
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 26 stycznia 2011r. 
 

Uchwała Senatu nr 1 /2011 

Senatu AGH z dnia 26 stycznia  2011r. 

w sprawie przyjęcia zmiany planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2010 rok. 

 

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im.St. Staszica w Krakowie, na 

podstawie  art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz art.12  pkt 5 Statutu 

AGH z dnia 7 czerwca 2006r.- (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 z 

późniejszymi zm.), uchwala przedłożoną na posiedzeniu Senatu  w dniu 26 

stycznia 2011r. korektę  planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2010 rok. 

Po zmianie Senat przyjmuje budżet Uczelni ( AGH+ACK CYFRONET) na rok 

2010 z wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 31.672.476 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 2/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie PROWIZORIUM  BUDŻETOWEGO na 2011 rok. 

  Do czasu otrzymania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego decyzji o  przyznaniu Akademii Górniczo-Hutniczej dotacji 

z budżetu państwa pozwalających na przygotowanie i uchwalenie przez Senat 

budżetu Uczelni na 2011 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 2010r. 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 2011 rok. 
5. Miesięczne stypendia dla doktorantów wypłacane mogą być w 

kwotach stanowiących 1/12 planu 2010r. 
6. Wydatki pozapłacowe finansowane ze źródeł jak wyżej ponoszone 

mogą być tylko do wysokości nie wyższej niż 1/12 planu 2010r. 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  2010r. 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 
2010r. 

 

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 2010 roku. 
2. Z salda przechodzącego ww. dotacji w pierwszej kolejności każdy 

Wydział pokrywa refundację kosztów wynagrodzeń osobowych za dany 
miesiąc 2011r. Miesięczne kwoty refundacji odpowiadają wysokości 

1/12 planu refundacji wynagrodzeń 2010r. 
3. Do momentu uzgodnienia z Kwesturą faktycznych kwot nie 

wydatkowanych środków dotacji podmiotowej na podstawową 

działalność statutową i dotacji na badania własne, przechodzących 
saldem na 2011r. – podlegają blokadzie środki przeznaczone na 

wydatki pozapłacowe. 
4. Po ustaleniu faktycznego salda dotacji przechodzącego do 

wykorzystania w roku 2011 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 2011 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 2011 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 2011 r. 
8. Ponoszenie wydatków niezbędnych do realizacji prac zleconych od 

podmiotów gospodarczych i innych instytucji  wymaga wcześniejszego 
zaliczkowania przez stronę zlecającą lub zaplanowania częściowego ich 

fakturowania przez jednostkę wykonującą  zlecone prace. 

 



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 2010r 
środków funduszu na odtworzenie majątku trwałego przechodzących 

saldem na 2011r. – podlegają blokadzie środki przeznaczone na 
wydatki finansowane z tego funduszu. 

2. Po uzgodnieniu faktycznego salda Wydział/jednostka może uruchamiać 
wydatki do wysokości salda na koniec 2010 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 2011 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 3/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Sustainable Fuels Economy” na 

kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA i powierzenie prowadzenia jej 

Wydziałowi Energetyki i Paliw. 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 

z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + 

zmiany), na wniosek Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw z dnia 29 

listopada 2010 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału nr D4/2010 

z dnia 25 stycznia 2010 r. Senat AGH postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA, 

na studiach stacjonarnych II-go stopnia: 

utworzyć specjalność: „ Sustainable Fuels Economy”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Energetyki i Paliw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 4/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Sustainable Energy 

Development” na kierunku  ENERGETYKA i powierzenie 

prowadzenia jej Wydziałowi Energetyki i Paliw 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 

z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + 

zmiany), na wniosek Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw z dnia z dnia 29  

listopada 2010 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału nr D32/2009 

z dnia 21 grudnia 2009 r. Senat AGH postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku ENERGETYKA, na studiach 

stacjonarnych II-go stopnia: 

utworzyć specjalność: „ Sustainable Energy Development”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Energetyki i Paliw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 5/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej 

Wydziału Energetyki i Paliw 

Na podstawie art. 12 pkt 8,  w związku z art. 5 ust. 7 i 9 Statutu AGH 

z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + 

zmiany) na wniosek Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw  z dnia 1 grudnia 

2010 r. Senat AGH postanawia  

pozytywnie zaopiniować przekształcenie przez Rektora Katedry 

Podstawowych Problemów Energetyki z jednostki funkcjonującej na 

podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH (tzw. katedra w rozwoju) w jednostkę 

funkcjonującą na podstawie art. 5 ust. 7 Statutu AGH tzn. spełniającą 

wymagania kadrowe wynikające ze Statutu AGH. 

