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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 29.06.2020 r. 

 

 

Protokół 

posiedzenia Kolegium Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 29.06.2020 r., godz. 12:00 

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej ograniczone funkcjonowanie Uczelni 

posiedzenie Kolegium ACMIN w dn. 29.06.2020 r. odbyło się za pośrednictwem platformy MS Teams,                                          

a głosowanie zostało przeprowadzone drogą internetową (wykorzystywany przez ACMiN system do tajnego 

głosowania (https://glosuj24.pl/) zapewnia tajność głosowań). 

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 spośród 25 członków Kolegium ACMiN.  

 

Porządek obrad:  

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Kolegium ACMiN z 28 października 2019 i „internetowych” z 17 stycznia, 

13 marca, 24 kwietnia i 12 czerwca 2020 r. (protokoły są dostępne na stronie 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrznerada-naukowa (użytkownik: 

radanaukowa, hasło: radaacmin)  

3. Informacja Dyrektora ACMiN dotycząca organizacji Kolegium ACMiN w kadencji 2020-2024.  

4. Informacja Dyrektora ACMiN dotycząca planowanych zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN.  

5. Opinia Kolegium w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o likwidację dotychczas 

istniejących Linii Badawczych i Zespołu Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych, i utworzenie 

na ich miejsce sześciu Zakładów (par. 34 p. 4 Statutu AGH):  

a) Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników,  

b) Zakład Inżynierii Materiałowej,  

c) Zakład Teorii Układów Kwantowych,  

d) Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu,  

e) Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów,  

f) Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach.  

https://glosuj24.pl/
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      6.  Opinia Kolegium w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powołanie International Advisory 

Board (Międzynarodowego Komitetu Doradczego) w 5-cio osobowym składzie (Regulamin ACMiN, par.4).  

      7. Podsumowanie prac Rady Naukowej/Kolegium ACMiN w kadencji 2016-2020.  

      8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Posiedzenie Kolegium ACMiN AGH poprowadził Przewodniczący Kolegium, Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. 

Marek Przybylski.  W posiedzeniu wzięło udział 20 spośród 25 członków Kolegium ACMiN.  

 

Prof. Przybylski przywitał wszystkich członków Kolegium ACMiN i omówił porządek obrad. Poprosił członków 

Kolegium o potwierdzenie kworum w głosowaniu rozesłanym za pośrednictwem poczty AGH. Wyjaśnił również, 

że głosowania wynikające z porządku obrad odbędą się drogą internetową za pomocą systemu do tajnego 

głosowania (https://glosuj24.pl/). Głosy oddać można dzisiaj do godz. 18.00.  

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

Kolegium ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przyjęło porządek obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Kolegium ACMiN z 28 października 2019 i „internetowych” z 17 stycznia, 

13 marca, 24 kwietnia i 12 czerwca 2020 r. (protokoły są dostępne na stronie 

http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrznerada-naukowa (użytkownik: 

radanaukowa, hasło: radaacmin) 

Kolegium ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przyjęło protokoły posiedzeń Kolegium ACMiN                         

z 28 października 2019 r. i z posiedzeń „internetowych”  z 17 stycznia, 13 marca, 24 kwietnia i 12 czerwca 

2020 r. 

 

3. Informacja Dyrektora ACMiN dotycząca organizacji Kolegium ACMiN w kadencji 2020-2024.  

Prof. Przybylski poinformował członków Kolegium, że jest to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie 

Kolegium ACMiN w tym składzie, ponieważ kadencja Kolegium ACMiN upływa z dn. 31 sierpnia 2020 r. 

Od 1 września br. rozpocznie pracę Kolegium ACMiN w nowym składzie (określonym przez Statut AGH). 

