
 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 6.12.2013 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 2 grudnia 2013 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Wystąpienie JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki. 

2. Wręczenie aktów powołania do Rady Naukowej ACMiN. 

3. Ukonstytuowanie się Rady Naukowej – wybór Sekretarza Rady na następnym posiedzeniu. 

4. Wystąpienie Dyrektora ACMiN prof. dr hab. inż. Marka Przybylskiego: „ACMiN jako centrum 

interdyscyplinarnych badań naukowych AGH”. 

5. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o utworzenie siedmiu Linii 

Badawczych w ACMiN: 

a) I Linia: Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria (Metallic Materials and Nanoengineering), 

b) II Linia: Materiały Ceramiczne i Biomateriały (Ceramic and Bio-Materials), 

c) III Linia: Materiały do Specjalnych Zastosowań (Materials for Special Applications), 

d) IV Linia: Układy Kwantowe i Modelowanie (Quantum Systems and Modeling), 

e) V Linia: Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm (Functional Materials and 

Nanomagnetism), 

f) VI Linia: Miękka Materia Skondensowana (Soft Condensed Matter), 

g) VII Linia: Nanostruktury i Nanourządzenia (Nanostructures and Nanodevices). 

6. Opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji 

kierowników Linii Badawczych: 

a) dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH (II Linia Badawcza), 

b) prof. dr hab. Józef Spałek (IV Linia Badawcza), 
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c) dr hab. inż. Marcin Sikora (V Linia Badawcza), 

d) dr hab. inż. Andrzej Bernasik (VI Linia Badawcza), 

e) prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (VII Linia Badawcza). 

7. Rozstrzygnięcie konkursów – opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN do Rektora 

AGH o zatrudnienie: 

a) dr Andrzeja Biborskiego (jako asystenta naukowego w Linii IV),  

b) dr inż. Michała Zegrodnika (jako asystenta naukowego w Linii IV), 

c) dr inż. Macieja Woźniaka (jako adiunkta w Linii II). 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

a) częstotliwość posiedzeń Rady Naukowej, 

b) Komisje Rady Naukowej – na następnym posiedzeniu Rady. 

 

 

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

Marek Przybylski. Na posiedzeniu Rady Naukowej, zgodnie z listą obecności, obecnych było 18 osób. 

Gościem Rady Naukowej ACMiN był JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. 

 

Liczba członków Rady: 18 

Obecnych: 17 

 

1. Wystąpienie JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki. 

JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka powitał członków Rady Naukowej i wyraził 

zadowolenie z powstania nowej jednostki naukowo-badawczej jaką jest ACMiN. Wyraził również 

nadzieję, że ACMiN AGH zwiększy potencjał naukowy całego środowiska krakowskiego. JM Rektor 

AGH podkreślił, że początkowo działalność ACMiN musi być kredytowana, ale z pewnością z czasem 

ACMiN AGH stanie się samowystarczalną pod względem finansowym jednostką naukowo-badawczą. 

JM Rektor AGH swój wysiłek w powstanie ACMiN włożyło wielu profesorów AGH, UJ i PK, a także 

wielu pracowników administracyjnych AGH. 

 

2. Wręczenie aktów powołania do Rady Naukowej ACMiN. 

JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wręczył akty powołania członkom Rady 

Naukowej ACMiN AGH. 
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3. Ukonstytuowanie się Rady Naukowej – wybór Sekretarza Rady na następnym posiedzeniu. 

Prof. Marek Przybylski wyjaśnił członkom Rady, że zgodnie z zapisem w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym w jednostkach podstawowych uczelni przewodniczącym Rady Naukowej/ 

Rady Wydziału jest zawsze kierownik tej jednostki. Sekretarzem Rady (łącznikiem między 

Przewodniczącym Rady a administracją ACMiN) będzie jedna z osób zatrudnionych w ACMiN. Na 

chwilę obecną kwestia zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych w ACMiN nie została 

jeszcze rozwiązana, w związku z czym prof. Marek Przybylski zawnioskował o przełożenie wyboru 

Sekretarza na następne posiedzenie Rady Naukowej. 

