
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

Uchwała Nr 100/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmian w Statucie AGH 
 
 Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany) 
Senat AGH postanawia w Statucie AGH z dnia 7 czerwca 2006 
r. wprowadzić następujące zmiany: 
 
Jest w Statucie Proponowany zapis 

w art. 72 ust. 1. 

Akademia Górniczo-Hutnicza nadaje swym 
pracownikom lub innym osobom, które 
przyczyniły się do jej rozwoju lub 
przysporzyły Uczelni dobrego imienia 
i chwały, honorowy tytuł: „Zasłużony dla 
Akademii Górniczo-Hutniczej” wraz ze 
specjalnym medalem, lub honorową „Złotą 
Odznakę Akademii Górniczo-Hutniczej”, na 
zasadach określonych przez Senat. 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza nadaje swym 
pracownikom lub innym osobom, które 
przyczyniły się do jej rozwoju lub 
przysporzyły Uczelni dobrego imienia 
i chwały, honorowy tytuł: „Zasłużony dla 
Akademii Górniczo-Hutniczej” na zasadach 
określonych przez Senat. 

art. 72 ust.2 
Absolwenci i studenci Akademii Górniczo-
Hutniczej osiągający najlepsze wyniki 
w nauce mogą być wyróżniani: „Medalem 
Stanisława Staszica” dla najlepszych 
absolwentów, „Odznaką Stanisława 
Staszica” (w trzech stopniach: brązową, 
srebrną i złotą) dla najlepszych studentów 
II i wyższych lat studiów, „Dyplomem 
Rektora” dla najlepszych studentów I roku 
studiów. Wzory Medalu i Odznak określa 
Senat. Zasady wyłaniania najlepszych 
absolwentów i studentów określa Rektor 
po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów 

Zapis proponowany po konsultacjach z 
URSS AGH: 

2. Absolwenci i studenci Akademii 
Górniczo-Hutniczej osiągający 
najlepsze wyniki w nauce mogą 
być wyróżniani: 
1) „Odznaką im. Staszica” dla 

najlepszego absolwenta (jeżeli 
kilku, to wszyscy dostają 
nagrodę) studiów I stopnia, 
którzy terminowo (zgodnie z 
obowiązującym planem 
i regulaminem studiów) 
ukończą studia na danym 
kierunku, na Wydziale. 

2) Medalem im. Stanisława 
Staszica dla najlepszego 
studenta absolwenta (jeżeli 
kilku, to wszyscy dostają 
medal) studiów II stopnia, 
którzy terminowo (zgodnie z 
obowiązującym planem 
i regulaminem studiów) 
ukończą studia na danym 
kierunku, na Wydziale. 

 
 



 
 

Uchwała Nr 101/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
w Oświęcimiu 
 
 
 Na podstawie art.62 ust.1 pkt 6 i art.85 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 
z późn. zm.) oraz art.12 pkt 10 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006r. 
(tekst jednolity z 28 listopada 2007r.), na wniosek Dziekana Wydziału 
Zarządzania złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 23 kwietnia 2009r., 
Senat AGH postanawia : 
 

1.Utworzyć Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Oświęcimiu.  

2.Wymieniony powyżej Ośrodek zostanie uruchomiony od roku 
akademickiego 2009/2010. 

3.W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Oświęcimiu będą 
realizowane przez Wydział Zarządzania AGH zajęcia dydaktyczne na 
niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uchwała nr 102 /2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 138/2008 Senatu AGH z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczących zasad ustalania planów i programów 
studiów doktoranckich. 

 
Na podstawie art.62 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164,poz 1365 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 
2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1/2007 poz.3 z późn. zm.) Senat AGH 
uchwala co następuje: 

§1 
W Uchwale nr 138/2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W części wstępnej dotyczącej podstawy prawnej w nazwie 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 
grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez 
jednostki organizacyjne uczelni, po zapisie: (Dz. U. Nr 1/2007 poz. 3)„ 
dodaje się wyrazy: „z późniejszymi zmianami”. 

 
2. §1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studia doktoranckie prowadzone są przez podstawowe jednostki 
organizacyjne na podstawie uchwalonego przez Senat AGH Regulaminu 
studiów doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
2. Studia doktoranckie w AGH mogą być prowadzone jako stacjonarne 
i niestacjonarne.” 
 

3. W §2 skreśla się wyraz „stacjonarne” 
 
4. §4 otrzymuje brzmienie : 

„Plany i programy studiów doktoranckich oraz ich zmiany uchwalają 
rady właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych AGH, po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, 
uwzględniając następujące zasady: 
o plany studiów uwzględniają jako przedmioty obowiązkowe 

przedmioty kierunkowe oraz przedmioty z zakresu filozofii lub 
ekonomii; 



o wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników 
studiów doktoranckich nie może być niższy od minimalnego wymiaru 
tych zajęć określonego w Regulaminie studiów doktoranckich w 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

o maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 
uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin 
dydaktycznych rocznie; 

o więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich 
wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je 
podstawowej jednostce organizacyjnej i winna być realizowana w 
formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów 
naukowych i doktorantów  

o organizacja  niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia 
możliwość odbywania studiów  doktoranckich osobom zatrudnionym 
w ramach stosunku pracy.” 

