
UCHWAŁY SENATU AGH Z DNIA 31 MARCA 2010 R. 
 

Uchwała Nr 26/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie przystąpienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie do Fundacji „Panteon Narodowy”. 

 
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 ppkt b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 12 

ust. 17 pkt d Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z 28 listopada 2007 r. 

z późn. zm.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

wyraża zgodę na przystąpienie AGH do Fundacji „Panteon Narodowy” oraz upoważnia 

Rektora AGH do prowadzenia działań związanych z jej powołaniem, w tym do podpisania 

wniosku założycielskiego.  

 

Statut Fundacji 

„Panteon Narodowy” 

Uznając szczególną rangę i znaczenie w pielęgnowaniu narodowej 

tradycji i budowaniu narodowej tożsamości takich miejsc jak nekropolia 
królewska na Wawelu oraz Grób Zasłużonych na „Skałce”,  dziś A.D. 2010 

podejmujemy zamiar podtrzymania pięknej tradycji kumulowania pamięci 
o geniuszu ludzkim poprzez budowę Panteonu Narodowego przy kościele 
św. Piotra i Pawła jako miejsca będącego: 

ostoją naszej historii i tradycji,  
świadectwem narodowej kultury i nauki, 

wartością ponad podziałami.  
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Fundacja pod nazwą  "Panteon Narodowy",  zwana dalej Fundacją ustanowiona 

przez:  
Archidiecezję Krakowską 

Polską Akademię Umiejętności  
Uniwersytet Jagielloński 
Akademię Górniczo-Hutniczą 

Politechnikę Krakowską 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

Uniwersytet Ekonomiczny 

Uniwersytet Pedagogiczny  

Uniwersytet Rolniczy 

Akademię Muzyczną w Krakowie 

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie 

Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Marię Kwiecińską-Stybel z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Królewska 7, 

dnia ……2010 r., repertorium …….., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 



6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późno zm.) 

oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub 

czasowe jednostki organizacyjne.  

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Kraków.  

§ 4  

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów określonych w § 8  Fundacja może 

prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5 

1. Fundacja dysponuje okrągłą pieczęcią z napisem w otoku: "In honorem 

clarissimorum Polonorum" (Ku czci Największych Polaków). 

2. Dla celów urzędowych Fundacja może używać zwykłej pieczęci z nazwą 

i siedzibą Fundacji.  

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 6 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.  

2. Sposób ustanawiania odznak, medali i ich przyznawania określa regulamin 

ustanowiony przez Radę Fundacji.  

§ 7 

Czas trwania fundacji nie jest ograniczony. 
 

Rozdział II 

Mając świadomość historycznej odpowiedzialności oraz rangi miejsca jakim jest 

Panteon Narodowy oraz rozumiejąc społeczne oczekiwania wobec roztropności 

decydentów rozstrzygających o pochówku w Panteonie Narodowym Fundatorzy 

Fundacji „Panteon Narodowy” postanawiają ustanowić Kapitułę Panteonu 

powierzając jej przyszłe decyzje. 

Dla uniknięcia w przyszłości jakiejkolwiek kontrowersji  zapraszają do jej składu 

przedstawicieli instytucji o uznanym historycznie i społecznie wysokim poziomie 

akceptacji i zaufania. 



Kapitułę stanowić będą aktualni: 

Prezydent RP,  Metropolita Krakowski,  Marszałek Sejmu RP, Marszałek 

Senatu RP, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Prezydent 

Miasta Krakowa,  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Polskiej 

Akademii Umiejętności, Przewodniczący Rady Fundacji. 

Regulamin działania Kapituły określą Fundatorzy. 

 

Rozdział III 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 8 
1. Celami Fundacji są:  

a) budowa Panteonu Narodowego,  

b) przywrócenie tradycji oddziaływania Panteonu Narodowego 

w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz tożsamości narodowej, 

c) inicjowanie działań promocyjnych i edukacyjnych dla zachowania 

w pamięci dorobku i wartości pozostawionych przez Wielkich Polaków.  

§ 9 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez stałe organizowanie takich działań jak:  

a) przygotowanie i poprowadzenie budowy Panteonu wraz z wszelkimi 

pracami przygotowawczymi (inwentaryzacja, badania archeologiczne, 

historyczne, geologiczne, konkurs architektoniczny, projekt funkcjonalny, 

inne), 

b) poszukiwanie wszelkich możliwych źródeł finansowania projektu, 

c) podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych adresowanych do 

młodzieży, nauczycieli oraz turystów i pielgrzymów, 

d) inne formy. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe również poprzez członkostwo 

w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 

statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.  

3. Fundacja może tworzyć z innymi partnerami, organami samorządowymi oraz 

organami administracji państwowej inne podmioty oraz przystępować do 

spółek. 

4. Fundacja dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą 

na zasadach określonych w Rozdziale V Statutu. 

 

§ 10 
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.  
 

Rozdział IV 

Majątek i dochody Fundacji 
§ 11 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej: ……- zł 
(słownie:…….) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, 



ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.  
 

§ 12 
1. Dochody Fundacji pochodzą z:  

b) dobrowolnych świadczeń, darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, 

prawnych, krajowych i zagranicznych,  

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

d) odsetek kapitałowych, dochodów z nabytego przez fundację majątku 

ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,  

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,  

f) subwencji i dotacji ze źródeł publicznych,  

g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

h) innych źródeł. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w 

chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 13 

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą 

być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńca, podmiot 

dokonujący subwencji lub dotacji bądź spadkodawca nie wskazali konkretnego 

celu, na które mają być przeznaczone te środki. 

§ 14 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy fundacji 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio 

związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 

d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których pracują członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

ich osoby bliskie. 

 



§ 15 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok 

obrachunkowy kończy się z dniem 31.12.2010 r. 

 

Rozdział V 

Organy Fundacji 
 

§ 16 

1. Organami Fundacji są:  
a)  Rada Fundacji,  

b)  Zarząd, 
c)  Komisja Rewizyjna. 

2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne 

organa o charakterze doradczym i opiniodawczym. 
 

§ 17 

1. Rada Fundacji składa się z 15 do 21 członków. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzą z mocy Statutu, jako przedstawiciele 

Fundatorów, aktualnie pełniący funkcje: Rektorzy, Metropolita Krakowski, 

Prezes PAU oraz wybrane przez nich osoby fizyczne lub prawne. 

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej 

reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 

4. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami 
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 

5. Za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach 

członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

§ 18 

1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków 

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może 

nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.  

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 19 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji musi nastąpić co najmniej 14 dni 



przed jego odbyciem. W zawiadomieniu należy podać miejsce, termin jego 
odbycia i cel jego powołania. 

2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali 
skutecznie zawiadomieni. 

3. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć bez zachowania wymogów 

przewidzianych w pkt. 1, gdy wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę. 
 

§ 20 
1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach 

Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. 
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co 

najmniej 2/3 składu jej członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.  

Rada Fundacji, sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen 
powoływanych w tym celu specjalistów.  

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. 

 
§ 21 

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:  
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich  programów działania Fundacji,  
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz 

udzielanie mu absolutorium, 
e. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji, 
f. uchwalanie Regulaminu Zarządu,  

g. uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, 
h. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, 

i. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 
j. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu 

Fundacji, 

k. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję 
Rewizyjną albo z własnej inicjatywy,  

l. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 
m. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu 

oddziału Fundacji, 

n. uchwalanie regulaminu nadawania odznak, medali, innych nagród 
i wyróżnień,  

o. dokonywanie zmian Statutu Fundacji.  
 

§ 22 
l. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, stosownie do uchwały 

Rady Fundacji. Rada Fundacji wybiera spośród Członków Zarządu Prezesa 

Zarządu.  
2. Każdy z Członków Zarządu może zostać w każdym czasie odwołany przez 

Radę Fundacji.  

3. Kadencja Członka Zarządu trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja upływa 

w dniu 30 czerwca 2014 roku. Kadencja jest wspólna dla wszystkich 

Członków Zarządu. W dniu upływu kadencji wygasa mandat każdego 



z Członków Zarządu, niezależnie od daty jego powołania.  

4. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu składa się na ręce Rady Fundacji. 

Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia. 

 

§ 23 
Członkowie Zarządu odpowiadają wobec Fundacji za szkody powstałe wskutek 

nienależytego wykonywania przez nich obowiązków. 
§ 24 

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do Zarządu należy  podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji. 