Zgodnie ze statutem AGH ACMiN jako centrum badawcze jest jednostką podstawową Uczelni, powołaną 

do prowadzenia badań naukowych, rozwoju kadry naukowej i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym (w tym transferu wiedzy). Centrum badawczym kieruje dyrektor powoływany przez 

Rektora, a opiniodawczo-doradczym gremium dla dyrektora jest kolegium centrum badawczego,                               

w skład którego wchodzą zastępcy dyrektora, kierownicy zakładów oraz przedstawicie poszczególnych 

grup pracowniczych wybrani zgodnie z załącznikiem nr 1 do Statutu AGH. Dodatkowo na wniosek 

dyrektora centrum Rektor może powołać do kolegium centrum naukowców o uznanej renomie, w tym 

https://glosuj24.pl/
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zagranicznych. Statut AGH nie określa dokładnych prerogatyw kolegium centrum badawczego (poza 

opiniowaniem kandydatów do zatrudnienia na stanowiska badawcze w AGH). Większość 

dotychczasowych kompetencji przejęły rady dyscyplin naukowych w AGH.  

 

4. Informacja Dyrektora ACMiN dotycząca planowanych zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN.  

Prof. Przybylski wyjaśnił, że proponowane zmiany wynikają z chęci dostosowania struktury 

organizacyjnej ACMiN do zapisów Statutu AGH. Zgodnie z par. 34 p.4 Statutu AGH jednostkami 

organizacyjnymi centrum badawczego są zakłady, które tworzy Rektor na wniosek dyrektora centrum. 

W poprzednio obowiązującym Statucie AGH też był zapis dotyczący zakładów, ale wprowadzenie ich 

wówczas w ACMiN było niemożliwe ze względu na obowiązujący okres trwałości projektu POIG,                             

w ramach którego powstało ACMiN (projekt POIG zakładał funkcjonowanie linii badawczych w ACMiN). 

W tej chwili (już po zakończeniu okresu trwałości projektu POIG) chcielibyśmy dostosować strukturę 

ACMiN do obowiązującego Statutu AGH. Stąd wniosek o zmianę sześciu dotychczas funkcjonujących Linii 

Badawczych na Zakłady. Nazwy Zakładów zostały zaproponowane przez Kierowników Linii Badawczych 

w uzgodnieniu z pracownikami tych Linii. Prof. Przybylski zauważył także,  że coraz większa liczba 

samodzielnych pracowników nauki w ACMiN wpływa na tworzenie się grup badawczych wewnątrz 

Zakładów. Prof. Przybylski wyjaśnił, że w samej strukturze laboratoriów nic się nie zmieniło: 

poszczególne urządzenia przypisane są nadal do konkretnych Zakładów, a z całej infrastruktury ACMiN 

korzystać mogą wszyscy pracownicy AGH, oczywiście w porozumieniu z opiekunami aparatury. Są także 

w ACMiN urządzenia wyłączone spod struktury Zakładów, z których korzystanie nie wymaga kontaktu z 

opiekunem - odbywa się przez rezerwację czasu pracy - TEM, SEM, XRD, a od niedawna także cleanroom                                                                  

i superkomputer TeraACMiN. Laboratoria ogólnodostępne w ACMiN to także Laboratorium chemiczne                                                           

i Laboratorium przygotowania próbek. Z początkiem lipca br. chcielibyśmy poszerzyć metodykę 

udostępniania aparatury w ACMiN. Stworzyliśmy listę 20 aparatur, które moglibyśmy udostępniać                        

w sposób który nazywamy „na godziny z operatorem”. Za pomocą strony internetowej ACMiN będzie 

można zarezerwować godziny pracy na danym urządzeniu w towarzystwie operatora, którym będzie 

pracownik naszego Centrum. Podane będą także stawki za godzinę udostępniania tej aparatury. Prof. 

Przybylski przekazał również członkom Kolegium ACMiN informację dotyczącą coraz lepszej kondycji 

finansowej ACMiN, wynikającej m. in. z subwencji uwzględniającej po raz pierwszy w 2020 naszą kat. 

