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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 9.03.2015 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 27.02.2015 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 26 września 2014. 

3. Opinia Rady w sprawie sprawozdania Dyrektora ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2014 

roku i aktualnym stanie wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN (Regulamin 

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

4. Zatwierdzenie rocznego (2015) planu działalności naukowej ACMiN (Regulamin ACMiN, 

par.3, ust.8a). 

5. Zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN na rok 2015 (Regulamin ACMiN, par.3, ust.8b). 

6. Opinia Rady w sprawie kierunków rozwoju ACMiN (Regulamin ACMiN, par.3, ust.9b). 

7. Opinia Rady w sprawie zmian w zasadach wnioskowania o nagrody Rektora dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w ACMiN (Regulamin ACMiN, par.3, ust.7). 

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

zatrudnionych w ACMiN. 

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie (Regulamin ACMiN par.5 

ust.4d) dr inż. Wojciecha Szczerby na stanowisko adiunkta naukowego (1/10 etatu) w V Linii 

Badawczej. 

10. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia (Regulamin 

ACMiN par.5 ust.4d) mgr Przemysława Mielczarka na stanowisku asystenta naukowego 

(pełen etat) w VIII Linii Badawczej. 
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11. Opinia Rady w sprawie wniosków o stypendia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (Regulamin ACMiN, par.3, ust.7): 

a) mgr inż. Krzysztofa Mecha (I Linia Badawcza), 

b) dr inż. Mileny Stępień (III Linia Badawcza). 

12.  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: 22 

Obecnych: 14 

 

 

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 2 grudnia 2013 r. 

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

dnia 26 września 2014 r. 

 

3. Opinia Rady w sprawie sprawozdania Dyrektora ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2014 

roku i aktualnym stanie wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN (Regulamin 

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

4. Zatwierdzenie rocznego (2015) planu działalności naukowej ACMiN (Regulamin ACMiN, 

par.3, ust.8a). 

5. Zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN na rok 2015 (Regulamin ACMiN, par.3, ust.8b). 
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Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację, 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. Trzy punkty programu (nr 3, 4 i 5) posiedzenia Rady Naukowej prof. 

Przybylski omówił łącznie. 

Prof. Przybylski rozpoczął od omawiania aktualnego stanu wykonania wskaźników rezultatu 

projektu ACMiN. Przypomniał, że wskaźniki produktu zostały wykonane 31 października 2013 r. i tego 

dnia zakończyła się faza realizacyjna projektu. Trwający 5 lat okres trwałości powinien rozpocząć się 

natychmiast po zakończeniu fazy realizacyjnej. Nie rozpoczął się jeszcze ponieważ zgodnie z przepisami 

okres trwałości rozpoczyna się w momencie ostatniej płatności, a ta w dalszym ciągu nie nastąpiła. 

Nadal trwa wyjaśnianie drobnych kwestii dotyczących jednego z przetargów przeprowadzonych w 

ramach projektu. Następnie prof. Przybylski omówił wskaźniki celu, które przedstawiają się 

następująco: 

- liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury: 14,00 (70%), 

- liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy 

wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R: 4,00 (80%), 

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC): 17,74 (52,18%), 

- liczba utworzonych nowych etatów badawczych: 16,25 (81,25%), 

- liczba jednostek korzystających ze wspólnej infrastruktury badawczej: 9,00 (128,57%), 

- liczba naukowców zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej: 25,00 (83,33%), 

- liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą: 59,00 (29,50%), 

- liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą: 38,00 (25,33%). 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że sprawozdanie w takiej formie zostało przekazane do 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jak dotąd ACMiN nie otrzymało żadnej informacji zwrotnej. 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że zgodnie ze studium wykonalności projektu, ACMiN 

powinno podejmować następujące działania :  

- udostępniać infrastrukturę (realizacja: m.in. 23 seminaria „informacyjne” M. Przybylskiego, 

informacje na stronach internetowych Centrum i Uczelni, etc.) 
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- zintegrować ponad 300 naukowców z tytułem profesora lub doktora habilitowanego oraz doktora,  

- intensyfikować współpracę pomiędzy liniami (projekt zakładał powstanie 4 linii badawczych oraz 6 

Zespołów Tematycznych w każdej z nich),  

- uczestniczyć w rozwoju badań z wykorzystaniem synchrotronu: ACMiN członkiem Konsorcjum Polski 

Synchrotron od kwietnia 2014 r. 

