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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 11.07.2014 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 30.05.2014 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 14 lutego 2014 r. 

3. Wystąpienie prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha na temat kategoryzacji jednostek naukowych. 

4. Wręczenie aktu powołania na funkcję Kierownika III Linii Badawczej  dr hab. inż. Piotrowi Bale  

(podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3). 

5. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie o obsadzenia funkcji Kierownika I Linii Badawczej 

ACMiN. 

6. Wniosek Dyrektora ACMiN o utworzenie VIII Linii Badawczej ACMiN pn. „Nanocząstki dla 

medycyny” (podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.2). 

7. Sprawa utworzenie Zespołu Fizyki Niskich Temperatur w ACMiN (podstawa prawna: 

Regulamin ACMiN par.7 ust.5). 

8. Informacja Dyrektora ACMiN nt. perspektyw finansowania ACMiN: 

a) rozwiązania „systemowe” takie jak usługi naukowe i edukacyjne, program TEAMING OF 

EXCELLENCE, itp., 

b) granty własne pracowników ACMiN, 

c) granty wspólne z Wydziałami AGH; zarządzenie Rektora „w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wspólnych przedsięwzięć 

(projektów) przez podstawowe  jednostki organizacyjne Uczelni”.  
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9. Rozstrzygnięcie konkursów (podstawa prawna: Statut AGH art. 45 pkt.4 i Regulamin ACMiN 

par.5 ust.4d): 

a) na stanowisko adiunkta naukowego w II Linii Badawczej – Dr. Ing. Annamária Duszová,  

b) na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej – mgr inż. Milena Stępień, 

c) na stanowisko asystenta naukowego w VI Linii Badawczej – mgr Magdalena Wytrwał, 

d) na stanowisko asystenta naukowego w VII Linii Badawczej – mgr inż. Katarzyna Hnida. 

10. 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  11 osób. 

 

 

Liczba członków Rady: 21 

Obecnych: 11 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił pokrótce 

porządek obrad. Przywitał gościa specjalnego posiedzenia Rady prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha.   

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

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 2 grudnia 2013 r. 

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

z dnia 14 lutego 2014 r.  

 

3. Wystąpienie prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha na temat kategoryzacji jednostek 

naukowych. 

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że ACMiN jako inna niż wydział 

podstawowa jednostka organizacyjna AGH może podlegać kategoryzacji. Może to nastąpić nie 

wcześniej niż dwa lata od momentu powołania jednostki. Już na tym etapie pojawiają się 
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wątpliwości, ponieważ wymieniane są dwie daty – formalne utworzenie ACMiN z dniem 16 lipca 

2013 r. (zgodnie z Zarządzeniem 38/2013 JM Rektora AGH z dnia 15 lipca 2013 r.) i 30.10.2013 r., czyli 

data zakończenia Projektu ACMiN.  Posiadanie przez ACMiN kategorii (minimum kat. B) otworzyłoby 

drogę do starania się o dotację na inwestycje aparaturowe i dotację statutową. Jest to więc kwestia 

niezwykle ważna dla funkcjonowania Centrum.  

Prof. Przybylski podkreślił, że ACMiN zajmuje się inżynierią materiałową, nanotechnologią, ale i 

fizyką. Centrum posiada Linie Badawcze o charakterze technologicznym, które są nastawione na 

inżynierię materiałową, są też Linie zajmujące się fizyką (Układy Kwantowe i Modelowanie). 

Tematyka naukowo-badawcza ACMiN jest niejednorodna, pojawia się więc problem w której z 

dyscyplin występować o  kategoryzację. Prof. Przybylski poprosił o opinię prof. dr hab. inż. Andrzeja 

Pacha, członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.  

Prof. Pach podkreślił, że według zapisu w systemie POL-on datą utworzenia ACMiN jest 3 lipca 

2013 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadza kompleksową ocenę jakości 

naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Zgodnie z rozporządzeniem nowa 

jednostka jest porównywana z tzw. jednostkami referencyjnymi (KEJN z góry może oszacować jaką 

kategorię może uzyskać jednostka). ACMiN musi zostać zaliczony do jednej z grup wspólnej oceny 

(GWO). W ramach przeprowadzonej oceny jednostki naukowe otrzymują odrębne oceny punktowe 

za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:                                                                                                                 

1) osiągnięcia naukowe i twórcze,                                                                                                                                      

2) potencjał naukowy,                                                                                                                                                               

3) materialne efekty działalności naukowej,                                                                                                              

4) pozostałe efekty działalności naukowej. 