A+.  Niestety program PANDA 2, w którym przez ostatnie lata aktywnie uczestniczyliśmy, kończy się 30 

grudnia 2020 r. Ostatnią premię w ramach tego programu (za 2019 rok) otrzymaliśmy kilka dni temu                      

i wszystko wskazuje na to, że program ten nie będzie kontynuowany w kolejnych latach. Oznacza to 

stratę finansową na poziomie 600-700 tys. PLN. Dlatego też cały czas podejmujemy działania, które 

sytuację finansową Centrum mogłyby poprawić (m. in. wynajęliśmy Uczelni pokoje biurowe i salkę 

konferencyjną na II piętrze dla celów Biura Projektu IDUB).   



 
 

4 
 

 

 

5. Opinia Kolegium w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o likwidację dotychczas 

istniejących Linii Badawczych i Zespołu Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych, i utworzenie 

na ich miejsce sześciu Zakładów (par. 34 p. 4 Statutu AGH): 

a) Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników, 

b) Zakład Inżynierii Materiałowej, 

c) Zakład Teorii Układów Kwantowych, 

d) Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu, 

e) Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów, 

f) Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach.  

 

Wyniki głosowania: 

za: 18 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymało się: 2 osoby 

 

6. Opinia Kolegium w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powołanie International 

Advisory Board (Międzynarodowego Komitetu Doradczego) w 5-cio osobowym składzie (Regulamin 

ACMiN, par.4). 

Regulamin ACMiN przewiduje Międzynarodowy Komitet Doradczy (International Advisory Board), 

którego zadaniem jest sugerowanie kierunków rozwoju ACMiN, jego działalności naukowej                                                  

i wdrożeniowej oraz ocenianie realizacji wytyczonych celów i działań służących ich realizacji. Z powodu 

klarowania się naszej tematyki naukowej (na początku mocno różnorodnej), a także z powodów 

finansowych (spotkania Komitetu wiążą się ze znacznymi kosztami) początkowo nie zdecydowaliśmy się 

na utworzenie tego Komitetu. W tej chwili jednak, m.in. z  powodu zmian w składzie Kolegium ACMiN, 

wydaje się, że istnienie MKD byłoby uzasadnione. Chcielibyśmy zacząć od 5-cio osobowego 

Międzynarodowego Komitetu Badawczego (zakładamy, że nie wszyscy członkowie muszą 

reprezentować zagraniczne ośrodki naukowe). Sprawa utworzenia tego Komitetu została 

przedyskutowana z Kierownikami Linii badawczych w ACMiN i uzyskała ich akceptację.  Zgodnie ze 

Statutem AGH w skład Kolegium centrum badawczego wchodzą dyrektor, zastępcy dyrektora, 

kierownicy zakładów oraz przedstawicie poszczególnych grup pracowniczych wybrani zgodnie                               

z załącznikiem nr 1 do Statutu AGH. Dodatkowo na wniosek dyrektora centrum Rektor może powołać 

do kolegium centrum naukowców o uznanej renomie, w tym zagranicznych. Z uwagi na charakter 

Kolegium, które na bieżąco ma wspierać Dyrektora ACMiN w funkcjonowaniu Centrum, wydaje nam się, 

że rozdzielenie kompetencji między Kolegium a MKD ma sens. W skład Kolegium ACMiN poza 

Dyrektorem ACMiN, jego zastępcami i Kierownikami Linii wchodziliby pełnoetatowi samodzielni 
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pracownicy badawczy ACMiN i dwóch wybranych przedstawicieli niesamodzielnych pracowników 

badawczych.  

 

Wyniki głosowania: 

za: 18 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymało się: 2 osoby 

 

7. Podsumowanie prac Rady Naukowej/Kolegium ACMiN w kadencji 2016-2020. 

Prof. Przybylski podziękował wszystkim członkom najpierw Rady Naukowej a później Kolegium ACMiN 

za owocną  i sympatyczną współpracę oraz za wszelką pomoc i udział obradach. Przekazał informację, 

że oficjalne podziękowania zostaną rozdysponowane w najbliższych dniach.  

 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak uwag i wolnych wniosków. 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.  

 

 

 


