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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 24.04.2020 r. 

 

 
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Kolegium Akademickiego Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 24.04.2020 r. 

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej ograniczone funkcjonowanie Uczelni 
dyskusja i głosowanie w dniu 24.04.2020 r. zostały przeprowadzone drogą internetową 
(wykorzystywany przez ACMiN system do tajnego głosowania (https://glosuj24.pl/) zapewnia tajność 
głosowań). Przedmiotem dyskusji były wnioski Dyrektora ACMiN o nagrody Rektora dla pracowników 
ACMiN za osiągnięcia naukowe w 2019 roku.  Prof. Przybylski poinformował członków Kolegium 
ACMiN, że wysokość nagród zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi w ACMiN "Zasadami 
wnioskowania o Nagrody Rektora AGH dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe"                                     
i stosowanie do kwoty pieniędzy, jaka zostanie na ten cel przeznaczona (2% funduszu płac w roku 
2019). 

W głosowaniu wzięło udział 23 spośród 25 członków Kolegium ACMiN.  

 
Porządek głosowania: 
 
1. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o nagrodę indywidualną III stopnia 
dla dr inż. Krzysztofa Mecha za osiagnięcia naukowe w 2019 roku. 
 
Wyniki głosowania:  
za: 22 osoby, przeciw: 1, wstrzymało się: 0 
 
2. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o nagrodę zespołową I stopnia dla 
zespołu w składzie (w nawiasie udział procentowy): 
 
dr inż. Marta Gajewska (37%) 
dr inż. Katarzyna Berent (33%) 
dr inż. Tomasz Tokarski (30%) 
 
Wyniki głosowania:  
za: 22 osoby, przeciw: 1, wstrzymało się: 0 
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3. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o nagrodę zespołową II stopnia dla 
zespołu w składzie (w nawiasie udział procentowy): 
 
dr inż. Mateusz Marzec (28,8%) 
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (24,6%) 
dr inż. Grzegorz Cios (23,9%) 
dr Sylwia Klejna (22,7%) 
 
Wyniki głosowania:  
za: 22 osoby, przeciw: 1, wstrzymało się: 0 
 
4. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o nagrodę zespołową III stopnia dla 
zespołu w składzie (w nawiasie udział procentowy): 
 
dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH (22,9%) 
dr inż. Jakub Kawałko (21%) 
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska (21%) 
dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH (19,6%) 
dr inż. Katarzyna Hnida-Gut (15,5%)  
 
Wyniki głosowania:  
za: 22 osoby, przeciw: 1, wstrzymało się: 0 
 
 
Protokolant: Anna Kornaus 

 