Prof. Pach podkreślił, że najważniejsze jest pierwsze kryterium (stanowi 65% oceny), czyli 

działalność publikacyjna (afiliowana w ACMiN) pracowników, którzy złożyli oświadczenie o pracy 

statutowej w ACMiN. Prof. Pach dodał, że 20% publikacji wykazywanych przez Centrum może być 

afiliowanych w ACMiN, w przypadku gdy pracownik nie zadeklarował działalności statutowej w 

Centrum. Pierwsze kryterium opiera się na analizie publikacji - ACMiN może być uznany za jednostkę 

heterogeniczną (w tej chwili trwają prace w KEJN-ie dotyczące modyfikacji rozporządzenia i jednostek 

heterogenicznych m.in. jak wyznaczyć do takiej grupy jednostkę referencyjną). Jeżeli większość 

publikacji będzie z dziedziny fizyki to jednostka zostanie przydzielona do fizyki. Czasem jednak ciężko 



 
 

4 
 

określić do jakiej dziedziny należy praca. Zdecydowanie najlepiej byłoby by każdy z pracowników 

mógł wykazać się punktowaną publikacją. Wszyscy pracownicy naukowi, zatrudnieni na etat w 

ACMiN powinni złożyć deklaracje statutowe w ACMiN. Przy ocenie drugiego kryterium, czyli 

potencjału naukowego brana jest pod uwagę liczba pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia w 

ACMiN uzyskali stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesorski. Nie ma 

znaczenia czy pracownicy zatrudnieni są na cały etat czy też na część etatu. W skład tego kryterium 

wchodzą również uprawnienia do nadawania stopni i tytułów. Najprawdopodobniej w przyszłym roku 

ACMiN nie będzie posiadał tego typu uprawnień i w związku z tym otrzyma w ocenie tego kryterium 

mniejszą liczbę punktów. Trzecie kryterium, czyli materialne efekty działalności naukowej, to 

kryterium ściśle związane z finansami (15% oceny). W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę 

m.in.: 

- uposażenia pracowników + wynagrodzenia dodatkowe z grantów, zleceń zewnętrznych (nie 

uwzględnia się pensji płaconych z dotacji dydaktycznej i dotacji statutowej), 

- pieniądze zainwestowane w sprzęt, laboratoria po utworzeniu jednostki (kwotę dzieli się przez 

liczbę pracowników). 

Ostatnim kryterium jest ocena pozostałych efektów działalności naukowej  (stanowi 10% oceny) i jest 

to subiektywna ocena ekspertów.  

       Prof. Pach podkreślił, że ACMiN będzie porównywane z jednostką referencyjną, a nie z 

konkurencją. Należy położyć nacisk zwłaszcza na realizację pierwszego kryterium, jako że stanowi 

65% oceny. Przy pierwszym występowaniu o parametryzację jest trudniej uzyskać kategorię A+, ale 

później szanse są coraz większe. Jeśli pracowników naukowych, którzy złożyli deklarację jest mniej niż 

25 to jednostka uznawana jest za małą. Nie można jednak rozstrzygnąć czy jest to korzystne.  

Prof. Przybylski podziękował prof. Pachowi i prof. Kistrynowi za wyjaśnienia dotyczące 

kategoryzacji jednostek naukowych.  

 

4. Wręczenie aktu powołania na funkcję Kierownika III Linii Badawczej  dr hab. inż. Piotrowi 

Bale  (podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3). 

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn wręczył akt powołania na funkcję Kierownika III Linii Badawczej                  

dr hab. inż. Piotrowi Bale. 
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5. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie o obsadzenia funkcji Kierownika I Linii Badawczej 

ACMiN. 

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady Naukowej, że prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel z powodów 

osobistych zrezygnował z przyjęcia funkcji Kierownika I Linii Badawczej. Ze względu na cele projektu 

ACMiN sprawy tej Linii ACMiN uzgadnia z Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH. Konsultacje są w 

toku. Niemniej jednak aparatura, która miała być używana przez I Linię Badawczą jest w tej chwili 

zagospodarowywana i służy działalności naukowej społeczności AGH. 

 

6. Wniosek Dyrektora ACMiN o utworzenie VIII Linii Badawczej ACMiN pn. „Nanocząstki dla 

medycyny” (podstawa prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.2). 

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

projekt utworzenia w ACMiN AGH VIII Linii Badawczej pn. „Nanocząstki dla medycyny”. 

