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                                     P  R  O  G  R  A  M 
 

posiedzenia Rady Naukowej 

 

Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 

 

24 lutego 2016 (środa), godz. 13:00 

Sala Seminaryjna ACMiN (I piętro, s. 0A.01.0), paw. D-16 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 29 września 2015 (protokół jest 

dostępny na stronie: 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login 

użytkownik: radanaukowa, hasło: acminek). 

3. Opinia Rady w sprawie sprawozdania Dyrektora ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2015 

roku i aktualnym stanie wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN (Regulamin 

ACMiN, par.3, ust.9d). 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2015 i zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN na 

rok 2016 (Regulamin ACMiN, par.3, ust.8b) (sprawozdanie z działalności ACMiN, 

sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2015 i projekt budżetu na rok 2016 stanowią 

jeden dokument, który jest dostępny na stronie: 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login) 

5. Zatwierdzenie rocznego (2016) planu działalności naukowej ACMiN (Regulamin ACMiN, par.3, 

ust.8a) (plan działalności naukowej ACMiN jest dostępny na stronie: 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login) 

6. Opinia Rady w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN i obsady funkcji 

Kierowników Linii (Regulamin ACMiN, par.7, ust.5 i 6): 

a) zmiana nazwy I Linii Badawczej (z „Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria”                                                                                                             

na „Materiały Metaliczne, Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria”),                                                                                                                         

b) zmiana nazwy VI Linii Badawczej (z „Miękka Materia Skondensowana”                                             

na „Nanoukłady Organiczne i Bionanomateriały”), 

c) odwołanie dr hab. inż. A. Bernasika z funkcji kierownika VI Linii Badawczej i powierzenie 

mu obowiązków p.o. kierownika VI Linii.  

 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login
http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login
http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/component/users/?view=login
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7. Opinia Rady w sprawie utworzenia w VI Linii Badawczej Zespołu Miękkiej Materii 

Skondensowanej i powołania jego kierownika (dr hab. inż. A. Bernasik) (Regulamin ACMiN, 

par.7, ust.6). 

8. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie przygotowań Raportu 2-Rocznego 2014-2015                             

i wniosku o parametryzację (kategoryzację) ACMiN.  

9. Opinia Rady w sprawie wniosków o nagrody Rektora AGH dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w ACMiN.  

10.  Opinia Rady w sprawie wniosku o stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 

dla dr inż. Katarzyny Hnidy. 

11.  Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Marty Gajewskiej w związku                  

z planowanym krajowym stażem naukowym (Wydział Chemii UJ, 1.04-30.04.2016).  

12.  Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Angeliki Kmity w związku                           

z planowanym krajowym stażem naukowym (Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, 

1.04-30.04.2016). 

13. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Mateusza Marca w związku                              

z planowanym krajowym stażem naukowym (Narodowe Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS, 1.06-30.06.2016). 

14.  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 194/2015). 

15.  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (komunikat Rektora AGH nr 220/2015).  

16.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr Doroty 

Lachowicz na stanowisku asystenta naukowego  w Zespole Chemii Nanocząstek (umowa 

kończy się 29 lutego 2016) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

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

Antoniego Żywczaka na stanowisku adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej (umowa 

kończy się 29 lutego 2016) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

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

Angeliki Kmity na stanowisku asystenta naukowego (pełen etat) w V Linii Badawczej                   

(od 1 marca 2016) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

19.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Vladimira Gorokha na 

stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

20.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr inż. Michała Kawy na 

stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  
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21.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Eweliny Wlaźlak na 

stanowisku asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

22.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Macieja Sucheckiego 

na stanowisku asystenta naukowego (1/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

23.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Andrzeja Blacheckiego 

na stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu 

europejskiego realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

24.  Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr inż. Kacpra Pilarczyka 

na stanowisku asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

25.  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  18 osób. 

 

Liczba członków Rady: 29 

Obecnych: 18 

 

 

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 posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 29 września 2015 r.                   

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

Rady z dnia 29 września 2015 r. 