 

4. Wystąpienie Dyrektora ACMiN prof. dr hab. inż. Marka Przybylskiego: „ACMiN jako 

centrum interdyscyplinarnych badań naukowych AGH”. 

Prof. Marek Przybylski podkreślił, że projekt powstania ACMiN został zainicjowany kilka lat temu 

staraniem nie tylko Akademii-Górniczo-Hutniczej, ale także Uniwersytetu Jagiellońskiego  

i Politechniki Krakowskiej. Przypomniał, że zgodnie z zapisem w Regulaminie ACMiN AGH, 

podstawowym celem ACMiN jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie 

nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej oraz 

nanotechnologii. Centrum ma współpracować z innymi Wydziałami AGH, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, w oparciu o wspólną bazę aparaturową. Status prawny 

Centrum to inna niż wydział jednostka podstawowa AGH. Wynika to z wielu przyczyn, m.in. 

możliwość kategoryzowania (możliwość starania się o dotację statutową i ubiegania się o granty 

inwestycyjne) oraz możliwość powołania zewnętrznej Rady Naukowej (skład określany przez Rektora 

AGH). Naczelnym organem inicjującym, opiniodawczym i oceniającym ma być Międzynarodowy 

Komitet Doradczy (ang.: International Advisory Board), złożony z 9 członków i spotykający się raz na 

dwa lata w ACMiN. Wszystkie bieżące sprawy związane z działalnością Centrum nadzoruje Rada 

Naukowa, a podjęte przez nią decyzje realizuje Dyrektor i administracja Centrum. Wewnętrznymi 

jednostkami ACMiN są Linie Badawcze skupiające pracowników i infrastrukturę dotyczącą zbliżonej 

tematyki badawczej. Projekt zakłada stworzenie 34 nowych miejsc pracy, co pozwala myśleć  

o zatrudnieniu 20 pełnoetatowych adiunktów naukowych. Wśród pracowników przewidywane są 

również osoby „delegowane” do pracy w ACMiN (pracownicy AGH zatrudnieni na innych 

Wydziałach), post-docy oraz doktoranci (doktoranci związani z profesorami współpracującymi  

z ACMiN). Prof. Marek Przybylski krótko omówił aparaturę i zaplecze technologiczne ACMiN AGH. 

Przedstawił członkom Rady Naukowej planowane zasady i sposoby finansowania działalności ACMiN 

AGH.  
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Prof. Marek Przybylski omówił siedem Linii Badawczych, planowanych do utworzenia w ACMiN 

AGH: 

Linia I: Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria (Metallic Materials and Nanoengineering), 

Linia II: Materiały Ceramiczne i Biomateriały (Ceramic and Bio-Materials), 

Linia III: Materiały do Specjalnych Zastosowań (Materials for Special Applications), 

Linia IV: Układy Kwantowe i Modelowanie (Quantum Systems and Modeling), 

Linia V: Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm (Functional Materials and Nanomagentism), 

Linia VI: Miękka Materia Skondensowana (Soft Condensed Matter), 

Linia VII: Nanostruktury i Nanourządzenia (Nanostructures and Nanodevices). 

Prof. Marek Przybylski podkreślił, że za kilka miesięcy poprosi Radę Naukową o opinię czy 

struktura składająca się z siedmiu Linii Badawczych w proponowanych kształcie spełnia swoje 

zadania, czy też należy wprowadzić modyfikacje. Prof. Zbigniew Kąkol zauważył, że proponowana 

struktura jest dobrym punktem wyjściowym, za kilka miesięcy będzie możliwość jej zweryfikowania.  