 
5. § 5  Otrzymuje brzmienie: 

„Zaleca się w miarę istniejących możliwości planowanie wspólnych 
zajęć dla tych samych lub pokrewnych dyscyplin na studiach 
doktoranckich” 
 

§2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 103/2009 
Senatu AGH z dnia24 czerwca 2009 r. 

w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne związane z kształceniem uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz warunków 
zwalniania z tych opłat  

Na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat AGH uchwala co następuje: 

§ 1 

Za usługi edukacyjne  związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich Akademia Górniczo-Hutnicza pobiera opłaty. 

§ 2 
1. Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w § 1, ustala w 

drodze Zarządzenia Rektor na podstawie wniosku Rady Wydziału. Wzór wniosku 
zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.  

2. Opłaty wymienione w ust. 1 nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie 
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia na danym Wydziale odpowiednio 
niestacjonarnych studiów doktoranckich z uwzględnieniem kosztów amortyzacji 
i remontów. 

3. Opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich nie obejmują 
kosztów praktyk  objętych planem studiów i programem obowiązującym na studiach 
doktoranckich oraz kosztów pobytu podczas zjazdów. Koszty  powyższe (koszty 
podróży, noclegów, wyżywienia i inne) ponosi uczestnik niestacjonarnych studiów 
doktoranckich. 

§ 3 
 Za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, doktorant wnosi opłatę 
semestralną. 

§ 4 
1. Osoby przyjęte na niestacjonarne studia doktoranckie obowiązane są do wnoszenia 

opłat przed rozpoczęciem każdego semestru - pod rygorem skreślenia z listy . 
2. Dziekan Wydziału prowadzącego niestacjonarne studia doktoranckie, na pisemny 

wniosek doktoranta, może przedłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie więcej niż 
o 14 dni. 

3. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli doktorant niestacjonarnych studiów 
doktoranckich wnosił poprzednie opłaty w terminie, Dziekan Wydziału prowadzącego 
studia może rozłożyć płatność na raty, przy czym termin płatności pierwszej raty nie 
może przekraczać terminu określonego w ust.1.Liczba rat nie może być większa niż 2.  

4. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 
niniejszego paragrafu . 

5. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach doktorant rezygnujący ze studiów w 
czasie semestru może wnioskować o zwrot wniesionej za semestr opłaty, o której 
mowa w §1 w części proporcjonalnej do okresu: od daty rezygnacji ze studiów do 
końca danego semestru. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje Rektor lub z 
upoważnienia Rektora Dziekan Wydziału. 

§ 5 
1. Rektor lub z upoważnienia Rektora Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii organu 
uchwałodawczego samorządu doktorantów, może zwolnić doktoranta niestacjonarnych 
studiów doktoranckich znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej z obowiązku 
uiszczenia całości lub części opłat określonych w §1, jeżeli pobiera on stypendium 
socjalne.  
2. Doktorant niestacjonarnych studiów doktoranckich może wnioskować o zwolnienie z 
obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty w innych uzasadnionych przypadkach, 
takich jak: 



− poważna lub długotrwała choroba doktoranta lub członka jego rodziny, 
uniemożliwiająca doktorantowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze, 
− poważne pogorszenie się sytuacji materialnej doktoranta. 

3. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty może być udzielone 
doktorantowi studiów doktoranckich nie więcej niż 1 raz  w czasie trwania studiów. 

§ 6 
1. Wnioski w sprawach, zwrotu opłat, rozłożenia na raty, odroczenia albo zwolnienia z 

opłat należy składać we właściwym dziekanacie Wydziału prowadzącego 
niestacjonarne studia doktoranckie, przed rozpoczęciem semestru. 

2. Wniosek powinien zawierać dokładny opis sytuacji doktoranta potwierdzonej 
właściwymi dokumentami. 

3. Dziekanat prowadzi ewidencję wniosków, o których mowa w ust. 1. 
§ 7 

 Wpłaty opłat za niestacjonarne studia doktoranckie dokonuje się na subkonto 
Wydziału prowadzącego studia.  

§ 8 
 Dziekanat Wydziału prowadzącego niestacjonarne studia doktoranckie prowadzi 
rejestr doktorantów zobowiązanych do wnoszenia opłat, o których mowa w § 1. 