 
§ 25 

Zarząd w szczególności:  
a) zarządza majątkiem Fundacji,  
b) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,  

c) przygotowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,  
d) określa zasady organizowania działalności gospodarczej, 

e) powołuje i likwiduje zakłady gospodarcze Fundacji, ustala ich regulaminy, 
f) ustala regulamin Biura Fundacji,  

g) nadaje medale, odznaki i ordery,  
h) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące 

stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych 

Fundacji,  
i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków 

na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych dla 
realizacji działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej, 

j) sporządza i przedkłada Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji - w terminie nie 
dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia roku obrachunkowego,  

k) zwołuje posiedzenie Rady Fundacji i przedkłada propozycje uchwał, 
l) wykonuje uchwały Rady Fundacji. 
 

§ 26 
1. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.  

2. Regulamin może stanowić, że Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje 

nieodpłatnie.  

3. Jeżeli Regulamin przewiduje, że Członkowie Zarządu wykonują funkcję 

odpłatnie, czynności z zakresu zawierania, zmian i wypowiadania stosownych 

umów z Członkami Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna. 

 

§ 27 

1. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić samodzielnie 

sprawy nie przekraczające zakresu czynności zwykłego zarządu. Jeżeli jednak 

przed załatwieniem takiej sprawy którykolwiek z Członków Zarządu sprzeciwi 

się jej przeprowadzeniu, bądź też jeśli sprawa przekracza zakres czynności 

zwykłego zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu, 

z zastrzeżeniem  § 29.  

2. Regulamin Zarządu może szczegółowo określić kompetencje każdego 



z Członków Zarządu i upoważnić Członka Zarządu do samodzielnego 

prowadzenia określonych spraw Fundacji, w tym również spraw 

przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu. Podjęcie przez Członka 

Zarządu sprawy należącej w myśl Regulaminu do jego kompetencji nie 

wymaga uchwały Zarządu,  choćby sprawa ta przekraczała zakres czynności 

zwykłego zarządu.  

3. W Regulaminie może zostać wskazany katalog spraw mających charakter 

przekraczających zakres zwykłych czynności w rozumieniu statutu, ze 

wskazaniem, że sprawy pozostałe uważane będą za nie przekraczające 

zwykłego zakresu czynności.  

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do 

ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków 

Zarządu. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

Regulamin Zarządu może przewidywać głosowanie pisemne 

(korespondencyjne). 

§ 28 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes 

Zarządu samodzielnie, jednoosobowo i bez żadnych ograniczeń. Pozostali 

Członkowie Zarządu mogą składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

łącznie z innym Członkiem Zarządu.  

2. W sprawach dotyczących czynności prawnych lub sporów sądowych pomiędzy 

Fundacją  a Członkami Zarządu, w imieniu Fundacji działa Komisja Rewizyjna. 

 

§ 29 

Podjęcie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest:  

a) nabycie, zbycie, obciążenie, oddanie w dzierżawę lub użytkowanie 
nieruchomości,  

b) zbycie, nabycie, obciążenie, oddanie w dzierżawę lub użytkowanie 
przedsiębiorstwa Fundacji,  

c) nabycie, zbycie, obciążenie przez Fundację akcji lub udziałów w innej 

spółce,  
d) zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości 

przekraczającej 100.000,- (sto tysięcy) zł, 
wymaga zgody Rady Fundacji. 
 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna, składa się od trzech do pięciu Członków, stosownie do 

uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji wybiera spośród Członków Komisji 

Przewodniczącego.  

2. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Kadencja jest wspólna dla 

wszystkich Członków Komisji. W dniu upływu kadencji wygasa mandat 

każdego z Członków Komisji, niezależnie od daty jego powołania.  

3. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać w każdym czasie odwołany przez 

Radę Fundacji.  

4. Członek Komisji Rewizyjnej nieprzerwanie swoją funkcję może sprawować nie 



dłużej niż przez 2 kadencje, wliczając w to kadencję, podczas której został 

odwołany bądź złożył rezygnację.  

5. Rezygnacje z funkcji Komisji Rewizyjnej składa się na ręce Rady Fundacji. 

Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia. 

 

§ 31 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej 
działalności,  

b) badanie dokumentów i corocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz 

sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,  
c) działanie w imieniu Fundacji w sprawach określonych w  §26 pkt. 3 i §28 

pkt. 2,  
2. Komisja Rewizyjna powinna z wyników badania corocznego sprawozdania 

finansowego sprawozdania z działalności Fundacji złożyć Radzie Fundacji 

pisemne sprawozdanie - w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia 
doręczenia Komisji przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

działalności Fundacji.  
3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może w każdym 

czasie badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników 

Fundacji sprawozdań, pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji oraz 
dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.  

4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń 
dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.  

5. Uprawnienia przewidziane w pkt. 3 może wykonywać każdy członek Komisji 

Rewizyjnej samodzielnie. 
6. Każdy z członków Komisji może przedłożyć Radzie Fundacji uwagi dotyczące 

działalności stanu finansowego Fundacji oraz wnieść o zwołanie Rady 
Fundacji. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia nie jest dla Rady Fundacji 
wiążący.  

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Radę Fundacji 
Regulaminu.  

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym 
dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków 
Komisji. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

Regulamin działania Komisji może przewidywać głosowanie pisemne 
(korespondencyjne). 

 

§ 32 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że 

Regulamin działania Komisji Rewizyjnej stanowi inaczej jednak wysokość 

zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie może być wyższe niż 

określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia  3 marca 2000 roku o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 

z późn. zm.).  

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji 

w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 



a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

Rozdział VI  

  Działalność Gospodarcza Fundacji 

§ 33 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji jej celów. Dochód z działalności  gospodarczej w całości jest 

przeznaczany na realizację celów statutowych. 

2. Na cel prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się z Funduszu 

Założycielskiego  kwotę 2.500 zł.  

3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest (wg klasyfikacji PKD): 

58.11.Z  Wydawanie książek  

58.13.Z  Wydawanie gazet  

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza  

18.20.Z  Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

32.11.Z  Produkcja monet  

32.12.Z  Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych  

32.40.Z  Produkcja gier i zabawek  

32.13.Z  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych  

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki  

79.11.B Działalność pośredników turystycznych  

79.11.A  Działalność agentów turystycznych  
79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 
79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 
68.31.Z  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  

68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 
81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w 
budynkach 

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych 

74.20.Z  Działalność fotograficzna  
59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów 
90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych 

90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza  
63.91.Z  Działalność agencji informacyjnych  

91.01.B  Działalność archiwów  



91.02.Z  Działalność muzeów  
91.03.Z  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 

atrakcji  
96.03.Z  Pogrzeby i działalność pokrewna  
96.09.Z  Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana  

 

Rozdział VII 
Zmiana Statutu 

 
§ 34 

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze jednogłośnej uchwały 
Rady Fundacji.  
 

§ 35 
1. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji. W takim przypadku 

majątek trwały powstały w wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych i  
remontowo-budowlanych przechodzi na własność Parafii, pozostały zaś 
majątek Fundacji po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli zostaje przekazany 

zgodnie z decyzją Rady podmiotom, które prowadzą działalność społecznie 
użyteczną, a której cele są zbliżone do celów Fundacji.  

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła 
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.  

 

§ 36 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy. 
 
 

§ 37 
Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra 

właściwego ze względu na cele Fundacji.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Uchwała Nr 27/28/2010 Senatu AGH 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

 

w sprawie ustalenia założeń do projektu planu 

rzeczowo-finansowego 

SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA 

 

 

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU  

PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO AGH 

NA ROK 2010 cz. I i cz. II 

 

 

Kraków, 31 marca 2010 r. 

 

 

 

 

 

 



1. Zasady przygotowania planu finansowo-rzeczowego (budżetu) Uczelni 

na rok 2010 

1. Planowany budżet powinien charakteryzować się równowagą przychodów 

i kosztów przy zachowaniu możliwości rozwoju Uczelni. 
2. Wzrost planowanych na rok 2010 kosztów wydzielonych i ogólnych 

w stosunku do takich kosztów planowanych na rok 2009 powinien być 
ograniczony do koniecznych potrzeb. Władze Uczelni w roku 2010 powinny 
dążyć do racjonalizacji poziomu i kosztów zatrudnienia w jednostkach 

finansowanych w w/w kosztach. 
3. Jednostki w działalności pomocniczej, pozostające na wewnętrznym 

rozrachunku przychodów i kosztów nie otrzymują dotacji.  
4. Przyjmuje się zasadę, że wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 

powinny planować zrównoważone budżety. 