 

3. Opinia Rady w sprawie sprawozdania Dyrektora ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2015 

roku i aktualnym stanie wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN (Regulamin 

ACMiN, par.3, ust.9d). 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2015 i zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN 

na rok 2016 (Regulamin ACMiN, par.3, ust.8b). 
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Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że zgodnie ze Statutem AGH                           

i Regulaminem ACMiN jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Naukowej sprawozdania z rocznej 

działalności Centrum. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że zobowiązany jest również do 

złożenia sprawozdania z kolejnego roku realizacji założeń projektu POIG pn. „Akademickie Centrum 

Materiałów i Nanotechnologii”. Ponadto zgodnie z Regulaminem ACMiN do uchwał stanowiących 

Rady Naukowej należy zatwierdzanie rocznych planów działalności naukowej ACMiN i zatwierdzanie 

projektu budżetu ACMiN. Te punkty posiedzenia Rady Naukowej prof. Przybylski omówił łącznie.  

Prof. Przybylski rozpoczął od omówienia realizacji założeń projektu POIG w roku 2015. 

Przypomniał członkom Rady, że część realizacyjna projektu zakończyła się 31 października 2013 r. 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady , że projekt ACMiN został rozliczony 30 grudnia 2015 r. 

(data ostatniej płatności). Od 1 listopada 2013 r. ACMiN realizuje wskaźniki rezultatu. Pierwszy 

pracownik naukowy został zatrudniony 18 listopada 2013 r., pierwszy wniosek o grant został złożony 

17 marca 2014 r, a pierwszy grant został uruchomiony 29 grudnia 2014 r. Średnie N za rok 2014 

wynosi 11,98, a za rok 2015: 19,54. Prof. Przybylski omówił krótko wskaźniki rezultatu wykonane na 

dzień 31 grudnia 2015. Ze względu na liczne kontrole dotyczące wykonania wskaźników rezultatu 

ACMiN jest zmuszone do bardzo dokladnego dokumentowania wykonania tych wskaźników. 

Prof. Przybylski omówił podstawowe cele ACMiN: 

- ACMiN współpracuje już z 10 Wydziałami AGH (wspólne projekty, więcej doktorantów, lepsze 

umiędzynarodowienie, dostęp do specjalistycznej infrastruktury), 

- inicjatywy środowiskowe aparaturowe, seminaryjne etc. (projekty międzyuczelniane, 

europejskie), 

- współpraca z gospodarką w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych 

(nanotechnologii), 

- kreowanie wizerunku AGH (liczni odwiedzający, udział w imprezach typu TEDx, etc.). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że liczba publikacji autorów afiliowanych                    

w ACMiN wyniosła w 2015 r. już 83 (w 2013 – 2, w 2014 – 26). Co pozwala myśleć o kategoryzacji,              

a co za tym idzie otrzymywać dotację statutową, występować z wnioskami o SPUB-y czy też                                   

z wnioskami o duże inwestycje aparaturowe. Prof. Przybylski poinformował członków Rady                                

o ostatnio pozyskanych przez ACMiN grantach i stypendiach. Przypomniał członkom Rady, że istnieje 

możliwość wspólnej realizacji grantów przez różne Wydziały AGH zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 

22/2014 z 12 maja 2014 r. Poinformował członków Rady, że według stanu na 1 lutego 2016 r. ACMiN 

uczestniczy w grantach na łączną kwotę 35,2 mln zł, z czego 14,0 mln zł przypada dla ACMiN (0,45 

mln w roku 2015 i już pewne 5,14 mln na rok 2016). Prof. Przybylski omówił system motywacyjny 

funkcjonujący w ACMiN, którego głównym zadaniem jest zwiększenie współpracy z przemysłem. 

