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DK-1141-2/21 

Uchwała nr 24/2021 
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii i zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku rektora o przyznanie nagrody 

Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia 

będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności 

naukowej lub wdrożeniowej 

Działając na podstawie § 7 ust. 4 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 

2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku 

o ich przyznanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 976), § 31 ust. 1 pkt 17 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie postanawia, co 

następuje: 

§ 1 

1. Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pozytywnie opiniuje wniosek 

o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągniecia będące podstawą nadania 

stopnia doktora habilitowanego dla Pana dr. hab. Michała Kracika. 

2. Ustala się treść uzasadnienia wniosku Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia 

będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. hab. Michałowi Kracikowi 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 24/2021 

UZASADNIENIE DO WNIOSKU O NAGRODĘ PREZESA RADY MINISTRÓW ZA WYSOKO OCENIONE 

OSIAGNIĘCIE BĘDĄCE PODSTAWĄ NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO, O KTÓREJ 

MOWA W ART. 364 UST. 3 USTAWY Z DNIA 20.07.2018r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

I NAUCE 

 
Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. hab. 

Michałowi Kracikowi:  Spacesuit Trauma Countermeasure System for Intravehicular and Extravehicular 

Activities( NASA HRP Grant # NNH12AC09G, Spacesuit Trauma Countermeasure System for 

Intravehicularand Extravehicular Activities). 

polskie tłumaczenie:  

System zapobiegania urazom w skafandrze kosmicznym podczas spacerów kosmicznych i wewnątrz 

statku kosmicznego, (realizowane w ramach grantu badawczego: NASA HRP Grant # NNH12AC09G 

Spacesuit Trauma Countermeasure System for Intravehicularand Extravehicular Activities). 

Stopień doktora habilitowanego, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki został nadany Panu Michałowi Kracikowi dnia 29.06.2020 roku Uchwałą nr 54/2020 Rady ds. 

Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Komisja Habilitacyjna wyraziła jednomyślnie 

opinię co do wybitnych dokonań, zawartych w pracy habilitacyjnej. 

 

Pan Michał Kracik wybrał „dzieło wskazane”, mimo innych zrealizowanych wcześniej projektów, 

zakończonych wdrożeniem, ponieważ zawiera ono Jego największy materiał badawczy. Udział w tym 

przedsięwzięciu stanowi dla Niego najbardziej wartościowe doświadczenie rozwoju jako projektanta. 

Pan dr hab. Michał Kracik specjalizuje się w zakresie projektowania unikatowego związanego 

ze środowiskami ekstremalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni kosmicznych. Zawodowe 

doświadczenia zdobywał we współpracy m.in. z Massachusettes Institute of Technology (MIT) jednym 

z najznakomitszych ośrodków akademickich na świecie, biorąc udział w zadaniach badawczych NASA. 

Jego udział w projekcie rozpoczął się jeszcze w 2011 roku, podczas pierwszego pobytu na MIT na 

stypendium Fulbrighta. W tym czasie realizował zdalnie prace przygotowawcze do zaprojektowania 

i budowy modułowego systemu ochronnego. Opracowane rozwiązania koncepcyjne miały na celu 

ograniczenie częstotliwości występowania urazów i istotne podniesienie komfortu użytkowania 

obecnych skafandrów kosmicznych (EMU). W 2012 roku otrzymał stypendium Kościuszkowskie i od 

stycznia 2013 roku pracował na MIT w ramach stażu podoktorskiego przez osiem miesięcy. Praca Pana 



Michała Kracika była skoncentrowana na realizacji zadania związanego z projektem systemu 

łagodzenia skutków pracy wewnątrz skafandra kosmicznego. Był zaangażowany w pracę analizy 

obecnego skafandra kosmicznego i wypracowania rozwiązań, które będą chronić astronautów przed 

urazami i kontuzjami. Analizował dane dotyczące korelacji między antropometrią, komponentami 

skafandra kosmicznego i urazami. Do analizy została wykorzystana baza danych opracowana przez 

zespół NASA obejmująca dane dotyczące antropometrii astronautów, czas szkolenia w różnych 

komponentach skafandra kosmicznego oraz zgłoszone przypadki uszkodzenia barków. Wśród 

stosowanych metod i procedur projektowych było m. in. opracowanie unikalnego urządzenia 

badawczego do testowania korelacji między antropometrią, komponentami skafandra kosmicznego 

i urazami podczas prac i treningów w skafandrze. Urządzenie, które pozwala na ilościowe określenie 

i ocenę interakcji człowiek-skafander kosmiczny z wykorzystaniem układu czujników nacisku. 