5. Przyjęcie przez Senat budżetu jednostki, która w ubiegłym roku uzyskała 
wynik finansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostki, jest 

możliwe, pod następującymi warunkami: 
a) przedstawienia Senackiej Komisji Budżetowej i Rektorowi przez 

kierownika jednostki realnego planu uzdrowienia jej stanu 

finansowego, 
b) przyjęcia przez JM Rektora tego planu oraz współodpowiedzialności 

za jego realizację, 
c) wprowadzenia bezwzględnych ograniczeń w wydatkach płacowych i 

rzeczowych jednostki oraz blokady jej Funduszu Zasadniczego do 
wysokości nie mniejszej niż wysokość deficytu, 

d) prowadzenia gospodarki finansowej pod kontrolą JM Rektora na 

podstawie uproszczonych miesięcznych sprawozdań finansowych 
potwierdzonych przez Kwestora 

e) wypłacania wg stawek minimalnych wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe, 

f) zatrudnieniem nowych pracowników tylko w wyjątkowych 

sytuacjach i za zgodą JM Rektora w ramach zatwierdzonego 
osobowego funduszu płac jednostki, 

g) obciążania wszystkich działalności odpowiednimi kosztami ogólnymi 
i wydziałowymi,  

h) składania Senackiej Komisji Budżetowej półrocznych sprawozdań 

z realizacji punktów a, c, e, f, g. 
6. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rektor zleci przeprowadzenie 

audytu jednostek organizacyjnych AGH wykazujących stały deficyt lub 
jednostek wskazanych przez SKB. 

7. Bezpośrednią odpowiedzialność za wykonanie planowanego budżetu 

Uczelni i jednostek organizacyjnych ponoszą dysponenci środków 
budżetowych: JM Rektor, kierownicy pionów, kierownicy jednostek 

organizacyjnych oraz Kwestor. 
8. Uzyskany na koniec roku budżetowego wynik finansowy jednostek 

organizacyjnych przechodzi na rok następny. Wykaz takich jednostek 

ustala Rektor.  
2. Algorytm podziału dotacji dydaktycznej MNiSW na Wydziały 

i Jednostki Pozawydziałowe w roku 2010 

A. WZÓR OGÓLNY: 
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gdzie: 

i  - numer jednostki dydaktycznej (tabela 1) dla i ≠ 16, 
Ddi  - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki, 

C  - stała przeniesienia z roku poprzedniego (C = 0,7), 
Dpi  - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki w roku poprzednim, 
Dp  - dotacja dydaktyczna Uczelni w roku poprzednim, 

Ws  - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby studentów w podziale 
dotacji dydaktycznej (Ws = 0,35), 

Spi  - udział przeliczeniowej liczby studentów i-tej jednostki, 
Wna  - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich 

w podziale dotacji dydaktycznej (Wna = 0,45), 

Nai  - udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich i-tej jednostki, 
Wb  - współczynnik udziału działalności badawczej w dotacji dydaktycznej 

(Wb = 0,1), 
Bi  - udział przeliczeniowej działalności badawczej i-tej jednostki, 
Wu   - współczynnik udziału uprawnień naukowych w podziale dotacji 

dydaktycznej (Wu = 0,05), 
Ui  - udział przeliczeniowych uprawnień naukowych i-tej jednostki, 

Ei   - udział przeliczeniowy składnika wymiany studentów i doktorantów; 
We  - współczynnik wymiany (We = 0,02) 
Ai  - udział przeliczeniowy składnika nauczania w językach kongresowych; 

Wa  - współczynnik nauczania w językach kongresowych (Wa = 0,01); 
Pi - udział przeliczeniowy programów nauczania w językach 

kongresowych; 
Wp  - współczynnik programów nauczania w językach kongresowych (Wp = 
0,02); 

Dd  - dotacja dydaktyczna Uczelni do podziału na jednostki. 
 

2.1. Wzór dla obliczenia udziału przeliczeniowej liczby studentów (Spi) w 

i-tej jednostce dydaktycznej: 
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gdzie: 

ESti - efektywna liczba studentów w i-tej jednostce, 
Wci - współczynnik kosztu zajęć w i-tej jednostce (tabela 1). 

 

Tabela 1. Współczynniki kosztu zajęć Wci 

i Jednostka dydaktyczna Wci 



1 Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii 1 

2 Wydz. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 1 

3 Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1 

4 Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1 

5 Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1 

6 Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1 

7 Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1 

8 Wydz. Odlewnictwa 1 

9 Wydz. Metali Nieżelaznych 1 

10 Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1 

11 Wydz. Zarządzania 1 

12 Wydz. Energetyki i Paliw 1 

13 Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej 1 

14 Wydz. Matematyki Stosowanej 1 

15 Wydz. Nauk Humanistycznych 1 

16 Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 1 

17 Studium Języków Obcych 0.8 

18 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 0.8 

 

2.1a. Wzór dla obliczenia efektywnej liczby studentów (ESti) w i-tej 

jednostce dydaktycznej: 





Bn

i MriUriWrWkESt  

 

gdzie: 
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 , dla r = 1, 2, 3, 4, 5 

{ 



Uri =   

   1 dla studenta z i-tej jednostki dla r = 6, 7, 8, 9 

 

   0 dla studenta spoza i-tej jednostki dla r = 6, 7, 8, 9 

k  - kierunek studiów, 

Wk  - współczynnik kosztochłonności kierunku studiów (tabela 2), 

r  - rok studiów (1-5 studia stacjonarne; 6-9 studia doktoranckie) 

Wr  - współczynnik roku studiów (tabela 3) 

Uri  - udział i-tej jednostki w zajęciach n-tego studenta r-tego roku studiów 

Mri  - współczynnik miejsca kształcenia; dla zajęć odbywanych w Krakowie 
Mri = 1, dla zajęć odbywanych w Jastrzębiu-Zdroju Mri = 1,3. 

n  - numer studenta w bazie AGH, 

B  - baza (liczba) studentów AGH wg stanu na dzień 30. 11. 2009 r., 

Gkrin  - liczba godzin zajęć w  języku polskim n-tego studenta, k-tego 

kierunku, r-tego roku w i-tej jednostce dydaktycznej*, 




18

1i

krinG  - łączna liczba godzin zajęć w języku polskim n-tego studenta, k-tego 

kierunku, r-tego roku 

     *  - zajęcia studenta liczymy podwójnie jeżeli zostały one opracowane  w 

wersji e-learningowej (patrz rozdział B. Uwagi i zalecenia pkt. 13) 

 

Tabela 2. Współczynniki kosztochłonności kierunku studiów Wk. 

K Kierunek Wk 

1 Automatyka i robotyka 3.0 

2 Elektronika i telekomunikacja 3.0 

3 Elektrotechnika 3.0 

 Fizyka techniczna 3.0 

5 Inżynieria materiałowa 3.0 

6 Mechanika i budowa maszyn 3.0 

7 Metalurgia 3.0 

8 Technologia chemiczna 3.0 



9 Geodezja i kartografia 2.5 

10 Górnictwo i geologia 2.5 

11 Informatyka 2.5 

12 Inżynieria środowiska 2.5 

13 Budownictwo 2.5 

14 Ochrona środowiska 2.5 

15 Zarządzanie i inżynieria produkcji 2.0 

16 Zarządzanie i marketing / Zarządzanie 1.5 

17 Matematyka 1.5 

18 Socjologia 1.5 

19 Informatyka stosowana 2.5 

20 Energetyka 3.0 

21 Inżynieria biomedyczna 3.0 

22 Edukacja techniczno-informatyczna 2.0 

23 Informatyka i ekonometria 1.5 

24  Mechatronika 3.0 

25 Geofizyka 2.5 

26 Kulturoznawstwo 2.0 

27 Inżynieria akustyczna 3.0 

28  Fizyka medyczna 3.0 

29 Inżynieria naftowa i gazownicza 3.0 

30 Turystyka i rekreacja 2.0 

 

Tabela 3. Współczynniki roku studiów Wr 

Współczynniki roku studiów Wr dla studiów stacjonarnych inżynierskich, 

magisterskich i doktoranckich wylicza się zgodnie z tabelą 3: 