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 projektowanej VIII 

Linii Badawczej (uzasadnienie utworzenie VIII Linii Badawczej w formie pisemnej – załączone do tego 

protokołu – zostało przekazane członkom Rady Naukowej). Następnie zwrócił się do członków Rady 

Naukowej o zaakceptowanie projektu utworzenia VIII Linii Badawczej pn. „Nanocząstki dla 

medycyny”. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek o utworzenie VIII Linii Badawczej pn. „Nanocząstki dla medycyny”. 

 

7. Sprawa utworzenie Zespołu Fizyki Niskich Temperatur w ACMiN (podstawa prawna: 

Regulamin ACMiN par.7 ust.5). 

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że zgodnie z Regulaminem ACMiN w 

strukturze organizacyjnej ACMiN, obok Linii Badawczych mogą występować inne pomocnicze 

jednostki, takie jak Zespoły. Nie stanowią one jednostek organizacyjnych Uczelni w rozumieniu 

Statutu AGH. Jednostki te tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor ACMiN po zasięgnięciu opinii Rady 

ACMiN. Prof. Przybylski zaproponował członkom Rady powołanie Zespołu Fizyki Niskich Temperatur. 

W skład tego Zespołu wchodziłby dr Leszek Spałek. Prof. Kistryn podkreślił, że docelowo Zespół 

powinien zawierać więcej niż jedną osobę.   

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

utworzenie w ACMiN Zespołu Fizyki Niskich Temperatur.  
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8. Informacja Dyrektora ACMiN nt. perspektyw finansowania ACMiN: 

a) rozwiązania „systemowe” takie jak usługi naukowe i edukacyjne, program TEAMING 

OF EXCELLENCE, itp., 

b) granty własne pracowników ACMiN, 

c) granty wspólne z Wydziałami AGH; zarządzenie Rektora „w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wspólnych 

przedsięwzięć (projektów) przez podstawowe  jednostki organizacyjne Uczelni”.  

        Prof. Przybylski podkreślił, że ACMiN powinno dążyć do samofinansowania się. W związku z tym 

podejmowane są różne działania, m.in.: rozwiązania „systemowe” takie jak usługi naukowe i 

edukacyjne czy też program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej TEAMING OF EXCELLENCE. Prof. 

Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację, że wniosek w tym programie został 

złożony. Prof. Przybylski podkreślił, że dogłębna analiza prawna wskazuje, że jedyne środki 

finansowe, które mogą płynąć do ACMiN to środki finansowe z grantów. ACMiN nie może prowadzić 

żadnej działalności, która mogła by być zakwalifikowana jako usługi naukowe. Wolno wykonywać te 

działania, których nie dotyczy ustawa o podatku VAT. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zwrot 

podatku VAT i uzyskanie prawa do prowadzenia działalności komercyjnej. Pojawia się jednak problem 

odsetek, które bezpowrotnie przepadają. Prof. Przybylski wyjaśnił pokrótce kwestie związane z 

ewentualnym zwrotem podatku VAT. Podkreślił również, że za stratami finansowymi idzie w parze 

strata potencjalnych współpracowników (zainteresowanie firm zewnętrznych np. badaniami 

wytrzymałościowymi w ACMiN, wynajmem sal itd.). 

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że wszyscy pracownicy ACMiN są zobowiązani do 

składania wniosków o granty. Kierownicy Linii są odpowiedzialni za politykę naukową kierowanych 

przez siebie Linii.  

Prof. Przybylski poruszył także kwestię realizacji grantów we współpracy z innymi wydziałami 

AGH. W tej chwili pojawia się problem we współpracy z wydziałami, który podyktowany jest głównie 

podziałem kosztów pośrednich. Wyjściem z tej sytuacji jest umożliwienie od strony prawnej 

funkcjonowania tzw. konsorcjów wewnętrznych – zarządzenie JM Rektora AGH w sprawie w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia wspólnych projektów przez podstawowe jednostki organizacyjne 

Uczelni powinno ukazać się lada dzień. Równolegle prowadzone są rozmowy z przedstawicielami 

NCN i NCBiR, aby obie te instytucje akceptowały uczestników konsorcjum wewnętrznego na tych 

samych zasadach co uczestników konsorcjum zewnętrznego (w systemie OSF nie ma możliwości 

wprowadzenia dwóch jednostek posiadających ten sam nr REGON).  
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9. Rozstrzygnięcie konkursów (podstawa prawna: Statut AGH art. 45 pkt.4 i Regulamin ACMiN 

par.5 ust.4d): 

a) na stanowisko adiunkta naukowego w II Linii Badawczej – Dr. Ing. Annamária Duszová 