- prowadzić badania wraz z doktorantami: rocznie powinno być ok. 30 studentów zainteresowanych 

podjęciem studiów doktoranckich we współpracy z ACMiN. Prof. Przybylski zaapelował do członków 

Rady, aby studentów studiów doktoranckich związanych z tematyką ACMiN, dla których brak np. 

warsztatu pracy na Wydziałach, informować o możliwościach jakie daje ACMiN, 

- dążyć do samofinansowania: ACMiN powinno wykazywać dynamikę przyrostu przychodów własnych. 

Aby realizować założenia projektu przewidziane zarówno we wniosku o finansowanie, jak i w studium 

wykonalności projektu, Centrum musiało podjąć szereg inicjatyw prawnych i organizacyjnych, które by 

na to pozwoliły, m.in.: 

- ACMiN od 2015 r. otrzymuje dotację podmiotową (w jej części „kadrowej”), 

- trwają negocjacje dotyczące dotacji zadaniowej AGH w 2015 r. (ACMiN świadczy na rzecz AGH 

określone usługi, a te usługi kosztują),  

- trwają przygotowania do kategoryzacji w styczniu 2016 r. (co pozwoliłoby uzyskać dotację statutową), 

-  ACMiN występuje o granty wspólne z Wydziałami AGH (Zarządzenie Rektora AGH nr 22/2014 z 12 

maja 2014 r.), co umożliwia dzielenie kosztów bezpośrednich na poszczególne Wydziały/jednostki , a 

zarazem każdy Wydział/jednostka może naliczać własne koszty pośrednie. Ponadto „efekty 

materialne” współrealizowanego grantu każdy Wydział/jednostka może wykazać w swoim wniosku o 

kategoryzację. Współrealizowany grant może być także wykazany przez każdy Wydział/jednostkę przy 

podziale dotacji podmiotowej/dydaktycznej. Trwają też negocjacje w Narodowym Centrum Nauki 

dotyczące możliwości wprowadzenia tzw. „konsorcjum wewnętrznego” do OSF, 

- ACMiN stara się o zgodę Rektora AGH na poszerzenie zakresu działalności o „badania naukowe o 

charakterze komercyjnym”. W chwili obecnej ACMiN oczekuje na „indywidualną interpretację 

podatkową” konieczną do podjęcia ostatecznej decyzji. 

Następnie prof. Przybylski omówił osiągnięcia naukowe Akademickiego Centrum Materiałów i 

Nanotechnologii w 2014 r. Łączna liczba publikacji ACMiN w 2014 r. (z grudniem 2013 r.) to 31, z czego 

18 to publikacje będące podstawą wniosku o kategoryzację (zgodnie z przepisami ACMiN powinno 

przedstawić max. 10; wybrane publikacje dają 345 pkt.). Jeśli chodzi o efekty materialne działalności 

naukowej w 2014 r. to w rozumieniu „wniosku o parametryzację” nie są one zbyt wysokie. Jest to kwota 
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9 000,00 zł (honoraria). Przychody własne ACMiN z tzw. wzajemnych świadczeń badawczych kształtują 

się na poziomie 95 000,00 zł. ACMiN aktywnie uczestniczy w kreowaniu wizerunku AGH (film w TVP, 

migawki w TVN, częste info na stronach AGH, wizyty m.in. Premiera Donalda Tuska). ACMiN 

współpracuje z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, 

Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Krakowską. Co tydzień 

Centrum organizuje Seminarium ACMiN, cieszące się dużą popularnością. W ubiegłym semestrze 

Centrum było również miejscem Środowiskowego Seminarium Fizyki Ciała Stałego (co cztery semestry 

Seminarium to będzie odbywało się w ACMiN). ACMiN aktywnie wspiera także organizacje studenckie 

(m. in. BEST, IAESTE). W 2014 r. w ACMiN odbyły się cztery sympozja i trzy warsztaty (organizowane 

wspólnie z firmami).  W 2015 r. ACMiN współorganizuje 2 duże konferencje międzynarodowe: 21st 

International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds 

(wspólnie z Wydziałem Chemii UJ) i  22nd Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (wspólnie z WFiIS 

AGH I WIEiT AGH). 