Tryb i forma studiów Rok studiów Współczynnik 



Stacjonarne I stopnia I 

1

21

2L

LL
Wr


  

Stacjonarne I stopnia II 

2

2

L

L
Wr   

Stacjonarne I stopnia III 

3

2

L

L
Wr   

Stacjonarne I stopnia IV 

4

2

L

L
Wr   

Stacjonarne I stopnia V 

5

2

L

L
Wr   

Stacjonarne II stopnia I 

4

2

L

L
Wr   

Stacjonarne II stopnia II 

5

2

L

L
Wr   

Stacjonarne III stopnia I Wr = 5 

Stacjonarne III stopnia II Wr = 5 

Stacjonarne III stopnia III Wr = 5 

Stacjonarne III stopnia IV Wr = 5 

 

gdzie: 

L2 , Lr - liczba studentów odpowiednio drugiego i r-tego roku studiów 

stacjonarnych w AGH wg sprawozdania do GUS za rok 2009. Przy liczeniu 

wagi W1 jako L1 przyjmuje się liczbę studentów pierwszego roku studiów 

stacjonarnych w AGH bez studentów pierwszego roku kierunku Turystyka i 

rekreacja. Przy liczeniu wagi W3 jako L2 przyjmuje się liczbę studentów 

drugiego roku bez studentów drugiego roku kierunków: Geofizyka, 

Kulturoznawstwo, Inżynieria akustyczna, Inżynieria naftowa i gazownicza. 

Przy liczeniu wagi W4 jako L2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku 

studiów stacjonarnych w AGH bez studentów drugiego roku kierunków: 

Geofizyka, Kulturoznawstwo, Inżynieria akustyczna, Inżynieria naftowa i 

gazownicza, Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka i 

ekonometria, Mechatronika. Przy liczeniu wagi W5 jako L2 przyjmuje się 



liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych w AGH bez 

studentów drugiego roku kierunków: Edukacja techniczno-informatyczna, 

Informatyka i ekonometria, Mechatronika, Inżynieria biomedyczna. 

 

Dla obliczenia składnika Ei, o współczynniku wymiany We=0,02, przyjmuje 

się wzór: 
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gdzie: 

Swi - liczba studentów i doktorantów wyjeżdżających za granicę w ramach 

wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające przez okres co najmniej 

semestru w roku akademickim 2008/09, wynikająca z danych nadesłanych przez 

i-tą jednostkę; 

Spri - liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających z za granicy w ramach 

wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające przez okres co najmniej 

semestru w roku akademickim 2008/09, wynikająca z danych nadesłanych przez 

i-tą jednostkę. 

Dla obliczenia składnika Ai, o współczynniku nauczania w językach 

kongresowych Wa=0,01, przyjmuje się wzór: 

WrWkLS

WrWkLS
A

i

i

i
i
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gdzie: 

LSi - liczba studentogodzin prowadzonych w językach kongresowych w i-tej 

jednostce; 

Wk – współczynnik kosztochłonności kierunku studiów (Tabela 2); 

Wr – współczynnik roku studiów (Tabela 3). 

Dla obliczenia składnika Pi, o współczynniku programów nauczania w 

językach kongresowych Wp=0,02, przyjmuje się wzór: 
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LP

LP
P  

gdzie: 

LPi – liczba kompletnych programów nauczania na kierunkach na studiach I 

stopnia, na specjalnościach na studiach II stopnia, na studiach III stopnia oraz 

na jednolitych studiach magisterskich w językach kongresowych w i-tej 

jednostce, na które ogłoszono rekrutację na rok akademicki 2009/10.  

2.2. Wzór dla obliczenia przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich 

(Nai) w i-tej jednostce dydaktycznej: 

 

WpzPzWmgrMgrWdrDrWdhDhWptPt

WpzPzWmgrMgrWdrDrWdhDhWptPt
Na

i

i,i

iiii

iiiii
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gdzie: 

Pti  - liczba profesorów z tytułem w i-tej jednostce, 
Dhi  - liczba doktorów habilitowanych w i-tej jednostce, 

Dri  - liczba doktorów w i-tej jednostce*, 
Mgri  - liczba nauczycieli akademickich ze stopniem magistra w i-tej 

jednostce, 

Pzi  - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce 
 

Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wpz - współczynniki (tabela 4). 
 

Tabela 4. Współczynniki dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów 

habilitowanych - Wdh, doktorów - Wdr i nauczycieli 

akademickich ze stopniem magistra - Wmgr i profesorów 

zagranicznych – Wpz** 

 

Wpz Wpt Wdh Wdr Wmgr 

5.0 2.0 1.5 1.0 0.5 

 

* - dla SJO i SWFiS przyjmuje się: 



Dri - liczba starszych wykładowców i adiunktów  

** - patrz rozdział B. Uwagi i zalecenia, pkt. 14. 

 

2.3. Wzór dla obliczenia przeliczeniowej działalności badawczej (Bi) w i-

tej jednostce dydaktycznej: 
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LG

LG
B  

gdzie: 

LGi  - liczba projektów badawczych MNiSW (w tym własne, promotorskie, 

habilitacyjne i rozwojowe) oraz międzynarodowych finansowanych w i-

tej jednostce w 2009 r., 

 

2.4. Wzór dla obliczenia przeliczeniowych uprawnień naukowych (Ui) w 

i-tej jednostce dydaktycznej: 
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LUdrLUhab

LUdrLUhab
U  

 

gdzie: 

LUhab i  - liczba uprawnień w dyscyplinach naukowych do nadawania stopnia 

dr. hab. w i-tej jednostce na 31. 12. 2009 r., 

Ludr i   - liczba uprawnień w dyscyplinach naukowych do nadawania stopnia 

dr. w i-tej jednostce na 31. 12. 2009 r. 

 

B. UWAGI I ZALECENIA*: 

 

1. Dla studiów doktoranckich w przeliczeniach ujmuje się liczbę studentów 
nie większą od liczby określonej algorytmem przyjęć na studia 

doktoranckie, który został określony w uchwale Senatu AGH. 



2. Ogranicza się - na wydziale zlecającym - maksymalną liczbę godzin zajęć 
studenta w tygodniu do 30 godzin, z wyłączeniem zajęć terenowych, 

zgodnie z zapisami w Regulaminie Studiów AGH. Wszystkie godziny zajęć 
studenta przekraczające w tygodniu 30 godzin są traktowane jako godziny 
jednostki zlecającej i nie są uwzględniane w wyliczaniu współczynnika Uri 

(str. 4). 
3. Stosuje się zasadę, wg której wydziały proponują wysokość limitu przyjęć 

na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a Senat zatwierdza te 
limity. Limit przyjęć na I rok studiów powinien być skorelowany z liczbą 
samodzielnych pracowników przyporządkowanych danemu kierunkowi 

studiów. 
4. Praktyki wakacyjne rozliczane są tak jak zajęcia semestralne, w wysokości 

15 godzin za każdy tydzień praktyki dla każdego studenta. Wymiar (liczba 
tygodni) praktyk musi być zgodny z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału 

planami studiów. 
5. Do bazy danych nauczycieli akademickich zaliczane są tylko te osoby, dla 

których AGH jest pierwszym miejscem zatrudnienia w pełnym wymiarze 

czasu pracy, wg danych przekazywanych do GUS na koniec 2009 roku.   
6. Rozliczenie działalności dydaktycznej w zakresie studiów niestacjonarnych 

i studiów doktoranckich między jednostkami prowadzącymi zajęcia na tych 
studiach, prowadzone jest zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Rektora. 

7. Skutki finansowe uzyskania akredytacji wyróżniającej, warunkowej albo 

negatywnej dla ocenianych kierunków studiów będą uwzględniane przy 
ustalaniu dotacji dydaktycznej dla wydziałów prowadzących te kierunki na 

warunkach ustalonych przez Senacką Komisję Budżetową. 
8. Dla SWFiS przyjmuje się następujące ustalenia: 

- zwolnienie SWFiS z opłat za użytkowanie powierzchni, 

- wszystkie koszty dodatkowych zajęć sportowych realizowanych przez 

SWFiS poza zajęciami wynikającymi z siatki zajęć, będą pokrywane przez 

zleceniodawców. 

