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Przepisy przejściowe  
określające procedury i zasady współdziałania związane z zakończeniem projektu  
pod nazwą „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (projekt-ACMiN)  

i rozpoczęciem działalności przez Akademickie Centrum Materiałów  
i Nanotechnologii AGH (ACMiN)  

 
 

1. Dla uporządkowania prowadzenia projektu pod nazwą „Akademickie Centrum Materiałów  
i Nanotechnologii”, nazywanego dalej projekt-ACMiN, ustalam umowny podział projektu na 
następujące etapy: 
a) Etap I - obejmujący wytworzenie infrastruktury ACMiN, trwający do dnia 30 września 

2013 r., 
b) Etap II - obejmujący działalność ACMiN, a w szczególności rozliczenie projektu ACMiN 

oraz zapewnienie trwałości projektu zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej, 
trwający od dnia 1 października 2013 r.  

2. ACMiN rozpoczyna działalność z dniem 16 lipca 2013 r. Centrum działa na podstawie 
Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

3. W okresie trwania I etapu projektu ACMiN zachowane zostają wszystkie funkcje w Biurze 
Projektu, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

4. Po dniu 30 września 2013 roku, Kierownik I etapu projektu wejdzie w skład Biura Projektu  
i odpowiadać będzie za rozliczenie projektu zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej. 

5. W okresie od 16 lipca do 30 września 2013 projekt-ACMiN jest kontynuowany w zakresie:  
a) przeprowadzenia procedur przetargowych obejmujących dostawy i usługi niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania budynku, zainstalowanej aparatury i zaplanowanych linii 
badawczych,  

b) instalacji i uruchomienia zakupionych urządzeń.  

6. Od 16 lipca 2013 roku Dyrektor ACMiN jest dysponentem pomieszczeń w budynku  
D-16 (budynek ACMiN) oraz dysponentem składników majątku znajdujących się w budynku, 
a w szczególności zakupionych bądź wybudowanych w ramach realizacji projektu ACMiN.  

7. Do czasu rozliczenia inwestycji i wprowadzenia składników majątku do ewidencji  
majątkowej AGH, wyprowadzenie składników majątku poza teren ACMiN wymaga zgody  
Prorektora AGH ds. Nauki. 

8. Dla sprawnego zakończenia projektu ACMiN oraz płynnego przejścia z Etapu I - wytworzenia 
infrastruktury ACMiN do Etapu II - działalność ACMiN w okresie trwałości projektu, 
wprowadzam w okresie od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., zasady ścisłego 
współdziałania Kierownika projektu-ACMiN i Dyrektora ACMiN, które zostaną określone  
w udzielonych pełnomocnictwach. 

9. Powstałe wątpliwości rozstrzyga Prorektor AGH ds. Nauki.  

 

 