 

W wyniku powyższej zmiany aktualna struktura Wydziału Energetyki i Paliw 

będzie następująca: 

1. Katedra Technologii Paliw, 

2. Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle, 
3. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, 

4. Katedra Podstawowych Problemów Energetyki,  
5. Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce na podstawie art. 5 ust. 9 

Statutu AGH – do dnia 31 stycznia 2011 r. 
6. Katedra Energetyki Wodorowej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH 

do dnia 31 stycznia 2011 
7. Katedra Energetyki Jądrowej 

8. Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, na podstawie art.5 ust.9 
Statutu AGH, do dnia 31.05.2011 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 6/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie korekty uchwały nr 126/2010 z dnia 27 

października 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej 

strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 

 W związku z pismem Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 4 

stycznia 2011 roku w Uchwale Senatu nr 126/2010 z dnia 27 października 

2010 r, wprowadza się następujące zmiany: 

- Punkt 1. Otrzymuje brzmienie: 

„1. Przekształcenie Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania 

i Komunikowania na Katedrę Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, 

- w miejsce słów: „Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych” wpisuje się 

słowa: „Wydziału Humanistycznego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 7/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie zniesienia w Zamiejscowym Ośrodku 

Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej kierunku studiów 

GÓRNICTWO I GEOLOGIA prowadzonego przez Wydział 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 9 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. 

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

Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu z dnia 23 listopada 2010 r., złożony 

w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 25 października 2010 r. Senat 

AGH postanawia znieść w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie 

Śląskiej kierunek GÓRNICTWO I GEOLOGIA utworzony uchwałą nr 13/2009 

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 8/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie przez Rektora 

składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 

2008-2012. 

 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 21 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 

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

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25 listopada 

2010 r. Senat AGH: 

1. Wyraża zgodę na uzupełnienie przez Rektora składu Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej o dra inż. Tomasza Rokitę z Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki jako drugiego sekretarza Komisji. 

2. W wyniku powyższej zmiany aktualny skład Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej na okres kadencji 2008-2012 będzie następujący: 

 

Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. AGH(WIMiR) Przewodniczący 

Dr inż. Piotr Wolczko (WIMiR)     Zastępca 

Dr inż. Wojciech Mayer (WGGiOŚ)    Zastępca 

Dr inż. Szczepan Moskwa (WEAIiE)    Sekretarz 

Dr inż. Tomasz Rokita (WIMiR)     Sekretarz 

 

CZŁONKOWIE: 

Dr inż. Marek Kęsek (WGiG) 

Dr inż. Andrzej Czarski (WIMiIP) 

Mgr inż. Wojciech Tylek (WEAIiE) 

Dr hab. inż. Tadeusz Gołda (WGGiIŚ) 

Dr inż. Krzysztof Wojciechowski (WIMiC) 

Mgr inż. Janusz Kozana (WO) 

Dr Bożena Boryczko (WMN) 

Dr inż. Adam Zubrzycki (WWNiG) 

Dr inż. Marek Magiera (WZ) 

Dr inż. Cezary Czosnek (WEiP) 

Dr Jan Kulka (WFiIS) 

Dr Marzenna Pytel-Kudela (WMS) 

Dr Katarzyna Stark (WH) 



Stud. Jacek Grabski (URSS) 

Stud. Agata Jasiurkowska (URSS) 

 

3. Tracą moc następujące uchwały Senatu: nr 128/2008 z dnia 29 

października 2008 r., nr 84/2009 z dnia 27 maja 2009 r. oraz nr 

89/90/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 9/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji 
Wyborczej – uchwała nr 1/2008 z dnia 16 stycznia 2008 
r. 

 
 

Na podstawie §1 ust. 2 oraz §17 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 1 
„Ordynacja wyborcza Akademii Górniczo-Hutniczej” Statutu AGH z dnia 7 

czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), na 
wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów z dnia 17 listopada 2010 

r. Senat AGH wprowadza następujące zmiany w składzie Uczelnianej 
Komisji Wyborczej: 

W miejsce stud. Dariusza Pasternaka powołuje stud. Damiana 
Żurawskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 10/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na 

staże naukowe i zawodowe. 