9. Działalność administracyjna Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii 
Biomedycznej (MSIB) od roku 2010 jest finansowana w kosztach 
wydzielonych. Działalność dydaktyczna MSIB jest rozliczana przez 

studentogodziny przekazywane na Wydziały, których pracownicy 
prowadzili zajęcia w MSIB. Godziny zlecane pracownikom dydaktycznym 

spoza Uczelni przypisane zostaną wiodącemu Wydziałowi prowadzącemu 
zajęcia w MSiB. 

10.Liczba starszych wykładowców bez stopnia doktora w SJO i SWFiS nie 

może przekraczać 50 % stanu zatrudnienia + 1 osoba z każdej 
z jednostek.  

11.Uznaje się, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze 2. 3 jest 
finansowany w 2009 r., jeśli czas określony datami rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem aneksów wg stanu na 

dzień 31. 12. 2009 r.) zawiera w sobie przynajmniej 1 miesiąc roku 
kalendarzowego 2009. 

12.Za granty międzynarodowe uznaje się granty, których źródłem 
finansowania są środki UE i innych organizacji międzynarodowych 
powstałych na podstawie porozumienia rządów państw je tworzących. 

13.Zajęcia opracowane w wersji e-learningowej liczy się podwójnie tylko 
jeden raz, w roku ich zatwierdzenia. To czy zajęcia zostały opracowane w 



wersji e-learningowej stwierdza Kierownik Centrum E-learningu w oparciu 
o recenzję merytoryczną. W bazie danych za rok 2009 uwzględnia się tylko 

te zajęcia, dla których została zatwierdzona wersja e-learningowa w 
okresie 01. 12. 2008. – 30. 11. 2009. 

14.Przez Profesora z Zagranicy rozumie się cudzoziemca spełniającego 

wymagania do zajmowania stanowiska profesora w kraju jego 
pochodzenia, prowadzącego zajęcia w AGH, przez co najmniej semestr lub 

60 godzin w roku akademickim 2008/2009, z którym AGH nie nawiązała 
stosunku pracy   

15.Koszty działalności dydaktycznej nie ujęte w algorytmie podziału dotacji 

budżetowej powinny być rozliczane w drodze porozumień pomiędzy 
zainteresowanymi jednostkami dydaktycznymi. 

16.Prowadzenie zajęć z przedmiotów podstawowych powinno być zlecane 
jednostkom specjalistycznym. 

17.Zlecanie prowadzenia zajęć dydaktycznych na innych wydziałach 
pracownikom AGH może się odbywać tylko i wyłącznie poprzez zlecenia 
kierowane do Dziekanów. 

18.Tworzy się Fundusz Rozwoju Uczelni przeznaczony na rozwój 
infrastruktury Uczelni oraz na kredytowanie inwestycji realizowanych przez 

jednostki organizacyjne AGH. Na fundusz przeznacza się 10% kwoty 
przewidzianej na odtworzenie majątku trwałego w 2010 r. (z podziału 
amortyzacji). 

19.Wydziały ponoszą koszty zajęć studenckich na basenie. 
 

* - przez Wydział rozumie się Wydział lub studia międzywydziałowe. 

 

 

            Za Senacką Komisję Budżetową 

 

                  Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza 

                   Przewodniczący SKB 

 

 



 

Koszty wydzielone na 2010 rok 

Finansowane z dotacji dydaktycznej przed podziałem na Wydziały 

  Jednostka 

Plan 2009 
Plan 2010  propozycja J.M.REKTORA po 

uwzględnieniu opinii SKB 
wzrost 

L.p o.f.płac k.pozost. razem o.f.płac k.pozost. razem (8):(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Remonty   6 800 000 6 800 000   5 530 000 5 530 000 81,3 

2. Prorektor ds.Kształcenia 1 166 638 535 004 1 701 642 1 293 994 543 861 1 837 855 108,0 

3. Działalność studencka 190 534 632 000 822 534 227 839 682 000 909 839 110,6 

4. Dział.kulturalno-sportowa   500 000 500 000   600 000 600 000 120,0 

5. Biblioteka 4 443 862 1 779 602 6 223 464 4 762 872 1 822 640 6 585 512 105,8 

6. UCI 1 810 259 1 158 680 2 968 939 1 907 477 1 042 355 2 949 832 99,4 

7. Ośr.Historii i Techniki 371 533 126 503 498 036 409 246 172 868 582 114 116,9 

8. Ochrona Zdrowia   200 000 200 000   200 000 200 000 100,0 

9. Centrum e-Learingu 307 323 87 869 395 192 341 671 94 411 436 082 110,3 

10. SOiIŚ     0     0 0,0 

11. Wydawnictwa 285 983 104 017 390 000 290 865 99 135 390 000 100,0 

12. Akad. Inkubator Przedsięb. 113 423 41 233 154 656 136 432   136 432 88,2 

13. 
Centrum Transferu 
Technologii 688 678 199 041 887 719 728 352   728 352 82,0 

14. Centrum Kart Elektronicznych 74 169 120 693 194 862 98 297 80 396 178 693 91,7 

15. Centrum Dydaktyki   451 379 451 379 215 269 282 854 498 123 110,4 

16. Uniwersytet Otwarty   20 000 20 000   35 590 35 590 178,0 

17. Basen AGH   400 000 400 000   400 000 400 000 100,0 

18. Centrum Problemów Energet.           0 0,0 

19. MSzkoła Inż. Biomedycznej         261 000 261 000 #DZIEL/0! 

20. Rezerwa Rektora   4 625 000 4 625 000   5 209 000 5 209 000 112,6 

20a Celowa rezerwa Rektora   2 116 130 2 116 130   1 042 300 1 042 300 49,3 

21. RAZEM: 9 452 402 17 781 021 29 349 553 10 412 314 18 098 410 28 510 724 97,1 



 
 

Koszty ogólne na 2010 rok 
 
 
 

 Jednostka Plan 2009   PLAN 2010 propozycja J.M. REKTORA po 
uwzględnieniu opinii SKB 

wzrost  

L.p  o.f.płac k.rzeczowe razem o.f.płac k.rzeczowe razem (8):(5)  

1 2 3  5 6 7 8 9  

1. Pion Rektora 2 638 433 768 000 3 406 433 3 000 951 927 149 3 928 100 115,3  

2. Pion Prorektora         
ds. Ogólnych 

2 412 884 160 000 2 572 884 2 649 824 200 674 2 850 498 110,8  

3. Pion Prorektora     
ds.Badań Naukowych 

833 511 162 600 996 111 906 772 171 207 1 077 979 108,2  

4. Pion Prorektora ds. 
Współpracy i Rozwoju 

899 159 242 200 1 141 359 1 013 139 250 752 1 263 891 110,7  

5. Pion Kanclerza 5 945 084 1 645 000 7 590 084 6 671 130 1 702 600 8 373 730 110,3  

6. Pion Kwestury 3 797 953 307 000 4 104 953 4 354 433 341 262 4 695 695 114,4  

7.  K.o. całej  Uczelni  7 021 982 7 021 982  8 059 958 8 059 958 114,8  

8. Razem poz 1- 7 16 527 024 10 306 782 26 833 806 18 596 249 11 653 602 30 249 851 112,7  

          

 
 

 
 

 
 

 



Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2010. 
Wszystkim  jednostkom  w budżecie na 2010 rok naliczono wstępnie koszty 

ogólne w wysokości 8%.  

Poz.1. W kosztach remontów : 5.530.000 zł przeznacza się na remonty 

finansowane  centralnie i 1.000.000 na remonty współfinansowane przez 

jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów. 

Poz.2. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego  została zaktualizowana o 

środki na sfinansowanie w 2010r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów  

utrzymania   zajmowanych pomieszczeń w DS. ALFA. 

W poz. 3 i 4 uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną 

na poz. 3 i 4 –  1.282.000 z sugestią podziału przez Rektora. 

Poz.5 W kwocie przeznaczonej na wydatki rzeczowe pozostawiono  kwotę 45 633 

zł z przeznaczeniem na pokrycie  podatku VAT od czasopism oraz zwiększono o 

35.000 zł na wzrost opłat za serwis systemu bibliotecznego VIRTUA i na zadania 

Punktu Informacji Normalizacyjnej. Łączna kwota tych wydatków stanowi bazę 

do której doliczono środki na sfinansowanie opłaty użytkowej . 

Poz. 6  W kosztach rzeczowych kwotę 155 000 zł  przeznacza się na koszty 

amortyzacji, w tym, zgodnie z procedurą podziału odpisów amortyzacyjnych w 

Uczelni: 55 000 zł przechodzi do Funduszu Rezerwowego natomiast 100 000 zł 

przeznacza się na zakup środków trwałych przez UCI. 