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zleceń z przemysłu są dzięki systemowi 

motywacyjnemu częściowo refundowane (aż do refundacji kosztów połowy etatu).                                            



5 

 

W 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodziło się na wykorzystywanie infrastruktury 

ACMiN do celów dydaktycznych. Ponadto w 2015 r. ACMiN samodzielnie zorganizowało dwie duże 

międzynarodowe konferencje, a także regularnie odbywają się seminaria w ACMiN. Najbliższe 

seminarium 3 marca wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Klusek z ZFCS IF UŁ. Prof. Przybylski serdecznie 

zaprosił wszystkich do udziału w seminarium. ACMiN bierze również udział w uruchamianiu                              

i funkcjonowaniu pierwszej „Linii Badawczej PEEM/XAS“ synchrotronu SOLARIS. Porozumienie 

pomiędzy UJ, AGH (ACMiN i WFiIS) i IKiFP PAN zostanie podpisane 2 marca br. Pracownicy ACMiN 

uczestniczyli  także w sprowadzeniu linii badawczej z Lund w Szwecji. Następnie prof. Przybylski 

przekazał członkom Rady informacje dotyczące finansów ACMiN. W 2015 r.  Minister Finansów 

stwierdził, że zaproponowana przez AGH interpretacja potwierdza, że mimo planowanej przez AGH 

cześciowej komercjalizacji projektu (prowadzenie odpłatnych usług badawczych) nie ulega zmianie 

kwalifikowalność podatku VAT w stosunku do wydatków poniesionych przed zmianą przeznaczenia. 

Nastepnie prof. Przybylski omówił źródła finansowania ACMiN:  

- granty (własne, wspólne z Wydziałami, w konsorcjach z innymi Uczelniami), 

- dotacja podstawowa MNiSW, 

- konkursy i programy MNiSW, 

- dotacja statutowa (po uzyskaniu kategorii naukowej), 

- odpłatne wzajemne świadczenia badawcze dla Wydziałów AGH (dokumentowane notą 

wewnętrzną) i odpłatne usługi badawcze dla podmiotów trzecich (dokumetnowane fakturą 

VAT).  

W przypadku pracowników AGH badania posiadające zewnętrzne finansowanie (granty NCN, NCBiR, 

etc.) wykonywane są w ACMiN odpłatnie. Natomiast uzupełniające badania statutowe, badania do 

doktoratów i prac magisterskich wykonywane są nieodpłatnie. Koszty działalności bieżącej ACMiN                  

w 2015 r. to kwota ok. 3 mln zł, z czego największą część stanowią wynagrodzenia z narzutami. Jeśli 

chodzi o przychody to łącznie w 2015 r. jest to kwota 2,45 mln zł. Oznacza to, że w drugim roku 

swojej działalność ACMiN był w stanie pozyskać środki pozwalające na sfinansowanie 80% kosztów 

swojej działalności.  

Następnie prof. Przybylski omówił plan finansowy na rok 2016. Prof. Przybylski podkreślił, że w 2016 

r. mamy już 15 publikacji, liczymy na więcej grantów, a co za tym idzie na większe 

umiędzynarodowienie. Mamy nadzieję na wyższą dotację podstawową i uzyskanie dobrej kategorii 

naukowej. Liczymy także na większą ilość odpłatnych wzajemnych świadczeń badawczych 

realizowanych dla Wydziałów AGH i odpłatnych usług badawczych dla podmiotów trzecich. ACMiN 

może zaoferować więcej technik pomiarowych, np. Pomiar ciepła właściwego w TRITON-e, 

magnetotransportu w VSM, etc., a także pomiary w SOLARIS. Kończąc sprawozdanie prof. Przybylski 

zaprosił wszystkich pracowników i doktorantów AGH do współpracy z ACMiN (możliwość 

wykorzystania infrastruktury badawczej, warsztatu mechanicznego, sal). Dziekan Pisarkiewicz 
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pogratulował prof. Przybylskiemu wyniku finansowego. Dziekan Lis również złożył serdeczne 

gratulacje. Zauważył, że  w przedstwionym planie finansowym nie zostały uwazględnione kwoty 

brutto grantów. W związku z tym jest to bardziej bilans niż budżet. Prof. Przybylski wyjaśnił, że 

ACMiN oczywiście złoży w Kwesturze plan budżetu uwzględniający całość działalności naukowo-

badawczej. Dziekan Lis zapytał o przewidywania dotyczące kategoryzacji. Prof. Przybylski wyjaśnił, że 

przygotowujemy się do kategoryzacji opartej w pełni o system POL-on. W związku z tym ACMiN 

przeciera szlaki w tym zakresie. Dziekan Wolny zapytał kto pokrywa deficyt w budżecie ACMiN. Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że JM Rektor AGH niejako kredytuje deficyt w budżecie ACMiN i ACMiN dąży do 

tego, by ten kredyt jak najszybciej spłacić.                                                                                                                              

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Dyrektora ACMiN 

z wykonania zadań ACMiN w 2015 roku. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe 

Dyrektora ACMiN za 2015 rok.  