         Prof. Przybylski poruszył kwestie związane z finansowaniem działalności Akademickiego Centrum 

Materiałów i Nanotechnologii. Koszty podstawowe Centrum (eksploatacja budynku + etaty) w 2015 r. 

to zapewne kwota ok. 3 mln zł. Prof. Przybylski omówił główne źródła finansowania działalności 

Centrum (dotacja podmiotowa, dotacja zadaniowa, dotacja statutowa, specjalny program 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zlecenia wewnętrzne, granty). Jeśli chodzi o granty własne 

ACMiN to na czerwcowe konkursy NCN (OPUS, PRELUDIUM, SONATA) ACMiN złożyło 11 wniosków, a 

w edycji grudniowej (OPUS, PRELUDIUM, SONATA) 16 wniosków. Jeśli zaś chodzi o granty wspólne z 

innymi instytucjami naukowo-badawczymi (konsorcja) lub Wydziałami AGH (tzw. konsorcja 

wewnętrzne) to na konkursy czerwcowe złożyliśmy 3 wnioski, a na grudniowe 7 wniosków. Pierwsze 

projekty są już realizowane w Centrum, ACMiN otrzymuje też coraz więcej zleceń wewnętrznych (z 

innych Wydziałów AGH). 

       Prof. Przybylski omówił również projekt budżetu ACMiN na 2015 r. Łączne koszty utrzymania 

budynku (eksploatacja + etaty) to kwota ok. 3 mln zł. Na chwilę obecną ACMiN nie jest w stanie wskazać 

dokładnej kwoty dotacji podmiotowej (szacowana kwota to ok. 200-300 tys. zł). Jeśli chodzi o dotację 

zadaniową to ACMiN zawnioskowało do Pana Rektora o kwotę rzędu 1,5 mln zł. Rozliczenia z 

Wydziałami ACMiN szacuje na kwotę rzędu 400 tys. zł. Szacowane koszty pośrednie z realizowanych w 

Centrum projektów badawczych to 260 tys. zł. Szacowane łączne przychody Centrum wyniosą więc ok. 

2 480 tys. zł. Podsumowując, prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że ACMiN coraz 

częściej staje się miejscem wspólnych/interdyscyplinarnych badań naukowych z Wydziałami AGH. 
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ACMiN posiada zaplecze aparaturowe dla całej Uczelni i w tej chwili podejmuje starania, aby było ono 

łatwo dostępne dla całej społeczności AGH. Centrum posiada także zaplecze technologiczne, świetnie 

wyposażony warsztat mechaniczny gotowy do przyjmowania zleceń z Wydziałów. ACMiN może być 

partnerem do wnioskowania o granty (i miejscem realizacji grantów), a także miejscem seminariów, 

sympozjów i małych konferencji w trakcie roku akademickiego, może także stać się miejscem pracy 

badawczej dla doktorantów i magistrantów (ACMiN otrzymało pismo z NCBiR mówiące, że NCBiR nie 

widzi przeciwskazań do wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu do prowadzenia 

„usług w zakresie kształcenia”). Prof. Przybylski omówił również największe problemy z jakimi boryka 

się ACMiN: samofinansowanie jako nowość w świecie nauki, brak poczucia odpowiedzialności 

merytorycznej za projekt ACMiN, polityka kadrowa (kierownicy linii zatrudnieni na Wydziałach i na 

część etatu w ACMiN), brak unikalnej aparatury, zła polityka grantowa instytucji typu NCN (małe szanse 

na sukces, małe zainteresowanie np. konkursem FUGA). Prof. Przybylski zaprosił członków Rady do 

dyskusji. Dziekan Wolny zwrócił uwagę, że jego zdaniem kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa. 

Prof. Korecki zauważył, że zgodnie ze zmieniającą się polityką NCN z grantów należy liczyć nie tylko 

koszty pośrednie, ale także wynagrodzenia dla pracowników (w budżecie należałoby przewidzieć 

wyższe kwoty przychodów z grantów). Dziekan Telejko zapytał o kwotę dotacji zadaniowej. Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że jest to kwota zupełnie szacunkowa. Dziekan Richert zapytała o dotychczasowy                              

i szacowany na rok 2015 r. przychód ze zleceń wewnętrznych. Prof. Przybylski wyjaśnił, że przychód za 

rok 2014 wyniósł 95 000,00 zł, ale popyt na tego typu zlecenia cały czas rośnie, stąd znacznie wyższa 

kwota szacowana na rok 2015.  

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

ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2014 roku i aktualnym stanie wykonania wskaźników rezultatu 

projektu ACMiN. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła roczny (2015) plan 

działalności naukowej ACMiN (stanowiący załącznik do protokołu).   

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła projekt budżetu ACMiN 

na rok 2015.  

