
UCHWAŁY SENATU AGH Z  

DNIA 27 STYCZNIA 2010 R. 
 

Uchwała nr 1/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 

w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Senat 
ustalonego przez Rektora PROWIZORIUM 
BUDŻETOWEGO na 2010 rok. 
 
 Do czasu otrzymania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego 
decyzji przyznających dotacje z budżetu państwa dla Akademii Górniczo-
Hutniczej, umożliwiające  przygotowanie  i uchwalenie przez Senat  
budżetu Uczelni na 2010 rok  w celu umożliwienia wykonywania  zadań 
statutowych  i zachowania płynności finansowej obowiązuje następujący 
tryb funkcjonowania finansów Uczelni : 
 
I. FINANSOWANIE wydatków DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ  

 
1. Środki finansowe dotacji podmiotowej na kształcenie studentów 

studiów stacjonarnych, studiów doktoranckich i kadr naukowych, 
oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty otrzymywane 
w miesięcznych transzach przeznaczone zostają na sfinansowanie 
części wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. 

2. Środki finansowe z tytułu odpłatnie prowadzonego kształcenia 
przechodzące saldem z roku 2009r. przeznaczone zostają 
w części na uzupełnienie wypłat wynagrodzeń osobowych wraz 
z pochodnymi. 

3. Do niezbędnego minimum ograniczone zostają decyzje kadrowe 
w jednostkach powodujące zwiększenie zapotrzebowania na 
osobowy fundusz płac w jednostce. 

4. Wypłaty wynagrodzeń za prace wykonane w ramach studiów 
podyplomowych, kursów realizowane mogą być do wysokości 
posiadanych środków finansowych na subkoncie, pod warunkiem 
złożenia kalkulacji wstępnej na 2010 rok. 

5. Stypendia dla doktorantów wypłacane mogą być w kwotach 
stanowiących 1/12 planu 2009r. 

6. Wydatki pozapłacowe finansowane ze źródeł jak wyżej ponoszone 
mogą być tylko do wysokości nie wyższej niż 1/12 planu 2009r. 
i wyłącznie na zakupy awaryjne lub koniecznie niezbędne. 

 
II. FINANSOWANIE wydatków z dotacji na FUNDUSZ POMOCY 
MATERIALNEJ dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW.  
 

1. Środki finansowe przechodzące saldem z  2009r. oraz środki 
dotacji na FPMSiD otrzymywane w transzach miesięcznych 



zabezpieczyć mają wypłaty miesięczne stypendiów dla studentów 
i doktorantów. 

2. Środki finansowe Miasteczka Studenckiego przeznacza się na 
wypłaty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników tej 
jednostki oraz na realizację wydatków pozapłacowych awaryjnych 
i koniecznie niezbędnych, do wysokości nie wyższej niż 1/12 
planu 2009r. 

 
III. FINANSOWANIE wydatków DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ. 
 

1. Finansowanie wydatków działalności naukowej statutowej i badań 
własnych może być rozpoczęte i realizowane wyłącznie do wysokości 
salda dotacji podmiotowej na podstawową działalność statutową 
i dotacji podmiotowej na badania własne z 2009 roku. 

2. W pierwszej kolejności z salda przechodzącego w.w. dotacji każdy 
Wydział pokrywa refundację kosztów wynagrodzeń osobowych za 
dany miesiąc 2010r. Miesięczne kwoty refundacji odpowiadają 
wysokości 1/12 planu refundacji wynagrodzeń 2009r. 

3. Do momentu uzgodnienia z Kwesturą faktycznych kwot nie 
wydatkowanych środków dotacji podmiotowej na podstawową 
działalność statutową i dotacji na badania własne 
w 2009r.,przechodzących saldem na 2010r. – podlegają blokadzie 
środki przeznaczone na wydatki pozapłacowe. 

4. Po ustaleniu faktycznego salda dotacji przechodzącego do 
wykorzystania w roku 2010 Wydział może w celu zachowania 
ciągłości prowadzonych badań ponosić niezbędnie konieczne wydatki 
pozapłacowe (np. podróże służbowe, opłata za uczestnictwo 
w konferencji naukowej ). 