Poz. 8.  Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje  w ramach usług obcych. 

Poz.9. Dla CeL  SKB zaproponowała  kwotę 436.082 zł dotacji. 

Poz.11. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 390.000 zł. 

Poz. 12, 13 i 14. kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została 

zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2010r. kosztów opłaty użytkowej i 

kosztów utrzymania  zajmowanych pomieszczeń w DS.ALFA. 

Poz.19. Na koszty administracyjne prowadzenia MSIB SKB zaproponowała kwotę 

261.000 zł. 

Poz.20. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 5.209.000 zł , w tym kwota 

odpowiadająca 2% dotacji roku ubiegłego. 

Poz. 20a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na 

sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks – 375.890zł, Rok Zerowy – 

143.310zł , oraz 523.100 zł na oddłużenie  SWFiS i SJO, w kwotach 

odpowiadających 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2009 roku przez te 

jednostki. 



Jednostkom wymienionym  w poz. 9 i 10 do planu finansowego na 2010 rok 

dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych 

dochodów lub strat  uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni. Jednostki te 

będą również dysponować częścią swoich odpisów amortyzacyjnych, obliczoną 

wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych.  

 

 

Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2010 

rok. 

 

Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na 

sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1 

i C-2 oraz w DS. ALFA. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Uchwała Nr 29/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Zasady podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego  

(z podziału amortyzacji) w 2010 roku 

A. Środki przewidziane do wykorzystania :                                                    33 837 909,00     

      Planowana amortyzacja 2010   14 093 680,00     

      Saldo z 2009 r.  19 744 229,00     

 

B. Podział Funduszu:                                                                              

1.   Wydziały, SJO  *                                                                           20 510 350,00     

     amortyzacja własna   - 70 %                                                              7 304 501,00     

     saldo własne z roku 2009  13 205 849,00     

  

2.   CeL, SzOŚ     **                                                                         161 961,00     

     amortyzacja własna   - 70 %                                                                    23 757,00     

     saldo własne z roku 2009  138 204,00     

  

3.   UCI - amortyzacja własna nie więcej niż 80 %                                                  124 399,00     

3.1. środki inwestycyjne UCI     ***                                                                  100 000,00     

3.2. Fundusz Rezerwowy    **                                                                    24 399,00     

  

4.   Inwestycje centralne                                                                                   6 055 643,00     

4.1  amortyzacja wydziałów, SJO, Miast. Stud.  -15 %                                            1 669 280,00     

4.2  CeL, SzOŚ   - 15 %                                                                5 091,00     

4.3  amortyzacja pozostałych jednostek  - 70 %                                            1 942 994,00     

4.4 UCI  - nie mniej niż 10 %                                                                           15 550,00     



4.5 saldo inwestycji centralnych z roku 2009****  2 422 728,00     

  

5.   Rezerwa Rektora                                                                                              2 545 155,00     

5.1 amortyzacja wydziałów,  SJO, Miast. Stud.   - 5 %                                                        556 427,00     

5.2 amortyzacja CeL, SzOŚ   - 5 %                                                                   1 697,00     

5.3 amortyzacja pozostałych jednostek  - 20 %                                                     555 141,00     

5.4 saldo rezerwy z roku 2009*****  1 431 890,00     

  

6.   Miasteczko Studenckie                                                                                  3 031 033,00     

     amortyzacja własna   - 70 %                                                                    485 475,00     

     saldo własne z roku 2009  2 545 558,00     

  

7.   Fundusz Rozwoju Uczelni  - 10 %                                                                                            1 409 368,00     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*   / zwalniane decyzją Rektora w przypadku jednostek zagrożonych deficytem - zgodnie 

      z założeniami do projektu planu finansowo-rzeczowego Uczelni na  2010 rok - I część 

**    / zgodnie z założeniami do planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2010 rok - I część 

*** / pod kontrolą Prorektora ds. Nauki 

****   / zadania nie zakooczone, środki zaangażowane 

***** /  w tym saldo własne RR 295.976,-; jednostek pozawydziałowych  754.631,-; UCI 381.283,- / 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Uchwała nr 30/2010 

 Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia kierunku „Kulturoznawstwo” ze 

specjalnością „kultura nowych mediów” i powierzenie 

prowadzenia go Wydziałowi Humanistycznemu 

 

Na podstawie z art. 12 pkt 9 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2008 r. + zmiany), na wniosek Rady 

Wydziału Humanistycznego z dnia 9 marca 2010 r. Senat AGH postanawia 
od roku akademickiego 2010/2011 utworzyć kierunek studiów II -giego 

stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym „Kulturoznawstwo” ze 
specjalnością „kultura nowych mediów”  

 

i powierzyć jego organizację i prowadzenie Wydziałowi 

Humanistycznemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała Nr 31/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r.  

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 

w Dąbrowie Górniczej 

 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 i art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. 

zm.) oraz art. 12 pkt 10 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity 

z 28 listopada 2007 r. + zmiany), na wniosek: 

- Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

z dnia 12 marca 2010 r.  

- Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z dnia 12 marca 
2010 r. 

- Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 9 marca 2010 r. 

Senat AGH postanawia : 

1. Utworzyć Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dąbrowie Górniczej.  

2. Wymieniony powyżej Ośrodek zostanie uruchomiony od roku akademickiego 

2010/2011. 

3. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dąbrowie Górniczej będą 
realizowane zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach pierwszego 

stopnia (inżynierskich): 

 przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
AGH na kierunku ELEKTROTECHNIKA specjalność 

„energoelektronika”, 

 przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH na kierunku 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN lub AUTOMATYKA I ROBOTYKA, 

 przez Wydział Zarządzania na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA 

PRODUKCJI, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała nr 32/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze 

organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

 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. + zmiany) na wniosek 

Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki złożony w oparciu 

o uchwałę Rady Wydziału z dnia 26 lutego 2010 roku, Senat AGH postanawia 

pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian 

w strukturze organizacyjnej Wydziału: 

1. Przekształcenie Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska w Katedrę 
Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska  

 

 

 

 

 

 

W wyniku powyższych zmian aktualna struktura Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki będzie następująca: 

 

1. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych 
2. Katedra Systemów Wytwarzania  
3. Katedra Automatyzacji Procesów 

4. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska 
5. Katedra Transportu Linowego 

6. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 
7. Katedra Robotyki i Mechatroniki 
8. Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 

9. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 

 

 

 



 

 

Uchwała nr 33/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie uruchomienia międzykierunkowych studiów pt. 

„Inżynieria mechaniczna i materiałowa” 

 

 Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), na wniosek: 

1.) Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z dnia 26 marca 2010 r. 

2.) Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dnia 17 lutego 2010 r. 

3.) Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej z dnia 29 

marca 2010 r. 

4.) Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 26 marca 2010 r. 

 Senat AGH postanawia utworzyć studia międzykierunkowe pt. „Inżynieria 

mechaniczna i materiałowa”. Szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające 

m.in. plany studiów i programy nauczania wynikające ze standardów nauczania 

stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uchwała Nr 34/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 49/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie 

w roku akademickim 2010/2011 

 

 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 

Senat postanawia: 

Na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu z dnia 23 lutego 

2010 r. w załączniku do uchwały Senatu nr 49/2009 z dnia 1 kwietnia 

2009 r. w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie 

wprowadzić następujące zmiany: 

- w pozycji „Ocena na dyplomie”  wpisać: „TAK” 

- w pozycji „Inne” wpisać następującą informację: 

 „”wynik rekrutacji określa liczba punktów, uwzględniająca ocenę 

rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę na dyplomie minimum 4,0 (dopuszcza się 

kandydata z niższą oceną na dyplomie w przypadku wykazania się 

odpowiednim dorobkiem naukowym) i ocenę z egzaminu z języka 

obcego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uchwała Nr 35/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r.  

w sprawie zabezpieczenia przez ACK CYFRONET AGH środków na 

pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w 

projekcie „Modernizacja ACK CYFRONET AGH – etap I” składanym 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Akademickie 

Centrum Komputerowe CYFRONET AGH deklaruje wniesienie pieniężnego 

wkładu własnego w wysokości do kwoty 1 285 415 zł w przypadku 

przyznania dofinansowania projektu „Modernizacja ACK CYFRONET AGH – 

etap I”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 

Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Jednocześnie Akademia Górniczo-Hutnicza – ACK CYFRONET AGH 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów niekwalifikowanych 

powstałych w trakcie realizacji powyższego projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 36/37/2010 
Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 122/123/2009 Senatu AGH z dnia 23 
września 2009 r. w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora 

szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład 
Konwentu AGH oraz uzupełnieniu składu Konwentu AGH. 