 

6. Opinia Rady w sprawie kierunków rozwoju ACMiN (Regulamin ACMiN, par.3, ust.9b). 

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady, że ACMiN potrzebuje poparcia Rady Naukowej w 

usunięciu problemów, z którymi boryka się na bieżąco. Centrum próbuje coraz lepiej zdefiniować swoje 

miejsce w strukturach, potrzebach i pracy AGH. Następnie omówił pokrótce projekt uchwały Rady 
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Naukowej w sprawie „kierunków rozwoju ACMiN”. Rektor Kistryn zauważył, że projekt uchwały należy 

poszerzyć o instytucje współpracujące/partnerskie. Prof. Korecki proponuje, projekt uchwały nazwać 

„strategią rozwoju ACMiN”, a nie „kierunkami rozwoju ACMiN”. Prof. Stobiecki zapytał jaki wpływ 

może mieć opinia Rady Naukowej na koordynację zakupów aparaturowych w Uczelni. Prof. Przybylski 

wyjaśnił, że pozytywna opinia Rady Naukowej oznacza poparcie takiej idei. Prof. Korecki wyraził obawę 

dotyczącą ingerencji w sprawy zakupów aparaturowych innych Wydziałów. Dziekan Richert również 

wyraziła taką obawę. Zauważyła, że nie należy ingerować w zakupy aparaturowe planowane przez inne 

Wydziały (to Wydział decyduje na co wyda środki finansowe), a zakup np. kolejnego mikroskopu na 

Uczelni wynika z zapotrzebowania. Rektor Kistryn zauważył, że z punktu widzenia władz uczelni 

koordynacja zakupów aparaturowych na wydziałach jest wysoce pożądana. Koordynacja ma sens w 

sytuacji, gdy jeden mikroskop mógłby być wykorzystywany wspólnie przez kilka wydziałów. Dziekan 

Richert zwróciła uwagę, że na Uczelni istnieje już komisja zajmująca się koordynacją zakupów 

aparaturowych. Prof. Przybylski wyjaśnił, że komisja ta niestety została zlikwidowana. Dziekan Richert 

zauważyła, że skoro nie ma na Uczelni komisji zajmującej się koordynacją zakupów aparaturowych to 

znaczy, że JM Rektor nie ingeruje w sprawy zakupów aparaturowych dokonywanych przez Wydziały i 

pozostawia sprawę zakupów w gestii Wydziałów. Prof. Przybylski zaproponował przełożenie tej 

dyskusji do kolejnego posiedzenia Rady Naukowej. Wyjaśnił, że przemawiały przez niego jedynie 

pozytywne intencje. Chodziło przede wszystkim o poprawę polityki dotyczącej zakupów 

aparaturowych Uczelni z pomocą ACMiN.  

 

7. Opinia Rady w sprawie zmian w zasadach wnioskowania o nagrody Rektora dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w ACMiN (Regulamin ACMiN, par.3, ust.7). 

Prof. Przybylski zaproponował, by w projekcie zasad wnioskowania o nagrody rektora AGH za 

osiągnięcia naukowe pracowników ACMiN znalazł się zapis mówiący, że w przypadku publikacji                     

z więcej niż jedną afiliacją danego autora wymagane jest jego oświadczenie, że publikacje te nie będą 

przedmiotem nagrody w pozostałych instytucjach, w których afiliuje się autor. Projekt zasad 

wnioskowania o Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe pracowników ACMiN stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. Prof. Korecki zauważył, że sformułowanie  „publikacje te nie będą  

przedmiotem nagrody w pozostałych instytucjach” jest niepoprawne, ponieważ inni autorzy za te same 

publikacje mogą dostać nagrody w innych instytucjach. Należy zatem wprowadzić zmianę do 

regulaminu: „publikacje te nie będą  przedmiotem nagrody tego autora w pozostałych instytucjach”. 
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Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła poprawkę do zasad 

wnioskowania o nagrody rektora AGH za osiągnięcia naukowe pracowników ACMiN.  

 

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

zatrudnionych w ACMiN (za rok 2014). 

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 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. Dziekan Richert zauważyła, że fundusz nagród zwiększa 

koszty ACMiN. Dziekan Pisarkiewicz wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi na Uczelni przepisami 

fundusz nagród w wysokości 2% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla 

nauczycieli akademickich ma służyć do celów nagradzania nauczycieli akademickich za ich osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku i należy go w tym celu 

wykorzystać. Pani Dziekan Richert zapytała o konieczność głosowania kandydatów do nagród Rektora. 