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Dyrektora ACMiN 

z wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN w 2015 roku.                                                                                                                                                                       

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła założenia do planu 

finansowego ACMiN na rok 2016.  

 

5. Zatwierdzenie rocznego (2016) planu działalności naukowej ACMiN (Regulamin ACMiN, 

par.3, ust.8a) 

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że plan działalności naukowej ACMiN na rok 

2016 był dostępny na stronie internetowej ACMiN. Każda z Linii/Zespołów przedstawiła w nim swoje 

podstawowe tematy badawcze.  

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła plan działalności 

naukowej ACMiN na rok 2016. 

 

              6. Opinia Rady w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN i obsady funkcji 

Kierowników Linii (Regulamin ACMiN, par.7, ust.5 i 6): 

a) zmiana nazwy I Linii Badawczej (z „Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria” na „Materiały 

Metaliczne, Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria”), 

b) zmiana nazwy VI Linii Badawczej (z „Miękka Materia Skondensowana” na „Nanoukłady 

Organiczne i Bionanomateriały”), 

c) odwołanie dr hab. inż. A. Bernasika z funkcji kierownika VI Linii Badawczej i powierzenie 

mu obowiązków p.o. kierownika VI Linii.  

Prof. Przybylski wyjaśnił, że zmiana nazwy I Linii Badawczej wynika z ewoluujących 

zainteresowań tej grupy badawczej. Jest to bardzo aktywna grupa badawcza – realizuje dużą liczbę 
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grantów. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła zmianę nazwy                      

I Linii Badawczej z „Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria” na „Materiały Metaliczne, 

Półprzewodnikowe i Nanoinżynieria”. 

Prof. Przybylski wyjaśnił, że zmiana nazwy VI Linii Badawczej wynika z zainteresowania części 

pracowników ACMiN tematyką nanocząstek organicznych, związków organicznych i polimerów. Jest 

to tematyka niezwykle ważna w nanotechnologii, pozwalająca również na występowanie z sukcesem 

o granty. Kierownikiem tej linii byłaby osoba zatrudniona na pełen etat w ACMiN. Stąd propozycja 

odwołania dr hab. inż. Andrzeja Bernasika z funkcji kierownika VI Linii (związanego na stałe                               

z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) i utworzenia w ramach VI Linii Zespołu Miękkiej 

Materii Skondensowanej pod kierownictwem dr hab. inż. Andrzeja Bernasika.  Dziekan Wolny zapytał 

czy wiadomo już kto zostanie kierownikiem VI Linii. Prof. Przybylski wyjaśnił, że będzie to osoba 

zatrudniona na pełen etat w AGH, dla której będzie to podstawowe i jedyne miejsce pracy. Zgodnie                

z zaleceniami Rektora AGH ACMiN wycofuje się z dwuetatowości. Rada Naukowa ACMiN,                                  

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła zmianę nazwy VI Linii Badawczej z „Miękka Materia 

Skondensowana” na „Nanoukłady Organiczne i Bionanomateriały”. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała odwołanie dr hab. 

inż. A. Bernasika z funkcji kierownika VI Linii Badawczej: 

15 osób - za, 

3 osoby – wstrzymały się. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powierzenie dr hab. 

inż. Andrzejowi Bernasikowi obowiązków p.o. kierownika VI Linii:  

17 osób - za, 

1 osoba – wstrzymała się. 