 
§ 1 

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 

2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) na wniosek 

Rektora Senat pozytywnie opiniuje: 

1. uzupełnienie listy instytucji, których przedstawiciele będą wchodzić w skład 
Konwentu AGH w następujący sposób: 

- w Dziale IV. PRZEMYSŁ I GOSPODARKA dopisuje się pkt 23 w brzmieniu: 

23. KGHM Polska Miedź S.A. 
Odpowiednio należy zmienić numerację w Dziale V. 

2. powołanie w skład Konwentu AGH następujących osób: 
- mgr inż. Stanisław Kracik, w miejsce mgr inż. Jerzego Millera (Dział I, pkt 2) 
- dr inż. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 

W wyniku powyższych zmian aktualny skład Konwentu AGH będzie następujący: 

I. MAŁOPOLSKA 

1. Marszałek Województwa Małopolskiego 
− mgr inż. Marek NAWARA 

2. Wojewoda Małopolski 

− mgr inż. Stanisław KRACIK* 
3. Prezydent Miasta Krakowa 

− prof. Jacek MAJCHROWSKI 
 

II. WOJEWÓDZTWA STRATEGICZNE 

4. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
− mgr Zygmunt CHOLEWIŃSKI 

5. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
− mgr Adam JARUBAS 

 
III. URZĘDY CENTRALNE 
6. Urząd Patentowy RP 

− dr Alicja ADAMCZAK 
7. Wyższy Urząd Górniczy 

− dr inż. Piotr LITWA 
8. Główny Geolog Kraju 

− dr Henryk Jacek JEZIERSKI 

9. Główny Geodeta Kraju 
− mgr inż. Jolanta ORLIŃSKA 

10. Państwowa Agencja Atomistyki 
− prof. dr hab. Michael WALIGÓRSKI 



 
IV. PRZEMYSŁ i GOSPODARKA 

11. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
− mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI 

12. Katowicki Holding Węglowego S.A. 

− mgr inż. Stanisław GAJOS 
13. Polska Grupa Energetyczna S.A. 

− mgr Tomasz ZADROGA 
14. Grupa LOTOS S.A. 

− mgr inż. Paweł OLECHNOWICZ 

15. COMARCH S.A. Systemy Informatyczne 
− prof. Janusz FILIPIAK 

16. ArcelorMittal Poland S.A. 
− Wim Van GERVEN 

17. Motorola Polska Sp. z o.o. 
− mgr inż. Jacek DRABIK 

18. Grupa MASPEX Wadowice 

− dr inż. Krzysztof PAWIŃSKI 
19. Tauron Polska Energia S.A. 

− mgr inż. Dariusz LUBERA 
20. Wydawnictwa Jagiellonia S.A. 

− mgr Wojciech TACZANOWSKI 

21. 2 Korpus Zmechanizowany im. generała broni Władysława Andersa w 
Krakowie 

− gen. dyw. Edward GRUSZKA 
22. PKN ORLEN S.A. 

− mgr inż. Wojciech KOTLAREK 

23. KGHM Polska Miedź S.A. 
− dr inż. Herbert WIRTH 

 
V. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
24. Rektor AGH 

− prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ 
25. Sekretarz 

− prof. dr hab. inż. Wiesław WASZKIELEWICZ 
26. Rektor AGH w latach 1993 - 1997 

− prof. dr hab. Mirosław HANDKE 

27. Rektor AGH w latach 1997 - 2005 
− prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ 

28. Przewodniczący Konwentu AGH 
− prof. dr hab. inż. Jerzy NIEWODNICZAŃSKI 

 

§ 2 

Tracą moc uchwały: nr 85/2009 z dnia 27 maja 2009 r. oraz nr 122/123/2009 

z dnia 23 września 2009 r. 

*zmiana w tym dziale jest spowodowana zmianami pełnionej funkcji przez 

Mgr inż. Jerzego Millera. Forma prawna Jego dalszego członkostwa w 

Konwencie zostanie uzgodniona z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 



Uchwała nr 38/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r 

w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. 

dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi 

 

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 3/2010 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2010 r oraz 

pozytywne recenzje Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki 

Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej Senat AGH postanawia: 

 

 

za: 

wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, 
propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz 

promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-

politycznej 
 

nadać prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi TYTUŁ DOKTORA 
HONORIS CAUSA AGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 39/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r 

w sprawie zmiany Uchwały Senatu AGH z dnia  27 lutego 2008 r.  

w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2008-2012 

 

 Na podstawie § 18 ust. 8 i 9, w nawiązaniu do § 1 ust. 4 Ordynacji 

wyborczej (Załącznik nr 1 do Statutu AGH z dnia 7.06.2006 – tekst jednolity po 

zmianach w dniu 28.11.2007 r.) oraz uchwały nr 156/2008 Senatu AGH z dnia 

10.12.2008 w sprawie przekształcenia Wydziału Paliw i Energii, Senat Akademii 

Górniczo-Hutniczej wprowadza do Uchwały Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 w 

sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2008-2012, zwanej dalej 

Uchwałą, poniższe zmiany: 

 

1. W załączniku nr 1 (wykaz okręgów wyborczych) w pozycji 12, nazwę Wydział 

Paliw i Energii zastępuje się przez Wydział Energetyki i Paliw. 
2. W załączniku nr 1a (wykaz Obszarów Wyborczych studentów w Okręgu 

Wyborczym nr 12) w pozycji 1, nazwę Wydział Paliw i Energii zastępuje się 

przez Wydział Energetyki i Paliw. 
3. W załączniku nr 2 (skład i liczba członków Uczelnianego Kolegium Elektorów) 

w okręgu 12, nazwę wydziału Paliw i Energii zastępuje się przez Energetyki 
i Paliw. 

4. W załączniku nr 3 (skład i liczba członków Wydziałowego Kolegium Elektorów)   
w okręgu wyborczym 12, nazwę wydziału Paliw i Energii zastępuje się przez 
Energetyki i Paliw.  

W wierszu Profesorowie i doktorzy habilitowani na w/w wydziale, liczbę 13 

zastępuje się liczbą 24. 

W wierszu Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich liczbę 7 

zastępuje się liczbą 13. 

W wierszu Przedstawiciele studentów, liczbę 6 zastępuje się liczbą 10. 

W wierszu Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, liczbę 3 zastępuje się liczbą 5. 

W wierszu Razem liczbę 29 zastępuje się liczbą 52. 

5. W załączniku nr 4 (liczba prodziekanów) w pozycji 12 nazwę Wydział Paliw 
i Energii zastępuje się przez Wydział Energetyki i Paliw, natomiast liczbę 2 
zastępuje się liczbą 3. 

6. W załączniku nr 5 (skład i liczba członków Senatu) w okręgu 12, nazwę 
wydziału Paliw i Energii zastępuje się przez Energetyki i Paliw.  

7. W załączniku nr 6 (skład i liczba członków Rad Wydziałów) w okręgu 12, 
nazwę wydziału Paliw i Energii zastępuje się przez Energetyki i Paliw.  
W wierszu Prodziekani na w/w wydziale liczbę 2 zastępuje się liczbą 3. 

W wierszu Profesorowie i doktorzy habilitowani, liczbę 13 zastępuje się liczbą 

24. 



W wierszu Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich liczbę 3 

zastępuje się liczbą 6. 

W wierszu Przedstawiciele studentów, liczbę 4 zastępuje się liczbą 8. 

W wierszu Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, liczbę 1 zastępuje się liczbą 2. 

W wierszu Liczba członków Rad Wydziałów liczbę 21 zastępuje się liczbą 40. 