Prof. Maria Richert poruszyła kwestię „oddelegowania” pracownika do ACMiN. Prof. Marek 

Przybylski wyjaśnił, że od strony formalnej „delegowanie” polega na zawarciu trójstronnego 

porozumienia (między delegowanym, Wydziałem i ACMiN), które reguluje kwestie ubezpieczenia, 

afiliacji i wynagrodzenia. Na mocy porozumienia pracownik zatrudniony na innym Wydziale świadczy 

pracę w ACMiN. Prof. Janusz Wolny zaznaczył, że uważa za najważniejszą kwestię wspólnego 

finansowania oraz kwestię zatrudniania w ACMiN. Podkreślił, że należy wypracować model, który 

będzie funkcjonował poprawnie. Prof. Marek Przybylski wyjaśnił, że ACMiN zatrudni 34 nowych 

pracowników (w tym 20 adiunktów naukowych). JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka zwrócił 

uwagę, że delegowanie pracownika do ACMiN niesie za sobą korzyści zarówno dla ACMiN, jak i dla 

Wydziału. Odbywać się to będzie każdorazowo za zgodą Dziekana Wydziału. Prof. Jerzy Lis podkreślił, 

że członkowie Rady Naukowej tworzą pewien model funkcjonowania ACMiN, którego wdrożenie 

z pewnością nie będzie łatwe. Zadaniem Rady powinno być wypracowanie mechanizmu, 

pozwalającego by ACMiN stworzył bazę do przyszłego otrzymania kategorii naukowej. W Polsce nie 

ma na razie dobrego przykładu  tego typu jednostki badawczej działającej w ramach uczelni 

publicznej. Prof. Zbigniew Kąkol podkreślił, że zgodnie z opinią radców prawnych Narodowego 

Centrum Nauki pracownicy zatrudnieni w ACMiN na stanowiskach administracyjnych nie mogą 

ubiegać się o granty. Prof. dr hab. Janusz Wolny zwrócił uwagę na kwestię zatrudniania w Cyfronecie 

AGH. JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka zadeklarował, że każdorazowo na 

„oddelegowanie” pracownika do ACMiN będzie musiał wyrazić zgodę Dziekan Wydziału. Prof. 

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz omówiła kwestię zatrudniania pracowników naukowych  
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w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej. Prof. Zbigniew 

Kąkol podkreślił, że w tej samej jednostce nie można być zatrudnionym na dwóch etatach z takim 

samym zakresem obowiązków. Prof. Jan Kazior zauważył, że poza problemami międzywydziałowymi, 

istnieją również problemy, które dotyczą współpracy ACMiN z Uniwersytetem Jagiellońskim  

i Politechniką Krakowską. Zwrócił uwagę na problem rozliczania finansowego tej współpracy. Prof. 

Marek Przybylski wyjaśnił, że w okresie trwałości projektu (przez 5 lat) ACMiN nie może wystawić 

faktury VAT i że kwestia rozliczania badań nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana. Prof. Stanisław 

Kistryn podniósł problem podziału kosztów pośrednich w przypadku wspólnych grantów badawczych. 

Prof. Marek Przybylski wyjaśnił, że w przypadku współpracy z innymi uczelniami jest możliwość 

zawiązania konsorcjum, a w przypadku innych Wydziałów koszty pośrednie dzielone są wewnętrznie 

na AGH. Prof. Józef Spałek zaapelował, aby przyznać ACMiN kredyt zaufania na rok, a później 

rozliczyć Centrum z uzyskanych wyników. Podstawową kwestią powinno być uruchomienie Centrum 

pod względem naukowym. Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz podkreślił, że należy wdrażać  

w ACMiN rozwiązania funkcjonujące na innych Wydziałach AGH. JM Rektor AGH prof. Tadeusz 

Słomka zadeklarował, że nie będzie przypadków nakłaniania innych Wydziałów do współpracy  

z ACMiN AGH. Pracownicy ACMiN powinni jak najszybciej zacząć pisać granty, aby uzyskiwać środki 

finansowe na swoją działalność. Prof. Janusz Wolny zauważył, że należy również jak najszybciej 

zatrudniać pracowników w ACMiN. Prof. Marek Przybylski podkreślił, że pracownicy zatrudniani są 

zgodnie z Regulaminem ACMiN i Statutem AGH, m. in. wymagane jest zasięgnięcie opinii Rady 

Naukowej ACMiN. 