§1 

Sprawę staży zagranicznych regulują przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§2 

1. Nauczyciel akademicki może zostać skierowany na staż krajowy w celu 

podniesienia kwalifikacji naukowych, dydaktycznych i zawodowych 

w ramach płatnego urlopu uzyskanego dla celów naukowych na 

podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

2. Podstawą skierowania nauczyciela akademickiego na staż jest 

indywidualny program stażu, ustalony w drodze porozumienia między 

bezpośrednim przełożonym pracownika, pracownikiem i kierownikiem 

jednostki przyjmującej na staż. 

3. Źródłem finansowania staży są środki będące w dyspozycji wydziałów.  

4. Wniosek nauczyciela akademickiego o skierowanie na staż powinien 

zawierać: 

a) określenie miejsca i okresu odbywanego stażu (nie krótszy niż 1 

miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy), 

b) określenie celu stażu, 

c) opinię kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego, 

d) porozumienie, o którym mowa w ust. 2. 

5. Decyzje o skierowaniu nauczyciela akademickiego na staż podejmuje 

Rektor, na podstawie zaopiniowanego przez dziekana wniosku, 

o którym mowa w ust. 4, po uzyskaniu opinii właściwej rady. 

6. Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na staż przysługuje: 

a) płatny urlop naukowy na okres stażu, 

b) zwolnienie z obowiązku dydaktycznego proporcjonalnie do czasu 

odbywanego stażu, 

c) pokrycie kosztów zgodnie z przepisami regulującymi zasady 

wyjazdów służbowych. 



§3 

Po powrocie ze stażu krajowego lub zagranicznego, nauczyciel akademicki w 

terminie 14 dni przedkłada Rektorowi (poprzez bezpośredniego przełożonego 

i dziekana wydziału) krótkie informacyjne sprawozdanie z odbytego stażu. 

§4 

Odbycie stażu krajowego lub zagranicznego, nie krótszego niż 1 miesiąc, jest 

warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta 

na czas nieokreślony. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że §4 wchodzi w życie 

od dnia 1 października 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 11/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Mechatronic Design” 

na kierunku MECHATRONIKA i powierzenie prowadzenia jej 

Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) 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 

z dnia 11 stycznia 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału nr 

01/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Senat AGH postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku MECHATRONIKA, na studiach 

stacjonarnych II-go stopnia: 

 utworzyć specjalność: „ Mechatronic Design ”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 12/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Systemy inteligentne” na 

kierunku MECHATRONIKA i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) 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 

z dnia 11 stycznia 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału nr 

01/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Senat AGH postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku MECHATRONIKA, na studiach 

stacjonarnych II-go stopnia: 

 utworzyć specjalność: „ Systemy inteligentne ”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 13/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Automatyzacja w 

systemach transportowych” na kierunku AUTOMATYKA I 

ROBOTYKA i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) 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 

z dnia 11 stycznia 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału nr 

01/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Senat AGH postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, 

na studiach stacjonarnych II-go stopnia: 

 utworzyć specjalność: „ Automatyzacja w systemach transportowych ”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 14/2011 
Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie z grupy studentów Wydziału Matematyki 

Stosowanej AGH na kadencję 2008-2012. 

1. W związku z ukończeniem przez studenta  Jacka Gorgola studiów I 

stopnia  na Wydziale Matematyki Stosowanej i wygaśnięciem jego 
mandatu członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, na podstawie §1, ust. 1, p.6 oraz §18, ust. 1 i 2 
Ordynacji wyborczej (załącznik 1 do Statutu AGH z 28.11.2007 r.), 

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podejmuje uchwałę o rozpoczęciu 
w dniu 28 luty 2011 roku wyborów uzupełniających członka Senatu 

z grupy studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, na kadencję 
2008-2012. 

2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowi harmonogram wyborów 

uzupełniających. 
3. Wybory zostaną przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 

14 Wydziału  Matematyki Stosowanej, powołaną na kadencję 2008-
2012.  

 
HARMONOGRAM 

wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2008 – 

2012, z grupy studentów Wydziału Matematyki Stosowanej. 

Organizator: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 14. 