 

7. Opinia Rady w sprawie utworzenia w VI Linii Badawczej Zespołu Miękkiej Materii 

Skondensowanej i powołania jego kierownika (dr hab. inż. A. Bernasik) (Regulamin ACMiN, 

par.7, ust.6). 

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

utworzenie w VI Linii Badawczej Zespołu Miękkiej Materii Skondensowanej. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powołanie dr hab. 

inż. Andrzejowi Bernasika na kierownika Zespołu Miękkiej Materii Skondensowanej: 

17 sób – za, 

1 osoba – wstrzymała się. 
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8. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie przygotowań Raportu 2-Rocznego 2014-2015                             

i wniosku o parametryzację (kategoryzację) ACMiN.  

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że raport ACMiN (2014-2015) ukaże się w ciągu 

najbliższego miesiąca. Składa się z trzech części: część informacyjna o ACMiN, informacja o pracach 

naukowych i część statystyczna. Raport będzie załącznikiem do wniosku o kategoryzację i będzie 

równocześnie anglojęzycznym informatorem o ACMiN. Dostępny będzie także na stronie 

internetowej ACMiN.  

 
9. Opinia Rady w sprawie wniosków o nagrody Rektora AGH dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w ACMiN.  

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

Naukowej, że wnioski o nagrody Rektora AGH składa Dyrektor ACMiN po zasięgnięciu opinii Rady 

Naukowej ACMiN wyrażonej w tajnym głosowaniu. Poinformował członków Rady, że wysokość 

nagród zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby punktów za publikacje, zgodnie z uczelnianym 

regulaminem nagród rektorskich i stosowanie do kwoty pieniędzy, jaka zostanie na ten cel 

przeznaczona. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody zostanie przekazana przez Dział 

Kadrowo-Płacowy w kwietniu br. Prof. Przybylski przedstawił członkom Rady Naukowej wstępną listę 

osób uprawnionych do otrzymania nagrody Rektora AGH i poprosił członków Rady o akceptację 

ewentualnych późniejszych zmian składów Zespołów (bez zmian osób uprawnionych i bez zmian 

wysokości nagrody). 

a) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową II stopnia dla zespołu w składzie:                             

dr inż. Krzysztof Mech  

dr inż. Mateusz Marzec  

dr hab. inż. Andrzej Bernasik  

dr inż. Marta Gajewska   

dr inż. Katarzyna Hnida  

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski  

mgr inż. Kacper Pilarczyk  

Za: cykl publikacji nt. elektrochemicznego wytwarzania i charakteryzacji nowoczesnych materiałów 

do zastosowań w sensoryce. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej II stopnia. 

b) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową III stopnia dla zespołu w składzie:                              

dr inż. Katarzyna Berent  

dr inż. Aleksandra Szkudlarek  

dr inż. Milena Stępień  

Dr Ing. Annamaria Naughton Duszova  

mgr inż. Grzegorz Cios  
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dr Dorota Bielska  

dr Magdalena Wytrwał  

Za: cykl publikacji nt. nano i mikrostrukturalnej charakteryzacji materiałów kompozytowych                               

i biomateriałów. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej III stopnia. 

c) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową III stopnia dla zespołu w składzie:                                     

dr Jan Żukrowski  

dr inż. Antoni Żywczak  

prof. dr hab. Józef Spałek  

dr inż. Kamila Kollbek  

dr inż. Michał Zegrodnik  

dr hab. inż. Marcin Sikora  

dr Andrzej Biborski  

dr Leszek Spałek  

Za: cykl publikacji nt. badania własności magnetycznych i transportowych w materiałach tlenkowych                  

i wodorkach. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej III stopnia. 

 Dziekan Wolny zapytał czy ACMiN nagradza wszystkich pracowników. Prof. Przybylski 

wyjaśnił, że decyzją Komisji ds. Nagród w ACMiN przyznano mniejsze kwotowo nagrody, ale dla 

większej ilości osób. 

 
 

10. Opinia Rady w sprawie wniosku o stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 

dla dr inż. Katarzyny Hnidy. 

Prof. Przybylski przedstawił dorobek naukowy dr inż. Katarzyny Hnidy. Wobec braku głosów      

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

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dla dr inż. 