 

5.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o utworzenie siedmiu 

Linii Badawczych w ACMiN. 

Dyrektor ACMiN AGH prof. Marek Przybylski przedstawił członkom Rady Naukowej projekt 

utworzenia w ACMiN AGH siedmiu Linii Badawczych. Poinformował członków Rady, że zgodnie  

z Regulaminem ACMiN (§ 7 ust.2) i Statutem AGH, Linie tworzy Rektor AGH na wniosek Dyrektora 

ACMiN po jego zaopiniowaniu przez Radę Naukową ACMiN. Prof. Przybylski omówił profil naukowo-

badawczy i zaplecze aparaturowe wszystkich siedmiu projektowanych Linii Badawczych. Następnie 

zwrócił się do Rady Naukowej o zaakceptowanie projektu utworzenia siedmiu Linii Badawczych  

o następujących nazwach: 

I Linia: Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria (Metallic Materials and Nanoengineering), 

II Linia: Materiały Ceramiczne i Biomateriały (Ceramic and Bio-Materials), 

III Linia: Materiały do Specjalnych Zastosowań (Materials for Special Applications), 

IV Linia: Układy Kwantowe i Modelowanie (Quantum Systems and Modeling), 
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V Linia: Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm (Functional Materials and Nanomagnetism), 

VI Linia: Miękka Materia Skondensowana (Soft Condensed Matter), 

VII Linia: Nanostruktury i Nanourządzenia (Nanostructures and Nanodevices). 

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

wniosek o utworzenie siedmiu Linii Badawczych. 

 

6. Opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji 

kierowników Linii Badawczych: 

1. dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH (II Linia Badawcza), 

2. prof. dr hab. Józef Spałek (IV Linia Badawcza), 

3. dr hab. inż. Marcin Sikora (V Linia Badawcza), 

4. dr hab. inż. Andrzej Bernasik (VI Linia Badawcza), 

5. prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (VII Linia Badawcza). 

Dyrektor ACMiN AGH prof. 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 poinformował  Radę, że na razie nie 

przedstawia kandydatów na funkcję kierowników I i III Linii, i że zrobi to na następnym posiedzeniu 

Rady Naukowej. Prof. Przybylski przedstawił sylwetki naukowe kandydatów na kierowników II, IV, V, 

VI i VII Linii. Następnie przystąpiono do opiniowania kolejnych kandydatów. Rada Naukowa ACMiN,   

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

AGH o powierzenie funkcji kierownika II Linii Badawczej Panu dr hab. inż. Dariuszowi  Kacie, prof. 

AGH. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji kierownika IV Linii Badawczej Panu prof. dr 

hab. Józefowi Spałkowi. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji kierownika V Linii 

Badawczej Panu dr hab. inż. Marcinowi Sikorze. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

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

funkcji kierownika VI Linii Badawczej Panu dr hab. inż. Andrzejowi Bernasikowi. Rada Naukowa 

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

Rektora AGH o powierzenie funkcji kierownika VII Linii Badawczej Panu prof. dr hab. inż. Markowi 

Przybylskiemu. 
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7. Rozstrzygnięcie konkursów – opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN do 

Rektora AGH o zatrudnienie: 

a) dr. Andrzeja Biborskiego (jako asystenta naukowego w Linii IV),  

b) dr. inż. Michała Zegrodnika (jako asystenta naukowego w Linii IV), 

c) dr. inż. Macieja Woźniaka (jako adiunkta w Linii II). 