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

adiunkta naukowego w II Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 31/2014 z 26 

lutego 2014 r. wpłynęły dwa zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: prof. dr hab. 

inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej 

Bernasik stwierdziła, że jedno z nich, złożone przez Dr. Ing. Annamárię Duszovą spełnia wszystkie 

wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Duszovej i wnosi do Rady Naukowej ACMiN 

o zaakceptowanie jej osoby na stanowisko adiunkta naukowego w ACMiN. Prof. Kata przybliżył 

dorobek naukowy Dr. Ing. Annamárii Duszovej. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

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

Dr. Ing. Annamárii Duszovej na stanowisku adiunkta naukowego w II Linii Badawczej. 

 

b) na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej – mgr inż. Milena Stępień 

          Dr hab. inż. Piotr Bała przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

22/2014 z 12 lutego 2014 r. napłynęło pięć zgłoszeń. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: 

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Piotr Bała, dr hab. inż. Andrzej 

Bernasik stwierdziła, że jedno z nich, złożone przez mgr inż. Milenę Stępień spełnia wszystkie wymogi 

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

pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Stepień i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o 

zaakceptowanie jej osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Dr hab. inż. Piotr Bała 

przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Mileny Stępień. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

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

mgr inż. Mileny Stępień na stanowisku asystenta naukowego w III Linii Badawczej. 

 

c) na stanowisko asystenta naukowego w VI Linii Badawczej – mgr Magdalena Wytrwał 

         Dr hab. inż. Andrzej Bernasik przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie 

na stanowisko asystenta naukowego w VI Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

54/2014 z 14 kwietnia 2014 r. napłynęły dwa zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: 
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dr hab. inż. Andrzej Bernasik (przewodniczący), dr hab. inż. Piotr Bała, dr hab. inż. Marcin Sikora 

stwierdziła, że jedno z nich, złożone przez mgr Magdalenę Wytrwał spełnia wszystkie wymogi 

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

pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Wytrwał i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o 

zaakceptowanie jej osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Dr hab. inż. Andrzej 

Bernasik przybliżył dorobek naukowy mgr Magdaleny Wytrwał. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu 

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

zatrudnienie mgr Magdaleny  Wytrwał na stanowisku asystenta naukowego w VI Linii Badawczej. 

 

d) na stanowisko asystenta naukowego w VII Linii Badawczej – mgr inż. Katarzyna Hnida 

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

asystenta naukowego w I Linii Badawczej (zatrudnienie w Linii VII). W odpowiedzi na komunikat 

Rektora nr 41/2014 z 24 marca 2014 r. napłynęły cztery zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja 

w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Piotr Bała, dr hab. inż. 

Marcin Sikora stwierdziła, że jedno z nich, złożone przez mgr inż. Katarzynę Hnidę spełnia wszystkie 

wymogi formalne oraz merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Hnidy i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o 

zaakceptowanie jej osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski przybliżył 

dorobek naukowy mgr inż. Katarzyny Hnidy. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

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

mgr inż. Katarzyny Hnidy na stanowisku asystenta naukowego w VII Linii Badawczej. 

 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację dotyczącą zmiany, która została 

wprowadzona w Regulaminie ACMiN. Zgodnie z ujednoliconym Regulaminem ACMiN kadencja 

Dyrektora rozpoczyna się 1 listopada roku rozpoczynającego kadencję wybieralnych organów 

jednoosobowych Uczelni i trwa do 31 grudnia roku kończącego tę kadencję (a nie jak dotychczas: do 

30 października). 

Rozwija się współpraca AGH z krakowską Akademią Sztuk Pięknych - rzeźby, które mają być 

umieszczone w ACMiN zostały już dostarczone, czekamy jeszcze na postumenty i montaż. 
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Umowa o współpracę z IMIM PAN została podpisana 15 kwietnia, podpisanie umowy                                

z Uniwersytetem Pedagogicznym zostało zaplanowane na 3 czerwca. Politechnika Krakowska póki co 

niestety nie wykazuje zainteresowania nawiązaniem współpracy. 

Prof. Spałek przekazał członkom Rady informację, że sprawa podpisania umowy z Uniwersytetem 

Jagiellońskim jest w toku.  

Prof. Korecki zwrócił się z prośbą o wysłanie przypominającego e-maila dzień przed kolejnym 

posiedzeniem Rady Naukowej.  

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Stańczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