Dotychczas nie było metody, za pomocą, której można by zmierzyć, jak osoba porusza się wewnątrz 

skafandra kosmicznego. Koncentrując się na górnej części ciała, opracowane zostało narzędzie do 

wyczuwania nacisku w celu ilościowego określenia interakcji człowiek- skafander kosmiczny. Narzędzie 

do pomiaru ciśnienia zostało wykorzystane do oceny interakcji człowiek – skafander kosmiczny w celu 

oceny spójności ruchu. Urządzenie to ma potencjał wykorzystania w wielu zastosowaniach, m.in. przez 

projektantów skafandrów kosmicznych, inżynierów, naukowców, chirurgów lotniczych oraz 

specjalistów od ćwiczeń i rehabilitacji. Wskazuje to na niezwykły poziom innowacyjności i nowatorstwa 

przeprowadzonych badań. 

W realizacji zadań przyjęto metodę projektowania współbieżnego, polegającą m.in. 

na równoległym podejmowaniu zadań związanych z projektowaniem i przygotowaniem do produkcji. 

Ważnym elementem były więc testy i prototypowanie kolejnych koncepcji. Współpracowano w tym 

zakresie z międzynarodową włoską firmą Dainese zajmującą się rozwojem i produkcją dostępnej 

na rynku odzieży i systemów ochronnych do uprawiania sportów ekstremalnych. Pan Michał Kracik 

miał możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanymi materiałami, technologiami 

i narzędziami oraz laboratoriami badawczymi firmy, a także skorzystać z fachowej wiedzy pracowników 

działu badań, rozwoju i produkcji, specjalistami od najbardziej zaawansowanych. Metodologia, 

wszystkie analizy, badania, rozważania, opracowania modeli, urządzeń badawczych zostały zawarte 

w pracy habilitacyjnej. 

Efektem realizacji grantu były także liczne publikacje i prezentacje projektu na 

międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce eksploracji kosmosu. 

Wiele z zaproponowanych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie astronautów w skafandrze 

jest wdrażanych do kolejnych generacji ich produkcji. Zaproponowany system może mieć wiele innych, 



poza kosmicznymi, zastosowań, np. w rehabilitacji, w ekstremalnych środowiskach pracy, czy 

wspomaganiu funkcjonowania osób starszych. Działania badawcze Pana Michała Kracika są unikalne 

w skali kraju. Stał się niekwestionowanym specjalistą – projektantem od funkcjonowania człowieka 

w warunkach ekstremalnych. Swoje doświadczenie Pan Michał Kracik wykorzystuje w pracy 

dydaktycznej na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. 

Dzieli się nimi ze studentami w prowadzonej przez siebie Pracowni Projektowania dla Środowisk 

Ekstremalnych, pierwszej w Polsce pracowni dla studentów wzornictwa specjalizującej się w tematyce 

eksploracji kosmosu. Prowadzenie zajęć w tak unikalnej i niespotykanej  w środowisku projektantów 

wzornictwa. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu nabytej podczas jego pobytów w wiodących 

ośrodkach światowych. 

Wysoki poziom dzieła habilitacyjnego Pana dr hab. Michała Kracika, jak i Jego dorobku twórczego, 

naukowego, organizacyjnego i w pełni samodzielnej działalności dydaktyczno-projektowej, stanowi 

znaczący wkład w rozwój dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz 

kierunku wzornictwo. Praca habilitacyjna zawiera olbrzymi i niezwykły materiał badawczy. 

Znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju 

nauki, kultury, społeczeństwa i gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju, regionu, a także kadry 

dydaktycznej i naukowej jest bezsporne. 

 

 