Dyrektor ACMiN AGH prof. Marek Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że zgodnie 

ze Statutem AGH stosunek pracy z pracownikiem naukowym nawiązuje Rektor, na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez właściwą radę. Zapewnił, że asystenci             

i adiunkci będą zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu wyłącznie w ACMiN AGH i nie będą uzyskiwali 

zgody na dodatkowe zatrudnienie. Prof. Janusz Wolny zapytał o planowaną ilość etatów                      

w poszczególnych Liniach Badawczych. Prof. Przybylski wyjaśnił, że Linie Badawcze w ACMiN AGH nie 

są sobie równe. Niektóre z Linii wykazują większe zapotrzebowanie etatowe wynikające z 

konieczności obsługi aparatury. Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o trzech 

rozstrzygniętych konkursach na stanowiska naukowe. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

139/2013 z dnia 1 października 2013 r. wpłynęło jedno zgłoszenie, spełniające wszystkie wymogi 

formalne i merytoryczne. Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), 

prof. dr hab. Józef Spałek i dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH, pozytywnie oceniła kandydaturę dr. 

Andrzeja Biborskiego i zarekomendowała Radzie Naukowej ACMiN pozytywne zaopiniowanie 

wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr. Biborskiego na stanowisku asystenta naukowego w IV 

Linii Badawczej. Następnie głos zabrał prof. Józef Spałek, który omówił dorobek naukowy oraz 

doświadczenie kandydata. Przedstawił również pokrótce zakres obowiązków dr. Biborskiego. Prof. 

Wolny wyraził wątpliwość, czy dr Biborski będzie zatrudniony wyłącznie w ACMiN AGH. Prof. 

Przybylski i prof. Spałek zapewnili, że ACMiN AGH będzie jedynym miejscem pracy dr. Biborskiego. 

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie może płynąć ze zdobytych grantów naukowych. Rada 

Naukowa ACMiN,  w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr. Andrzeja Biborskiego na stanowisko asystenta w IV Linii 

Badawczej ACMiN. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że w odpowiedzi na komunikat 

Rektora nr 138/2013 z dnia 1 października 2013 r. wpłynęło również jedno zgłoszenie, spełniające 

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski 

(przewodniczący), prof. dr hab. Józef Spałek i dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH, pozytywnie oceniła 

kandydaturę dr. inż. Michała Zegrodnika i zarekomendowała Radzie Naukowej ACMiN pozytywne 

zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN   o zatrudnienie dr. inż. Zegrodnika na stanowisku 

asystenta naukowego  w IV Linii Badawczej. Prof. Spałek krótko omówił dorobek naukowy kandydata. 
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Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr. inż. Michała Zegrodnika na stanowisku 

asystenta w IV Linii Badawczej ACMiN. Prof. Marek Przybylski przekazał członkom Rady informację     

o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko adiunkta naukowego. W odpowiedzi na komunikat 

Rektora nr 150/2013 z dnia 16 października 2013 r. wpłynęło jedno zgłoszenie, spełniające wszystkie 

wymogi formalne i merytoryczne. Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski 

(przewodniczący), prof. dr hab. Józef Spałek i dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH, pozytywnie oceniła 

kandydaturę dr. inż. Macieja Woźniaka i zarekomendowała Radzie Naukowej ACMiN pozytywne 

zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN  o zatrudnienie dr. inż. Woźniaka na stanowisku adiunkta 

naukowego w II Linii Badawczej. Prof. Kata przedstawił sylwetkę naukową kandydata. Rada Naukowa 

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

Rektora AGH o zatrudnienie dr. inż. Macieja Woźniaka na stanowisku adiunkta naukowego w II Linii 

Badawczej ACMiN. 

 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

a) częstotliwość posiedzeń Rady Naukowej, 

b) Komisje Rady Naukowej – na następnym posiedzeniu Rady. 

Dyrektor prof. Marek Przybylski zawnioskował do członków Rady, aby spotkania Rady 

odbywały się raz na kwartał, a kwestie  związane z bieżącą działalnością Centrum uzgadniane były 

drogą mailową. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN. Prof. Marek Przybylski przekazał informację, że Komisje Rady Naukowej (np. Komisja 

Inwestycyjna, Komisja Naukowa) zostaną wybrane na następnym posiedzeniu Rady, którego termin 

zostanie niebawem ustalony. Prof. Janusz Wolny poprosił, aby szczególny nacisk położyć na 

rozwiązanie kwestii finansowych.  

 

Protokołowała: Anna Stańczyk 

 

 

 

 

 


