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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 8.09.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 5.09.2017 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 7 marca 2017 (protokół jest 

dostępny na stronie http://acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrzne-rada-

naukowa użytkownik: radanaukowa, hasło: radaacmin).  

3. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie kategoryzacji 2017 (i 2021), programu PANDA-2, 

dotacji statutowej 2017, SPUB i oferty dydaktycznej ACMiN. 

4. Opinia Rady w sprawie zmian w Uczelnianym Regulaminie Nagród Rektorskich. 

5. Utworzenie Zespołu Teorii i Modelowania Nanostruktur w IV Linii Badawczej. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (komunikat Rektora AGH nr 45/2017).  

7. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 80/2017).  

8. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Michała 

Zegrodnika na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej (umowa kończy się 30 

września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr Andrzeja 

Biborskiego na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej (umowa kończy się 30 

września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

 

http://acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrzne-rada-naukowa
http://acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrzne-rada-naukowa
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10.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie  zatrudnienia dr inż. 

Wojciecha Szczerby na stanowisku adiunkta naukowego w V Linii Badawczej (umowa kończy 

się 30 września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).   

11.  Prezentacja systemu do tajnego głosowania internetowego; losowanie kodów. 

12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 

Posiedzenie Rady Naukowej ACMiN AGH poprowadził Przewodniczący Rady Naukowej, 

Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. Marek Przybylski. Na posiedzeniu Rady Naukowej, zgodnie z listą 

obecności, obecnych było 20 osób. 

 

 

Liczba członków Rady: 25 

Obecnych: 20 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił porządek 

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

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 7 marca 2017 r. 

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

Rady z dnia 7 marca 2017 r. 

 

3. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie kategoryzacji 2017 (i 2021), programu PANDA-2, 

dotacji statutowej 2017, SPUB i oferty dydaktycznej ACMiN.                                                                     

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że zgodnie z przewidywaniami ACMiN 

kategoryzowane jest jako jednostka niejednorodna. Omówił parametry ACMiN wskazane w ankiecie  

kategoryzacyjnej i poprosił p. prof. Kąkola, członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych o krótki 

komentarz dotyczący postępu procesu kategoryzacji. Prof. Kąkol wyjaśnił, że ok. 13-14 września 

zostaną wyznaczone parametry wyboru jednostki referencyjnej,  a zakończenie procesu kategoryzacji 

planowane jest na koniec września. Wyniki będą znane na przełomie września i października. 
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Następnie prof. Przybylski omówił sytuację finansową ACMiN w 2017 roku, do czego zobowiązał się 

podczas marcowego posiedzenia Rady. ACMiN cały czas walczy o stabilność finansową. Nasze 

przewidywania wskazują, że wynik finansowy ACMiN za rok 2017 będzie nadal ujemny, ale „minus” 

będzie mniejszy niż w roku poprzednim. Wynika to przede wszystkim z niskich kosztów pośrednich w 

grantach badawczych realizowanych przez ACMiN. Prof. Przybylski wyjaśnił, że budżet programu 

PANDA 2 w 2017 roku wynosił 40 mln zł, z czego 20 mln zł przypadło Głównemu Instytutowi Górnictwa. 

Dlatego ACMiN wystąpił z prośbą do NCBiR, by w podziale środków rozdzielić jednostki świadczące 

niemal wyłącznie usługi dla przemysłu, od takich jak ACMiN, dla których ta działalność jest tylko 

działalnością dodatkową. Poinformował członków Rady, że w roku 2017 ACMiN wystąpi z kolejnym 

wnioskiem o dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, a dotacja statutowa w roku 

2018 również powinna być wyższa niż w roku 2017 (większe „N”).  

Następnie prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że ACMiN uzyskał zgodę NCBiR na prowadzenie 

działalności dydaktycznej. W uzgodnieniu z władzami AGH ACMiN przedstawił swoją ofertę 

przedmiotów obieralnych. Oferta ta dostępna jest na stronie internetowej ACMiN i obejmuje                                   

7 przedmiotów (baza przedmiotów obieralnych jest dostępna tylko w języku angielskim). Są to 

przedmioty do wyboru, nie prowadzone na innych wydziałach AGH.  