5. Wydatki realizowane z projektów badawczych finansowanych ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą być 
ponoszone do wysokości środków otrzymanych z Ministerstwa, pod 
warunkiem złożenia kalkulacji wstępnej projektu na 2010 rok. 

6. Wydatki realizowane z projektów międzynarodowych finansowanych 
ze środków UE mogą być ponoszone zgodnie z umową i do 
wysokości otrzymanych wpłat z UE lub w uzasadnionych 
przypadkach na ustalonych w Uczelni zasadach kredytowania, pod 
warunkiem złożenia kalkulacji wstępnej projektu na 2010 r. 

7. Wydatki realizowane z projektów strukturalnych mogą być 
ponoszone zgodnie z umową i do wysokości otrzymanych wpłat 
z instytucji finansujących lub w uzasadnionych przypadkach na 
ustalonych w Uczelni zasadach kredytowania, pod warunkiem 
złożenia kalkulacji wstępnej projektu na 2010 r. 

8. Ponoszenie wydatków w ramach realizacji prac zleconych od 
podmiotów gospodarczych i innych instytucji wymaga 
wcześniejszego zaliczkowania przez stronę zlecającą lub 
zaplanowania częściowego ich fakturowania przez jednostkę 
wykonującą prace zlecone. 

 



IV. FINANSOWANIE wydatków ze środków funduszu na odtworzenie 
majątku trwałego. 
 

1. Do momentu uzgodnienia przez jednostki organizacyjne z Pionem 
Prorektora ds. Nauki faktycznych kwot nie wydatkowanych w 2009r 
środków funduszu na odtworzenie majątku trwałego przechodzących 
saldem na 2010r. – podlegają blokadzie środki przeznaczone na 
wydatki finansowane z tego funduszu. 

2. Po uzgodnieniu faktycznego salda Wydział/jednostka może 
uruchomić wydatki do wysokości salda na koniec 2009 r. 

3. Saldo przechodzące powinno zabezpieczyć finansowanie 
niezbędnych zakupów środków trwałych o wartości powyżej 3.500 
zł, wydatków realizowanych z zadań inwestycyjnych 
kontynuowanych jak również zadań noworozpoczynanych. 

 
W każdym innym przypadku, każdorazowo na poniesienie wydatku lub 
podjęcie przez Uczelnię zobowiązania decyzję podejmuje Rektor na 
pisemny wniosek Kierownika jednostki. 
 
 Jednostki organizacyjne Uczelni ponoszące wydatki w okresie prowizorium 
budżetowego mają obowiązek ich uwzględnienia w planie rzeczowo-
finansowym jednostki na 2010 rok. 
 
 Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek wydatkowania 
środków publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów wydatków, w szczególności z przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 2/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r 

 
w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA 
AGH prof. Zdzisławowi Samsonowiczowi 
 

Na podstawie art. 12 pkt 14 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), w oparciu 
o uchwałę nr 129/2009 Senatu AGH z dnia 23 września 2009 roku 
i pozytywne recenzje Senatów  Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 
Politechniki Poznańskiej AGH postanawia: 

 

 

za: 
znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny 
odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję 
oraz za kształcenie kadr naukowych dla specjalności 
odlewnictwo, mechanika i automatyka 
 
 
nadać prof. Zdzisławowi Samsonowiczowi TYTUŁ 
DOKTORA HONORIS CAUSA AGH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr  3/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 

 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU 
DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII GÓRNICZO-
HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Jerzemu Buzkowi 
 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 
2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), zgodnie 
z Uchwałą nr 72/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
zasad nadawania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki z dnia 11 stycznia 2010 r. złożonego w oparciu 
o uchwałę Rady Wydziału z dnia 20 listopada 2009 r. Senat AGH 
postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie TUTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA  
Akademii Górniczo-Hutniczej dla prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr. hab. Mirosława 
Handke 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Senatu Politechniki Wrocławskiej 

Senatu Politechniki Śląskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Uchwała nr 4/2010 

Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 
 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU 
DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII GÓRNICZO-
HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Zdzisławowi 
Bieniawskiemu 
 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 
2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), zgodnie 
z Uchwałą nr 72/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
zasad nadawania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii z dnia 7 grudnia 2009 r. złożonego w oparciu o uchwałę 
Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2009 r. Senat AGH postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie TUTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA 
Akademii Górniczo-Hutniczej dla prof. dr. hab. inż. Zdzisława 
Bieniawskiego 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania dr. hab. inż. Marka Całę 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

Senatu Politechniki Wrocławskiej 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 5/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r 

 
w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 i art. 22 pkt 10) Statutu AGH z dnia 7 
czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek 
Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 11 stycznia 
2010 r. , Senat AGH postanawia: 

1. pozytywnie zaopiniować przekształcenie przez Rektora Katedry 
Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych z jednostki 
funkcjonującej na podstawie art. 5 ust. 9 (tzw. Katedra w rozwoju 
powołana na czas określony do dnia 30 listopada 2009 r.) 
w jednostkę funkcjonującą na podstawie art. 5 ust. 10 tzn. 
spełniającą wymagania kadrowe wynikające ze Statutu AGH. 

2. traci moc pkt 1 uchwały nr 152/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 

 

 

 
w wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki będzie następująca: 

1. Katedra Fizykochemii Ciała Stałego 
2. Katedra Chemii Nieorganicznej 
3. Katedra Chemii Analitycznej 
4. Katedra Ceramiki Specjalnej 
5. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych 
6. Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych  
7. Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 
8. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych  
9. Katedra Biomateriałów 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 6/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 19/2007 z dnia 28 lutego 
2007 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej. 
 
 
 Na wniosek Prorektora ds. Kształcenia z dnia 7 stycznia 2010 r., 
złożonego w oparciu o wniosek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Senat 
postanawia: 
 
W Załączniku do Uchwały Senatu AGH nr 19/2007 z dnia 28 lutego 2007 
r., wprowadzić następujące zmiany: 
 
W §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Protokoły z posiedzeń rad wydziałów dotyczących jakości kształcenia 
powinny być przekazane Prorektorowi ds. Kształcenia w terminie do końca 

listopada każdego roku akademickiego.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 7/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 

 
w sprawie ustanowienia przez Akademię Górniczo-
Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie we 
współdziałaniu z Instytutem Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych w Warszawie fundacji pod nazwą 
„Fundacja Cement Wapno Beton” 
 
 Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z poźn. 
zm.) oraz art.12 pkt. 17 d) Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006r.- (tekst 
jednolity z 28 listopada 2007 z poźn. zm.), wyraża zgodę na ustanowienie 
we współdziałaniu z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Producentów Betonów fundacji pod 
nazwą „Fundacja Cement Wapno Beton” oraz upoważnia Rektora AGH do 
prowadzenia wszelkich działań związanych z jej powołaniem, w tym 
w szczególności do podpisania w imieniu AGH aktu założycielskiego oraz 
powołania pierwszych władz fundacji. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUT FUNDACJI  
Cement Wapno Beton 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Cement Wapno Beton” z siedzibą 
w Krakowie i została ustanowiona z woli Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Ceramiki, i Materiałów 
Budowlanych z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenia Producentów 
Betonów z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem 
notarialnym z dnia ……………. 2010 roku, sporządzonym przed notariuszem 
………………………………………… w Kancelarii Notarialnej w Krakowie ul. 
……………………… na czas nieograniczony. 

§2. 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność pożytku 
publicznego. 
3. Fundacja prowadzi działalność na rzecz dalszego rozwoju przemysłu 

materiałów budowlanych poprzez popieranie kształcenia i rozwoju 
młodej kadry dla przemysłu, propagowanie osiągnięć naukowych 
społeczności akademickiej poprzez publikacje w periodykach naukowych 
na poziomie międzynarodowym. 

4. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową . 
§3. 

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr. 46, poz. 203 z późn. zmian.) oraz 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
nr 96 poz. 873 z późn. zmian.) oraz niniejszego Statutu. 

§4. 
Fundacja może działać w kraju i za granicą. Siedzibą Fundacji jest miasto 
Kraków. 