Prof. Przybylski przypomniał, że regulamin uczelniany bezwzględnie wymaga opinii Rady Naukowej 

przy składaniu wniosków o nagrody, w związku z tym głosowania są wymagane. Przypomniał również, 

że wyniki głosowania muszą dotyczyć kolejno konkretnych osób, a nie całej listy osób uprawnionych 

do otrzymania nagrody. Prof. Korecki zapytał na jakiej podstawie została ustalona lista rankingowa. 

Prof. Przybylski wyjaśnił, że do wniosku o nagrody Rektora brane są pod uwagę wszystkie publikacje 

będące podstawą wniosku o kategoryzację ACMiN AGH, opublikowane w czasopismach posiadających 

współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, o liczbie 

punktów ministerialnych większej lub równej 25.  

Prof. Przybylski przedstawił członkom Rady Naukowej listę osób uprawnionych do otrzymania 

nagrody Rektora AGH: 

a) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla dr inż. Michała Zegrodnika: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla dr inż. Michała Zegrodnika. 

b) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla dr Andrzeja Biborskiego: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla dr Andrzeja Biborskiego. 
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c) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla prof. dr hab. Józefa Spałka: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla prof. dr hab. Józefa Spałka. 

d) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla mgr inż. Mateusza Marca: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla mgr inż. Mateusza Marca. 

e) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla mgr inż. Krzysztofa Mecha: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla mgr inż. Krzysztofa Mecha. 

f) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla dr inż. Antoniego Żywczaka: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla dr inż. Antoniego Żywczaka. 

g) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla dr inż. Kamili Kollbek: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla dr inż. Kamili Kollbek. 

h) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę Rektora AGH dla dr inż. Marty Gajewskiej: 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody Rektora AGH dla dr inż. Marty Gajewskiej. 

 

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie (Regulamin ACMiN par.5 

ust.4d) dr inż. Wojciecha Szczerby na stanowisko adiunkta naukowego (1/10 etatu) w V 

Linii Badawczej. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko 

adiunkta naukowego w V Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 182/2014 z 23 

października 2014 r. napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez dr inż. Wojciecha Szczerbę. Po 

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

hab. inż. Marcin Sikora, dr hab. inż. Piotr Suder stwierdziła, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne 

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

zaopiniowała kandydaturę dr Szczerby i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o zaakceptowanie jego osoby 

na stanowisko adiunkta naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. 

Wojciecha Szczerby i  wyjaśnił, że miałby on działać w imieniu ACMiN i na rzecz ACMiN w synchrotronie 

SOLARIS.                                                                   
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Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN 

do Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Wojciecha Szczerby na stanowisku adiunkta 

naukowego w V Linii Badawczej na 1/4 etatu:   

11 osób – za,                                                                                                                                                                                            

1 osoba – wstrzymała się od głosu. 

 

10. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia (Regulamin 

ACMiN par.5 ust.4d) mgr Przemysława Mielczarka na stanowisku asystenta naukowego 

(pełen etat) w VIII Linii Badawczej. 

Dr hab. Piotr Suder przybliżył dorobek naukowy mgr Przemysława Mielczarka i przekazał członkom 

Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Mielczarka zaplanowana jest na marzec 2015 r. 

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

przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr Przemysława Mielczarka od 1 marca 2015 r. do 

30 listopada 2015 r.  

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia p. mgr Przemysława Mielczarka                      

w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

 

11. Opinia Rady w sprawie wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 

wybitnych młodych naukowców (Regulamin ACMiN, par.3, ust.7): 

a. mgr inż. Krzysztofa Mecha (I Linia Badawcza), 

b. dr inż. Mileny Stępień (III Linia Badawcza). 

Prof. Przybylski przedstawił dorobek naukowy mgr inż. Krzysztofa Mecha i dr inż. Mileny 

Stępień. 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 mgr inż. Krzysztofa Mecha i dr inż. Mileny Stępień. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, jednogłośnie poparła wniosek mgr inż. Krzysztofa Mecha 

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

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, jednogłośnie poparła wniosek dr inż. Mileny Stępień o 

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 
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12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Spałek zapytał o termin kolejnego posiedzenia Rady Naukowej. Dziekan Richert 

zaproponowała by zwoływać posiedzenia w godzinach popołudniowych. Prof. Korecki poprosił, by w 

przyszłości materiały dotyczące posiedzeń przekazywać członkom Rady Naukowej wcześniej niż w dniu 

posiedzenia.  

 

 

Protokolant: Anna Stańczyk 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Plany badawcze Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w 2015 roku.  

2. Projekt zasad wnioskowania o Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe pracowników ACMiN. 

 

 