L.p. Czynnośd wyborcza Data Dni akcji 

wyborczej 

1.  Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeo kandydatów do 

Senatu z grupy studentów Wydziału Matematyki Stosowanej 

28.02 –

4.03.2011 

1-5 

2.  Ogłoszenie listy kandydatów 7.03.2011 6 

3.  Wybór przedstawiciela studentów do Senatu 10.03-

11.03.2011 

9-10 

4.  Ogłoszenie wyników wyborów przedstawiciela studentów 

do Senatu 

11.03.2011 10 

Uwaga: ustala się, że dzieo wyborczy kooczy się o godz. 15.00. 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 15/2011 
w sprawie wyznaczenia prof. Wojciecha Mitkowskiego na 
recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej 
o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. 
Tadeuszowi Kaczorkowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 16/2011 
w sprawie przyjęcia recenzji prof. Stanisława Turczyna 
do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie 
tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andriejowi 
Rudskojowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 17/2011 
w sprawie przyjęcia recenzji prof. Wojciecha 
Mitkowskiego do wniosku Politechniki Poznańskiej 
o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. 
Tadeuszowi Kaczorkowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 18/19/2011 

Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 
PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-
HUTNICZEJ prof. zw. dr. hab. inż. Leszkowi Stochowi 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 

r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 73/2008 

Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU 

PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ,  na wniosek 

Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 29 czerwca 2010 

r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia  7 maja 2010 r. Senat 

AGH postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie tytułu PROFESORA HONOROWEGO 

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. zw. dr. hab. inż. Leszkowi 

Stochowi 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. Irenę Wacławską 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 20/2011 
Senatu AGH z dnia 26 STYCZNIA 2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu do symulacji 
procesów odlewania metali (oprogramowania) w ramach 
umowy nr 72.72.110.8415. 
 

Na podstawie uchwały Senatu AGH nr 101/2010 z dnia 29 września 

2010 roku, Senat AGH wyraża zgodę na zakup systemu do symulacji 
procesów odlewania metali (oprogramowania) o wartości 2 390 000,00 zł 

brutto w ramach umowy nr  72.72.110.8409. 
Zakup oprogramowania zostanie w całości sfinansowany w formie zaliczki 

pochodzącej ze środków publicznych: 

 85% kwoty pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 

 15% kwoty pochodzić będzie z dotacji celowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Uzasadnienie: 
W dniu 18 września 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji 
(Instytucją Pośredniczącą), a Akademią Górniczo-Hutniczą (reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. 
Antoniego Tajdusia, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej) nr POIG.01.03.01-12-009/09 na realizację 
projektu zatytułowanego „Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w 
technologii ciągłego odlewania stali” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 
Działanie 1.3.1. Projekty rozwojowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie badao przemysłowych, które dostarczą materiału do weryfikacji 
matematycznych modeli procesu ciągłego odlewania stali. Modele te obejmują obliczenia w zakresie 
prognozowania pola temperatur, długości metalurgicznej pasma, pola naprężeo oraz struktury wlewka. 
Wyniki symulacji pozwolą na opracowanie strategii zmiany parametrów chłodzenia pasma z 
uwzględnieniem zarówno składu chemicznego metalu jak i założonej intensywności produkcji. Jednakże 
aby tego dokonad niezbędny jest zakup systemu do symulacji procesów odlewania metali 
(oprogramowania), który posiada bardzo bogatą bazę  właściwości materiałów metalicznych. Baza ta ma 
decydujące znaczenie zarówno dla wiarygodności prowadzonych obliczeo jak i dla kosztu całego 
oprogramowania Zakup opisanego systemu w całości sfinansowany zostanie ze środków publicznych 
W celu uruchomienia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup wyżej wymienionego 
oprogramowania niezbędne jest przedstawienie w Dziale Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu zgody 
Senatu AGH na zakup mienia, ze względu na fakt, iż jego wartośd przekracza 100-krotnośd wartości 
początkowej środka trwałego. 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 21/2011 
w sprawie wyznaczenia prof. Jerzego Lisa na recenzenta 
do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie Tytułu 
Doktora Honoris Causa prof. Leopoldowi Jeziorskiemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 22/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 
o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka z Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 23/2011 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr 
hab. Jerzego Silberringa z Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 24/2011 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony dr hab. inż. Krzysztofa Boryczko, prof. 
nadzw. AGH z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 25/2011 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. inż. Tadeusza Szubę z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 26/2011 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. inż. Macieja Maneckiego z Wydziału 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania), Senat podjął uchwałę nr 27/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. inż. Marka Idzika z Wydziału Fizyki i 
Informatyki Stosowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 28/2011 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. Antoniego Marczyka z Wydziału 
Matematyki Stosowanej. 

 

 

 


