podstawową kwestią jest ustalenie 

dyscypliny naukowej, w której ACMiN będzie występowało o kategoryzację. Prof. Pisarkiewicz 

wyjaśnił, że o kategoryzacji decyduje przede wszystkim tematyka publikacji,  które się zgłasza. Prof. 

Spałek przedstawił członkom Rady Naukowej zasady, na jakich jednostka naukowa może się starać o 

kategoryzację. Prof. Przybylski zaproponował, by zastanowić się nad tym do kolejnego posiedzenia 

Rady. Członkowie Rady Naukowej zgłosili postulat, aby zaprosić prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha, 

członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, na następne posiedzenie Rady. Prof. Pisarkiewicz 

zaapelował, aby skrupulatnie ocenić dorobek naukowy przed wystąpieniem o kategoryzację. 
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10. Rozstrzygnięcie konkursów – opinia Rady w sprawie wniosków o zatrudnienie (podstawa 

prawna: Statut AGH art. 45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

 

a) na stanowisko asystenta naukowego w Linii III: 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

169/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. wpłynęły cztery zgłoszeń. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w 

składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Piotr Bała i dr hab. inż. 

Grzegorz Boczkal stwierdziła, że dwa spośród nich, złożone przez Panią mgr inż. Martę Gajewską i 

Panią dr Dorotę Bielską, spełniają wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w 

konkursie. W związku z czym Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydatury obu Pań i 

wnosi do Rady Naukowej ACMIN o zaakceptowanie Pani mgr inż. Marty Gajewskiej i Pani dr Doroty 

Bielskiej na stanowiska asystentów naukowych w ACMiN. Prof. Przybylski przedstawił sylwetkę 

naukową mgr inż. Marty Gajewskiej. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr inż. Marty 

Gajewskiej na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej. Prof. Przybylski przybliżył 

dorobek naukowy dr Doroty Bielskiej. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr Doroty 

Bielskiej na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej. 

 

b) na stanowisko asystenta naukowego w Linii V: 

Dr hab. inż. Marcin Sikora przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie 

na stanowisko asystenta naukowego w V Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. wpłynęło osiem zgłoszeń. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w 

składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel, dr hab. 

inż. Andrzej Bernasik i dr hab. inż. Marcin Sikora stwierdziła, że dwa spośród nich, złożone przez Panią 

mgr inż. Aleksandrę Szkudlarek i Panią dr inż. Katarzynę Berent, spełniają wszystkie wymogi formalne 

oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała kandydatury obu Pań i wnosi do Rady Naukowej ACMIN o zaakceptowanie Pani mgr inż. 

Aleksandry Szkudlarek i Pani dr inż. Katarzyny Berent na stanowiska asystentów naukowych w 

ACMiN. Dr hab. inż. Sikora przedstawił sylwetkę naukową mgr inż. Aleksandry Szkudlarek. Rada 
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Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr inż. Aleksandry Szkudlarek na stanowisko asystenta 

naukowego w V Linii Badawczej. Dr hab. inż. Sikora przybliżył dorobek naukowy dr inż. Katarzyny 

Berent. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Katarzyny Berent na stanowisko 

asystenta naukowego w V Linii Badawczej. 

 

c) na stanowisko asystenta naukowego w Linii VI: 

Dr hab. inż. Bernasik przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w VI Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

2/2014 z 8 stycznia 2014 r. wpłynęły cztery zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: 

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Marcin Sikora oraz dr hab. inż. 

Andrzej Bernasik stwierdziła, że jedno z nich, złożone przez Pana mgr inż. Mateusza Marca, spełnia 

wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Marca i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o 

zaakceptowanie jego kandydatury na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Dr hab. inż. 

Bernasik przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Mateusza Marca. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu 

tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o 

zatrudnienie mgr inż. Mateusza Marca na stanowisko asystenta naukowego w VI Linii Badawczej. 

 

d) na stanowisko asystenta naukowego w Linii VII: 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w VII Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

168/2013 z 14 listopada 2013 r. wpłynęło jedno zgłoszenie od Pani mgr inż. Kamili Kollbek. Po 

rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr 

hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Bernasik stwierdziła, że Kandydatka 

spełnia wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym 

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Kollbek i wnosi do Rady Naukowej 

ACMiN o zaakceptowanie jej osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski 

przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Kamili Kollbek. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 
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jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie 

mgr inż. Kamili Kollbek na stanowisko asystenta naukowego w VII Linii Badawczej. 

 

e) na stanowisko adiunkta naukowego w Linii VII: 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

167/2013 z 14 listopada 2013 r. wpłynęło jedno zgłoszenie od Pana dr inż. Antoniego Żywczaka. Po 

rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), 

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, dr hab. inż. Marcin Sikora stwierdziła, że Kandydat spełnia wszystkie 

wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Żywczaka i wnosi do Rady Naukowej 

ACMiN o zaakceptowanie jego kandydatury na stanowisko adiunkta naukowego w ACMiN. Prof. 

Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Antoniego Żywczaka. Rada Naukowa ACMiN, w 

głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora 

AGH o zatrudnienie dr inż. Antoniego Żywczaka na stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii 

Badawczej. 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Spałek zwrócił uwagę, by posiedzeń Rady Naukowej ACMiN nie zwoływać w trakcie 

przerwy międzysemestralnej. Prof. Przybylski wyjaśnił, że niestety nie było innej możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Stańczyk 

 

 

 