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że dwa wnioski ACMiN o przyznanie dotacji na 

inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej nie zakwalifikowały się do finansowania. Ale                       

z uwagi na wysoka pozycję na liście rankingowej zostały w tym roku powtórzone. Natomiast kolejna 

linia badawcza w NCPS Solaris uzyskała dotację w kwocie 10 mln zł. Jest to linia, w której budowę                             

i eksploatację zaangażowane jest ACMiN AGH. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prof. Przybylski rozpoczął omawianie kolejnego punktu. 

 

4. Opinia Rady w sprawie zmian w Uczelnianym Regulaminie Nagród Rektorskich. 

Prof. Przybylski omówił projekt zmian w Uczelnianym Regulaminie Nagród Rektorskich: 

- likwidacja podziału na nagrody indywidualne i zespołowe, 

- dodatkowa kategoria nagród „za prestiżowe granty (w szczególności granty ERC)”, 

- likwidacja głosowań nad wnioskami o nagrody wyliczonymi z algorytmu,  

- możliwość przeznaczenia mniejszych kwot na nagrody dydaktyczne, 

- możliwość przyznawania jednej osobie nagród w różnych kategoriach w tym samym roku. 

Prof. Korecki zwrócił uwagę członków Rady, że projekt zmian zakłada m. in. to, że nagrodę może dostać 

osoba zatrudniona w AGH krócej niż rok – zgodnie z projektem zmian ma to być traktowane uznaniowo. 

javascript:void(0);
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Prof. Korecki uważa, że uznaniowość w regulacjach prawnych prowadzi do manipulacji. Prof. P. Bała 

zaproponował, by ustanowić również nagrody dla doktorantów. Prof. Korecki przypomniał, że fundusz 

nagród tworzony jest z funduszu płac, do którego doktoranci niczego nie wnoszą. Prof. Przybylski 

wyjaśnił, że twórcy projektu zmian zakładają wnioskowanie do JM Rektora AGH o stworzenie 

specjalnego funduszu  na nagrody dla doktorantów.  Prof. Zapotoczny zapytał o to w jaki sposób będą 

punktowane prestiżowe granty – czy też uznaniowo? Prof. Przybylski wyjaśnił, że ta kwestia pozostaje 

do decyzji wydziału. Te same granty mogą być punktowane inaczej na różnych wydziałach. Prof. Ł. 

Madej zapytał kto w takim przypadku będzie nagradzany – kierownik grantu czy cały zespół? Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że to również pozostaje do decyzji wydziału.  

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

zmian w Uczelnianym Regulaminie Nagród Rektorskich. 

 

5. Utworzenie Zespołu Teorii i Modelowania Nanostruktur w IV Linii Badawczej. 

Prof. Przybylski przedstawił członkom Rady propozycję utworzenia drugiego zespołu w IV Linii 

Badawczej ACMiN. Trzon tego Zespołu stanowić miałby dr inż. Michał Nowak, nowy pracownik ACMiN 

(laureat ostatnich edycji konkursów Homing i Sonata). Prof. Przybylski poinformował członków Rady, 

że kwestię powołania kierownika tego Zespołu chciałby pozostawić do rozstrzygnięcia na kolejnym 

posiedzeniu Rady Naukowej. 

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

utworzenie w IV Linii Badawczej Zespołu Teorii i Modelowania Nanostruktur. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (komunikat Rektora AGH nr 45/2017).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych.                              

W odpowiedzi na konkurs nr 45/2017 ogłoszony przez JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza 

Słomkę napłynęły trzy zgłoszenia złożone przez dr inż. Martę Gajewską, dra Wojciecha Kowalskiego                     

i dr inż. Aleksandrę Siewiorek. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. 

inż. Marek Przybylski – przewodniczący komisji, prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. Piotr Bała, 

stwierdziła, że kandydatura dr inż. Aleksandry Siewiorek nie spełnia wymogów formalnych ponieważ 

kandydatka nie załączyła dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, z kolei dr 

Wojciech Kowalski załączył niewystarczający certyfikat dotyczący znajomości języka angielskiego (bez 
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wskazania poziomu znajomości). Natomiast kandydatura dr inż. Marty Gajewskiej spełnia wszystkie 

wymogi formalne  i w największym stopniu spełnia wymogi merytoryczne postawione w konkursie.                    