8. Wybory uzupełniające na Wydziale Energetyki i Paliw przeprowadzi Komisja 
Okręgowa nr 12 wg poniższego harmonogramu: 

 

Lp. Czynność wyborcza Data Organizator 

1 Podanie miejsca i przyjmowanie 

zgłoszeń kandydatów do: 

- Wydziałowego Kolegium Elektorów 

spośród właściwych grup 

pracowniczych oraz studentów 

- Rady Wydziału – nauczycieli 

akademickich nieposiadających 

tytułu lub stopnia naukowego 

doktora habilitowanego, 

pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi oraz 

studentów 

6.04 – 13.04. 2010 OKW 

2 Ogłoszenie list kandydatów oraz 

terminów wyborów 
13.04.2010 OKW 

3 Przeprowadzenie pierwszej tury 

wyborów do: 

- Wydziałowego Kolegium Elektorów 

spośród właściwych grup 

pracowniczych oraz studentów 

- Rady Wydziału – nauczycieli 

akademickich nieposiadających 

tytułu lub stopnia naukowego 

doktora habilitowanego, 

pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi oraz 

studentów 

16.04 – 23.04.2010 OKW 

4 Ogłoszenie  wyników pierwszej tury 

wyborów przez wywieszenie list 
Do 23.04.2010 OKW 

5 Ewentualne przeprowadzenie 23.04 – 10.05.2010 OKW 



drugiej i trzeciej tury wyborów 

6 Zgłoszenie przez dziekana 

kandydata na prodziekana  
Do 11.05.2010 

OKW 

7 Ogłoszenie nazwiska kandydata na 

prodziekana 
11.05.2010 

OKW 

8 Zebranie Wydziałowego Kolegium 

Elektorów – wybór prodziekana 
14.05.2010 

OKW 

9 Ewentualna druga procedura 

wyborów prodziekana 
Od 15.05.2010 

OKW 

 

4. Pozostałe ustalenia Uchwały pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 40/2010 

Senatu AGH z dnia 31 marca 2010 r 

w sprawie wyrażenia przez Senat opinii na temat przystąpienia 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

do projektu pn. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”. 

 

 Na podstawie art. 12, ust. 26 Statutu AGH z 7 czerwca 2006 (tekst 

jednolity z 28 listopada 2007 r.) Senat AGH pozytywnie opiniuje 

przystąpienie uczelni do projektu pn. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” 

oraz upoważnia Rektora do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie, 

a także prowadzenia dalszych działań związanych z realizacją w/w 

projektu.  

LIST INTENCYJNY (projekt) 

w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu  

„Małopolska Sieć Szerokopasmowa” 

 

zawarty w dniu………………… roku w Krakowie pomiędzy: 

 

Województwem Małopolskim 

ul. Basztowa 22 

które reprezentuje  

Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

oraz 

 

Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie 

Ul. Gołębia 24 

który reprezentuje  

Rektor, prof. dr hab. Karol Musioł 

 

i 

Akademią Górniczo-Hutniczą 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Al. Mickiewicza 30  

którą reprezentuje  

Rektor, prof. dr hab. Antoni Tajduś 

 

zwanymi dalej „Stronami” 

 

 



PREAMBUŁA 

Mając na uwadze, że: 

- Unia Europejska i Rzeczpospolita Polska swoimi działaniami wspierają 

rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, w szczególności zapewnienie 

powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Strategia 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 , Plan 

działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do 

usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007 – 2013, 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 i 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 wskazują 

na znaczenie rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego,  

- w obliczu realnego zagrożenia dotknięciem znacznej grupy mieszkańców 

regionu tzw. wykluczeniem cyfrowym, istnieje konieczność podjęcia przez 

jednostki sektora publicznego działań usprawniających realizację 

regionalnych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie oraz 

modernizacji infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, działając w 

przekonaniu, że podjęcie współpracy leży zarówno w interesie publicznym, 

jak i w interesie umawiających się Stron, postanawia się zawrzeć List 

Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu 

„Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, zwanego dalej „Projektem”,  

 

Strony niniejszego Listu Intencyjnego: 

- deklarują wolę współpracy w ramach prawem przewidzianych 

kompetencji  w celu wspólnej realizacji Projektu 

- zobowiązują się dołożyć należytej staranności i wykorzystać  swoje 

doświadczenie, umiejętności, potencjał techniczny i osobowy dla 

osiągnięcia zakładanych celów oraz  należytej i terminowej realizacji 

przedmiotu współpracy. 

 

§ 1 

1. Celem realizacji Projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego 

rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie małopolskim 

poprzez zapewnienie do końca 2013 roku możliwości dostępu do usług 

szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i blisko 100% 

instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce. 

2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 

a) realizację inwestycji polegającej na budowie Małopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej, szczególnie na terenach dotkniętych 

wykluczeniem cyfrowym, 



b) zapewnienie zainteresowanym operatorom sieci dostępowych i 

dostawcom usług szerokopasmowych  dostępu do Małopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej na równych i nie dyskryminujących warunkach, 

mając na uwadze stworzenie odpowiedniej zachęty do prowadzenia 

na tych obszarach działalności w zakresie budowy „ostatniej mili” 

oraz dostarczania użytkownikom końcowym usług 

szerokopasmowych. 
 

§ 2 

1. Strony zgadzają się, że przedstawiony w Informacji Prawnej 

sporządzonej przez kancelarię Grynhoff, Wożny, Maliński sp.k. dla 

Zarządu Województwa Małopolskiego, stanowiącej załącznik do 

niniejszego Listu Intencyjnego, model partnerstwa publiczno 

prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz.100) 

stwarza najkorzystniejsze warunki dla realizacji celów o których mowa 

w §1 niniejszego Listu Intencyjnego 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Strony deklarują  współdziałanie przy  

przeprowadzeniu postępowania publicznego w przedmiocie wyboru 

Partnera Prywatnego i zawiązania z nim  spółki kapitałowej w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego, celem ubiegania się przez spółkę o 

dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 - i następnie realizowania Projektu.  

3. Warunkiem rozpoczęcia faktycznego współdziałania o którym mowa w 

ust.2 jest potwierdzenie przez stosowne studium ekonomicznej 

efektywności i wykonalności przedsięwzięcia oraz uzyskanie przez 

Strony wymaganych akceptacji, zgodnie z  obowiązującymi 

regulaminami wewnętrznymi i przepisami prawa.   

4. Stronę upoważnioną do przeprowadzenia postępowania publicznego, 

jak również inne szczegółowe kwestie z tym związane, określi 

porozumienie, o którym mowa w § 5. 

 
§ 3 

Strony zgadzają się, że pozyskanie dofinansowania, o którym mowa w art. 

2 ust. 2  jest warunkiem koniecznym realizacji Projektu. 

 
§ 4 



Strony deklarują aktywne uczestnictwo i współdziałanie w: 

1. promocji Projektu w skali lokalnej i ogólnokrajowej; 

2. opracowaniu zasad eksploatacji wybudowanej sieci; 

3. sprawowaniu kontroli przestrzegania regulaminu funkcjonowania sieci; 

 
§ 5 

Szczegółowy zakres zadań Stron i sposób ich realizacji oraz wysokość 

wkładu finansowego  

w ramach wspólnej realizacji Projektu zostanie określony w porozumieniu 

o partnerstwie. Porozumienie o partnerstwie zostanie zawarte przed 

ogłoszeniem postępowania, o którym mowa w § 2. 

 
§ 6 

1. Dla realizacji Listu Intencyjnego Strony ustalają następujących swoich 

przedstawicieli: 

a) Województwo Małopolskie: 
- Dariusz Kowalczyk 

b) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: ………………………….. 

- dr Maria Hulicka 

- prof. dr hab. Piotr Tworzewski 

- prof. dr hab. Michał du Vall 

c) Akademia Górniczo – Hutnicza im Stanisława Staszica w 

Krakowie: 

- prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr  

- ………………………….. 

§ 7 

Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności 

wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

współpracy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy 

informacji, co do których Strony mają nałożony ustawowy obowiązek ich 

publikacji, która stanie się jawna, lub co do której Strony zgodzą się na jej 

ujawnienie. Strony mogą udostępniać informacje podmiotom 

współpracującym z nimi przy przygotowaniu i realizacji Projektu, pod 

warunkiem pisemnego zobowiązania się przez te podmioty do zachowania 

udostępnionych informacji w poufności.  

 

§ 8 

List Intencyjny podpisano w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po 

dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

§ 9 

1. Niniejszy List Intencyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.  



2. Jeżeli do dnia (***) nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa 

w § 5, niniejszy List Intencyjny przestaje wiązać Strony. 
 

……………………………………………… 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

 

…………………………………………….. 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

 

…………………………………………….. 

Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 41/2010 w 

sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr 

hab. inż. Wiktora Kubińskiego z Wydziału Zarządzania. 
 