Katarzyny Hnidy. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, jednogłośnie poparła wniosek dr inż. 

Katarzyny Hnidy o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych 

naukowców. 

 
11. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Marty Gajewskiej w związku 

z planowanym krajowym stażem naukowym (Wydział Chemii UJ, 1.04-30.04.2016).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Marcie Gajewskiej                               

w celu odbycia krajowego stażu naukowego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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12. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Angeliki Kmity w związku                        

z planowanym krajowym stażem naukowym (Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, 

1.04-30.04.2016). 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Angelice Kmicie                               

w celu odbycia krajowego stażu naukowego na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. 

 
13. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Mateusza Marca w związku                   

z planowanym krajowym stażem naukowym (Narodowe Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS, 1.06-30.06.2016). 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Mateuszowi 

Marcowi w celu odbycia krajowego stażu naukowego w Narodowym Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS. 

 
14. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 194/2015). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie                                 

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

194/2015 napłynęły dwa zgłoszenia złożone przez dr inż. Katarzynę Hnidę i dr. Tomasza Mazura.          

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

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. Marcin Sikora stwierdziła, że kandydatura dr inż. 

Katarzyny Hnidy lepiej spełnia wszystkie wymogi merytoryczne postawione w konkursie.                                            

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

odpowiadają warunkom konkursu. Dr inż. Katarzyna Hnida nie spełnia wymogu formalnego 

związanego z ukończeniem szkolenia pedagogicznego w Studium Doskonalenia Dydaktycznego na 

Wydziale Humanistycznym AGH (wymaganego w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony na 

stanowisku adiunkta zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 33/2010), ale Komisja przypuszcza, że 

wymóg ten nie będzie przestrzegany względem osób zatrudnianych na stanowiska naukowe (a nie 

naukowo-dydaktyczne). Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, Komisja 

pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Katarzyny Hnidy i wnosi do Rady Naukowej ACMiN                    

o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na czas nieokreślony na stanowisku 

adiunkta naukowego w ACMiN. Komisja równocześnie zobowiązała Dyrektora ACMiN do wystąpienia 

do Rektora AGH z wnioskiem o odstąpienie od wymogu ukończenia szkolenia pedagogicznego                     

w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony na stanowiskach naukowych (a nie naukowo-

dydaktycznych). Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że ACMiN uzyskało zgodę Pana 

Rektora. 
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Prof. Przybylski  przybliżył dorobek naukowy dr inż. Katarzyny Hnidy. Rada Naukowa ACMiN,       

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

AGH o zatrudnienie dr inż. Katarzyny Hnidy na stanowisku adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej. 

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (komunikat Rektora AGH nr 220/2015).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie                                 

na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych.                   

W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 220/2015 napłynęły trzy zgłoszenia złożone przez dr inż. 

Mariannę Marciszko, dr inż. Barbarę Winiarską i dr. inż. Jana Czerwca. Po rozpatrzeniu zgłoszeń 

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

Szaciłowski, dr hab. inż. Marcin Sikora stwierdziła, że dr inż. Barbara Winiarska nie spełnia wymogu 

formalnego dotyczącego odbytego stażu naukowego oraz posiada mały dorobek naukowy, nie 

wykazuje także doświadczenia w prowadzeniu badań z wykorzystaniem promieniowania 

synchrotronowego. Dr inż. Jan Czerwiec również nie spełnia wymogu formalnego dotyczącego 

odbytego stażu naukowego, nie wykazuje także doświadczenia w prowadzeniu badań                                      

z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Jego dotychczasowa kariera naukowa dotyczy 

innej tematyki (ciekłe kryształy). Natomiast kandydatura dr inż. Marianny Marciszko spełnia 

wszystkie wymogi merytoryczne i zdaniem Komisji, wszystkie wymogi formalne postawione                            

w konkursie. Pani dr inż. Marianna Marciszko w trakcie swoich studiów doktoranckich przez 11 

miesięcy przebywała na stażach na Uniwersytecie ENSAM ParisTech we Francji i w tym sensie spełnia 

wymóg odbycia stażu krajowego lub zagranicznego (nie krótszego niż 1 miesiąc). Uchwała nr 10/2011 