W szczególności profil dotychczasowej działalności naukowej  i dorobek p. Gajewskiej znacznie bardziej 

odpowiadają warunkom konkursu. Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, 

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Marty Gajewskiej i wnosi do 

Rady Naukowej ACMiN  o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku 

adiunkta naukowego w ACMiN. 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o  zatrudnienie dr inż. Marty Gajewskiej na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 80/2017).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej ACMiN. W odpowiedzi na konkurs nr 80/2017 

ogłoszony przez JM Rektora AGH napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez dr Dorotę Lachowicz. Po 

rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – 

przewodniczący komisji, prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH, 

stwierdziła, że  spełnia ono wszystkie wymogi merytoryczne   i formalne postawione w konkursie. 

Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, Komisja jednogłośnie, pozytywnie 

zaakceptowała kandydaturę dr Doroty Lachowicz i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o zaopiniowanie 

wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN. 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o  zatrudnienie dr Doroty Lachowicz na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN. 

 

8. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr inż. 

Michała Zegrodnika na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej (umowa 

kończy się 30 września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Michała Zegrodnika i przekazał członkom 

Rady informację, że umowa o pracę dr inż. Michała Zegrodnika kończy się 30 września br. Wobec braku 
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głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr inż. Michała Zegrodnika na stanowisku adiunkta naukowego.                   

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Michała Zegrodnika w IV Linii 

Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.   

 

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr Andrzeja 

Biborskiego na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej (umowa kończy się 30 

września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr Andrzeja Biborskiego i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr Andrzeja Biborskiego kończy się 30 września br. Wobec braku głosów 

w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr Andrzeja Biborskiego na stanowisku adiunkta naukowego.                   

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr Andrzeja Biborskiego w IV Linii 

Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.   

 

10.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie  zatrudnienia dr inż. 

Wojciecha Szczerby na stanowisku adiunkta naukowego w V Linii Badawczej (umowa kończy 

się 30 września 2017) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).   

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Wojciecha Szczerby i przekazał członkom 

Rady informację, że umowa o pracę dr inż. Wojciecha Szczery kończy się 30 września br. Wobec braku 

głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr inż. Wojciecha Szczerby na stanowisku adiunkta naukowego                     

(w wymiarze pełnego etatu).  

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Wojciecha Szczerby w V Linii 

Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.   

 

11.  Prezentacja systemu do tajnego głosowania internetowego; losowanie kodów. 

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady, że ze względu na specyfikę Rady Naukowej ACMiN,            

w której skład wchodzą przedstawiciele innych Wydziałów AGH i jednostek naukowych spoza AGH, 
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częste zwoływanie posiedzeń jest niemożliwie. Dlatego też system do tajnego głosowania ma pełnić 

rolę koła ratunkowego w sytuacji gdy wymagana będzie pilna opinia Rady Naukowej ACMiN, a zwołanie 

posiedzenia Rady okaże się niemożliwe. Wybrany przez ACMiN program jest niezwykle prosty                                   

w obsłudze, a jednocześnie umożliwia szeroki wachlarz zastosowań.  Prezentację systemu 

przeprowadził p. Paweł Kastelik, współpracujący z ACMiN student AGH. 

 

12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Szmyd zaprosił członków Rady na polsko-japońskie seminarium dotyczące innowacyjnych 

technologii transferu ciepła, mechaniki płynów i termodynamiki, które odbędzie się w ACMiN  w dniach 

12-14 września. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że w ACMiN działa już telewizyjny system 

informacji o AGH. Poinformował członków Rady, że ACMiN wystąpił do NCBiR z prośbą o zgodę na 

przebudowę pracowni komputerowej. Zamiana pracowni komputerowej na pięć mniejszych 

pomieszczeń biurowych wpłynęłaby zdecydowanie na zwiększenie funkcjonalności tego (dotychczas 

niewykorzystywanego) pomieszczenia. NCBiR nie wyraziło zgody na proponowaną przez ACMiN 

przebudowę. ACMiN odwołało się jednak od tej decyzji i czeka w tej chwili na odpowiedź z NCBiR. 

Prof. Przybylski zapowiedział również, że podczas następnego posiedzenia Rady Naukowej 

chciałby omówić sprawy związane z doposażaniem bazy aparaturowej ACMiN. 

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

 

 

 

Protokolant: Anna Kornaus 

 

 

 

 

 

 

 

 