§5. 
Fundacja ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej. 

§6. 
Fundacja jest tworzona na czas nieokreślony. 

§7. 
Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, 
adres i siedzibę. 

§8. 
1. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw badań 
naukowych.  
2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji 

sprawują Fundatorzy. 
 
Rozdział II 
CELE FUNDACJI I ICH REALIZACJA 

§9. 



1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na 
rzecz dalszego rozwoju przemysłu materiałów budowlanych 
z zachowaniem pełnych warunków ekologii i ochrony środowiska, która 
powinna obejmować w szczególności: 

a) propagowanie nowoczesnych technologii w produkcji materiałów 
budowlanych, spełniających  zasady ekologii i przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, 

b) popieranie rozwoju młodej kadry w przemyśle materiałów 
budowlanych i udzielanie pomocy w rozwoju aspiracji naukowych 
tejże kadry, 

c) organizacja konferencji i sympozjów  w celu podnoszenia wiedzy 
ogólnej i kwalifikacji zawodowych  wśród pracowników przemysłu 
materiałów budowlanych, 

d) prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej najnowsze 
produkty przemysłu materiałów budowlanych, w tym szczególnie 
wydawanie dwumiesięcznika naukowego „Cement Wapno Beton”, 
wydawanego dotychczas przez Stowarzyszenie Producentów 
Cementu. 

2. Działalność  Fundacji wymieniona w pkt 1. może być prowadzona w 
formie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych Fundacji. Cały dochód  z działalności Fundacji będzie 
przeznaczany na realizację jej celów statutowych. 

§10. 
Fundacja realizuje swoje cele, których mowa w §9 poprzez: 

a) prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej przemysł 
materiałów budowlanych, w tym dwumiesięcznika „Cement Wapno 
Beton”, 

b) opracowywanie programów i projektów badawczych, dotyczących 
kształcenia kadr dla przemysłu materiałów budowlanych oraz 
programów naukowo-badawczych promujących nowoczesne 
technologie, 

c) wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych kadry naukowo-
dydaktycznej i naukowo-badawczej wyższych uczelni, 

d) pomoc w przyznawaniu stypendiów oraz grantów  kadrze naukowej 
i studentom z aspiracjami i osiągnięciami naukowymi, 

e) organizowanie i finansowanie wyjazdów na seminaria, konferencje 
i zjazdy naukowe dla kadry naukowej wyższych uczelni, 

f) współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, 
podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, które są 
zainteresowane celami Fundacji – w formie podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć, bądź udzielania wsparcia organizacyjnego 
lub finansowego,  

g) działanie na rzecz wykorzystywania prac naukowych w przemyśle. 
 
Rozdział III 
WŁADZE FUNDACJI 

§11. 
Władzami Fundacji są:  Rada Fundacji i Zarząd. 



 
RADA FUNDACJI 

§12. 
Rada Fundacji  jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, 
opiniodawczych, nadzorczych i uchwałodawczych. 

§13. 
1. Rada Fundacji składa się z 3 – 5 osób powoływanych przez każdego 
z Fundatorów. 
2. Rada Fundacji trwa 3 lata i kończy się po zatwierdzeniu przez Zarząd 

sprawozdania z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji. 
3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w skutek odwołania, rezygnacji 

lub śmierci członka Rady. 
4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest 

uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich 
dokumentów dotyczących działalności Fundacji jak również żądania od 
Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.   

5. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji 
w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

§14. 
Członkowie Rady Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają 
przewodniczącego i sekretarza Fundacji. 

§15. 
Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
b) tworzenie i uchwalanie budżetu Fundacji, 
c) ocena sprawozdań Zarządu  z działalności Fundacji oraz udzielanie 

mu absolutorium, 
d) uchwalanie regulaminów pracy Rady Fundacji i Zarządu, 
e) łączenie się z innymi Fundacjami lub Stowarzyszeniami, 
f) podejmowanie działalności gospodarczej, 
g) zmiana Statutu i likwidacja Fundacji, 
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością 

Fundacji. 
§16. 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji 
w razie potrzeby lub na wniosek co najmniej połowy jej członków lub na 
wniosek Zarządu nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciel Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby. 