Senatu AGH z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na staże 

naukowe i zawodowe nie precyzuje, czy chodzi o staż w ogóle, czy też o staż po rozpoczęciu pracy                  

w AGH.  Biorąc pod uwagę całość dorobku naukowego kandydatki, Komisja pozytywnie 

zaakceptowała kandydaturę dr inż. Marciszko i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o pozytywnie 

zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na czas nieokreślony na stanowisku 

adiunkta naukowego w ACMiN (jeśli tylko pozwoli na to pozytywna odpowiedź władz AGH w sprawie 

stażu). Komisja zobowiązała dr inż. Mariannę Marciszko do wystąpienia do Rektora AGH z wnioskiem                         

o uznanie stażu zagranicznego odbytego w trakcie studiów doktoranckich jako stażu naukowego 

będącego warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że dr inz. Marianna Marciszko uzyskała zgodę 

Pana Rektora w sprawie stażu.  Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Marianny 

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

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Marianny Marciszko na stanowisku 

adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych. 
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16. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia dr Doroty 

Lachowicz na stanowisku asystenta naukowego  w Zespole Chemii Nanocząstek (Regulamin 

ACMiN par.3 ust.9f).  

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr Doroty Lachowicz i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr Doroty Lachowicz kończy się 29 lutego br. Wobec braku głosów                       

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

zatrudnienia dla dr Doroty Lachowicz. 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr Doroty Lachowicz                              

w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

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

Antoniego Żywczaka na stanowisku adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej (Regulamin 

ACMiN par.3 ust.9f). 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Antoniego Żywczaka i przekazał członkom 

Rady informację, że umowa o pracę dr inż. Antoniego Żywczaka kończy się 29 lutego br. Wobec braku 

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

przedłużenia zatrudnienia dla dr dr inż. Antoniego Żywczaka. 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Antoniego Żywczaka                             

w VII Linii Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

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

Angeliki Kmity na stanowisku asystenta naukowego (pełen etat) w V Linii Badawczej                    

(od 1 marca 2016) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Angeliki Kmity i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr inż. Angeliki Kmity kończy się 29 lutego br. Wobec braku głosów                       

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

zatrudnienia na pełnym etacie dla dr dr inż. Angeliki Kmity 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia na pełnym etacie dla dr inż. Angeliki 

Kmity w V Linii Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 
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19. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Vladimira Gorokha na 

stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr Vladimira Gorokha na stanowisku 

asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 

20. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr inż. Michała Kawy na 

stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr inż. Michała Kawy na stanowisku 

asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 

21. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Eweliny Wlaźlak na 

stanowisku asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr Eweliny Wlaźlak na stanowisku 

asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 

22. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Macieja Sucheckiego 

na stanowisku asystenta naukowego (1/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu 

europejskiego realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr Macieja Sucheckiego na stanowisku 

asystenta naukowego (1/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 

23. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr Andrzeja 

Blacheckiego na stanowisku asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy)                      

z grantu europejskiego realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr Andrzeja Blacheckiego na stanowisku 

asystenta naukowego (1/10 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 
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24. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie mgr inż. Kacpra Pilarczyka 

na stanowisku asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu 

europejskiego realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr inż. Kacpera Pilarczyka na stanowisku 

asystenta naukowego (2/5 etatu na okres 10 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego                       

w I Linii Badawczej. 

25. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Spałek zaprosił wszystkich zainteresowanych na konserwatorium dotyczace fal 

grawitacyjnych, które na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ wygłosi prof. Królak 

z Instytutu Matematycznego PAN  w Warszawie - 25.02.2016 r. o godz. 17:15. Przekazał członkom 

Rady informację, że będzie również możliwość zwiedzenia Kampusu UJ. 

Prof. Przybylski podziękował członkom Rady Naukowej za udział w posiedzeniu. Na tym 

obrady zakończono. 

 

 

Protokolant: mgr Anna Stańczyk 

 

 