§17. 
Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w obradach Rady Fundacji 
osobiście. 

§18. 
1. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo do jednego głosu przy 

podejmowaniu uchwał. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. 

2. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów 
z wyjątkiem uchwał dotyczących: zatwierdzenia budżetu, zmiany 



Statutu, które zapadają większością 2/3 głosów oraz rozwiązania 
Fundacji, która wymaga jednomyślności członków Rady Fundacji. 

 
 
ZARZĄD FUNDACJI 

§19. 
1. Zarząd składa się z 1 – 3 liczby członków. 
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja 
Zarządu trwa 3 lata. 

Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji, z tym że pierwszy Zarząd 
powoływany jest przez Fundatorów. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek odwołania, rezygnacji lub 
śmierci członka Zarządu. 
5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie. 
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany 
przez Radę Fundacji. 

§20. 
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na 
zewnątrz. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania i decyzje nie 
zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 

§21. 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
b) zarządzanie majątkiem Fundacji, 
c) opracowywanie projektów rocznych planów działalności Fundacji, 
d) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń  woli oraz 

zawieranie umów, 
e) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń 

pracowników Fundacji, 
f) organizacja pracy biura Fundacji. 

§22 
Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest skuteczne, jeżeli zostanie 
podpisane przez jednego członka Zarządu. 

§23. 
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

§24. 
Szczegółowe zasady działalności Zarządu zostaną określone w regulaminie 
uchwalonym przez Radę Fundacji. 
 
 
Rozdział IV. 
MAJĄTEK FUNDACJI 

§25. 
Majątek początkowy Fundacji stanowi: 

a) fundusz założycielski w wysokości 34.000 zł ( słownie: trzydzieści 
cztery tysiące złotych) wniesiony przez Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Warszawie w wysokości 24.000 zł 
(słownie dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz przez 



Stowarzyszenie Producentów Betonów w wysokości 10.000 zł 
(słownie dziesięć tysięcy złotych) 

b) wniesione przez Akademię Górniczo Hutniczą prawo do korzystania 
przez Fundację w okresie 5 lat z pomieszczenia nr 303 
o powierzchni 32 m2, zlokalizowanego w pawilonie B-6  

§26. 
Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania. 

§27. 
Przychody Fundacji będą stanowić: 

a)  dotacje Fundatorów, 
b)  donacje Stowarzyszenia Producentów Cementu, 
c) dotacje, darowizny, spadki i zapisy, przy czym przyjęcie spadku 

przez Zarząd Fundacji może nastąpić tylko z dobrodziejstwem 
inwentarza, 

d) subwencje od osób fizycznych i prawnych, 
e) odsetki bankowe, 
f) dochody z działalności gospodarczej. 

§28. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych. 

§29. 
Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd, a uchwała 
ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, 

§30. 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 
Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Fundatorów. 

§31. 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 8/2010 
Senatu AGH z dnia 27 STYCZNIA 2010 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady 
i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli 
akademickich 

 
REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA 
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 
 Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) ustala się 
zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za 
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt 
dorobku. 
 

1. Dla nagradzania nauczycieli akademickich za ich osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne lub za całokształt dorobku 
tworzy się w Uczelni specjalny fundusz w wysokości 2% 
planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli akademickich. 

Limit funduszu nagród rozdziela się następująco: 

a) 10% funduszu stanowi rezerwę Rektora - z tej kwoty 
wypłacane są nagrody na podstawie decyzji Rektora, 

b) pozostała kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród Imienia: 
Profesora Henryka Czeczotta, Profesora Antoniego 
Rodziewicza-Bielewicza, Profesora Władysława Taklińskiego 
oraz podlega podziałowi między wydziały i jednostki 
pozawydziałowe proporcjonalnie do udziału wynagrodzeń 
osobowych nauczycieli akademickich danego wydziału lub 
jednostki pozawydziałowej w funduszu płac Uczelni, 

c) dane odnośnie kwoty nagród przypadającej na dany wydział 
lub jednostkę pozawydziałową powinny być im przekazane do 
31 marca danego roku. 

2. Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe: I, II, i III 
stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne 
uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym albo za całokształt 
dorobku, w szczególności za: 

− osiągnięcia naukowe (badawcze);  
− rozprawy habilitacyjne  
− wyróżniające się rozprawy doktorskie; 
− za kształcenie kadry naukowej; 
− za osiągnięcia z zakresu dydaktyki; 
− za szczególne osiągnięcia organizacyjne. 



3. Nagrody mogą być przyznawane również nauczycielom akademickim 
za całokształt ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych. 

4. Wysokość nagrody ustala się w relacji do minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego obowiązującej 
w dniu 31grudnia roku, za który przyznano nagrodę. 

5. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi: 

− I stopnia – do czterokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r., do 15 320,00), 
ale nie mniej niż 80 % tak wyliczonej kwoty 

− II stopnia do dwukrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r., do 7 660,00), 
ale nie mniej niż 80 % tak wyliczonej kwoty 

− III stopnia do półtorakrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r., do 5 745,00 ), 
ale nie mniej niż 80 % tak wyliczonej kwoty 

6.  Wysokość nagrody zespołowej wynosi: 

− I stopnia – do ośmiokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r. – do 30 640,00), 
ale nie mniej niż 50 % tak wyliczonej kwoty 

− II stopnia – do czterokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r. – do 15 320,00), 
ale nie mniej niż 50 % tak wyliczonej kwoty 

− III stopnia – do trzykrotności minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego (w 2009 r. – do 11 490,00). 
ale nie mniej niż 50 % tak wyliczonej kwoty 

7. Nagroda za całokształt dorobku ma charakter nagrody indywidualnej 
I stopnia i jej wysokość jest obliczana w podobny sposób. 

8. Wnioski z wydziałów o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne lub za całokształt dorobku składają Dziekani 
i Kierownicy jednostek pozawydziałowych do 30 kwietnia każdego 
roku za rok poprzedni, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Rady, 
wyrażonej w tajnym głosowaniu. 

Dziekani i Kierownicy jednostek pozawydziałowych wnioskują 
o przyznanie nagrody swoim pracownikom dbając o to, żeby suma 
kwot wnioskowanych nagród mieściła się w ramach przydzielonych 
środków. 

Wydział lub jednostka pozawydziałowa przedstawia jedną listę, 
obejmującą zarówno wnioski za osiągnięcia badawcze, za kształcenie 
kadry naukowej, za osiągnięcia z zakresu dydaktyki, za szczególne 
osiągnięcia organizacyjne oraz za całokształt, z podaniem kolejności 
kandydatur, rodzaju nagrody, jej stopnia i wysokości a także 
z podaniem wyników  głosowania odpowiedniej Rady nad każdym 



wnioskiem. Przy nagrodzie zespołowej wymagane jest także podanie 
podziału procentowego pomiędzy członków nagradzanego zespołu. 
Część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie może 
przekraczać maksymalnej wysokości nagrody indywidualnej. 

Wydziały i jednostki pozawydziałowe ustalają wewnętrzne zasady 
kwalifikacji. 
Każdy wniosek powinien posiadać dokumentację merytorycznego 
uzasadnienia. 

9. Wnioski o nagrody rozpatruje i opiniuje Senacka Komisja ds. Nagród 
i Odznaczeń. 

10. Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda 
Rektora za osiągnięcia wymienione w punkcie 2 niniejszego 
Regulaminu. Za ewentualny udział w innych nagradzanych zespołach 
przyznawany jest dyplom bez gratyfikacji finansowej. 

11. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, osoby 
spoza Uczelni i doktoranci będący członkami zespołu nagradzanego, 
otrzymują wyłącznie dyplomy bez gratyfikacji finansowej. 

12. Wręczenie dyplomów nagród odbywa się w trakcie posiedzenia 
Senatu lub inauguracji roku akademickiego na Wydziale albo 
podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału. 

13. Traci moc Uchwała nr 56/2007 z dnia 30 maja 2007 r. 
w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania 
nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 

 