Rejestr tych opłat powinien zawierać następujące informacje:  
- nazwisko i imię doktoranta,  
- rok studiów i semestr,  
- rok akademicki,  
- czego dotyczy opłata 
- kwota opłaty,  
- informacja o uiszczonej opłacie (na podstawie dowodu wpłaty).  

§ 9 
1. Warunki odpłatności za doktoranckie  studia niestacjonarne, z uwzględnieniem zasad 
określonych w niniejszej uchwale, określa pisemna  umowa zawarta pomiędzy Akademią 
Górniczo-Hutniczą a doktorantem lub zakładem pracy doktoranta. 
2. Umowa wymieniona w ust. 1 zawierana jest przed rozpoczęciem studiów 
doktoranckich na cały okres trwania tych studiów. 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 103/2009   
Wzór 

Wniosek Rady Wydziału............................................................  
dot. proponowanych wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku 
akademickim 20......./20....... 
1. Proponowana opłata semestralna za niestacjonarne studia doktoranckie: 
..................... (w załączeniu: kosztorys). W przypadku zróżnicowanych kwot proszę 
podać opłaty dla poszczególnych semestrów. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 104/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki 
pozawydziałowej pod nazwą Centrum Problemów 
Energetycznych 
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) Senat pozytywnie opiniuje powołanie 
przez Rektora jednostki pozawydziałowej o nazwie: „Centrum Problemów 
Energetycznych AGH”. 

REGULAMIN 
CENTRUM PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH (CPE) 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Centrum Problemów Energetycznych, nazywane dalej CPE, jest jednostką 
pozawydziałową AGH, działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.3) Statutu 
AGH. 

2. Celem CPE jest koordynacja działalności Uczelni w zakresie zagadnień 
związanych  z energetyką. 

3. Siedzibą CPE jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 
30. 

4. CPE podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej jednostki.  
5. Bieżącą działalnością CPE kieruje Kierownik CPE. 
6. Organem doradczym  CPE jest Zespół Sterujący. 
7. CPE finansuje swoją działalność z pozyskanych przychodów oraz dotacji.  

Zadania  CPE 

§ 2 

Zasadniczymi zadaniami CPE są: 

1. Analiza opracowań dotyczących strategii rozwoju energetyki krajowej.  
2. Opracowywanie projektów rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie 

energetyki Formułowanie wniosków dotyczących wprowadzenia lub zmiany 
aktów prawnych. 

3. Prezentowanie w kraju i za granicą, osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie 
energetyki. 

4. Propagowanie nowych kierunków rozwoju energetyki.  
5. Organizowanie regularnych seminariów poświęconych współczesnym trendom 

rozwoju energetyki. 

 § 3 

Swoje zadania CPE realizuje w szczególności poprzez: 

1. Opracowywanie ekspertyz merytorycznych i organizacyjno-prawnych w 
obszarze szczegółowych problemów energetyki, z inicjatywy własnej i na 
zlecenie. 

2. Zinwentaryzowanie potencjału AGH w dziedzinie energetyki. 
3. Wskazywanie zagadnień, z zakresu energetyki, których zgłębianie powinno 

być priorytetowe w AGH. 



4. Stymulowanie tworzenia mocnych kadrowo zespołów do określonych 
zagadnień energetycznych. 

5. Nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej, w obszarze 
energetyki. 

6. Wskazywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych. 
7. Promocja działań energetycznych AGH 
8. Koordynowanie udziału przedstawicieli AGH, w konferencjach o tematyce 

energetycznej. 
9. Współpraca z Małopolsko-Podkarpackim Klastrem Czystej Energii. 
10.Współpraca z przemysłowymi jednostkami energetycznymi. 
11.Współpraca z uczelniami zajmującymi się tematyką energetyczną. 
12.Inspirowanie i tworzenie publikacji związanych z energetyką  
13.Utworzenie zeszytu „Energetyka”. 
14.Organizowanie cyklicznego (co 2 miesiące) Seminarium Energetycznego AGH. 
15.Organizowanie Konferencji Energetycznej AGH z częstotliwością uzgodnioną z 

Rektorem. 

Zespół Sterujący Centrum Problemów Energetycznych 

§ 4 

1. Zespół Sterujący Centrum Problemów Energetycznych jest organem 
kolegialnym wspomagającym działania CPE. 

2. Zadaniem Zespołu Sterującego jest nadzór nad działalnością merytoryczną 
CPE oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności: 
a) udział w tworzeniu rocznego planu działalności merytorycznej CPE i nadzór 

nad jego realizacją, 
b) opiniowanie kandydata na Kierownika CPE, 
c) opiniowanie sprawozdania z działalności CPE. 

§ 5 

1. Członków Zespołu Sterującego w liczbie do 12, powołuje Rektor, spośród 
pracowników AGH oraz osób współpracujących z Uczelnią przy działaniach 
związanych z energetyką.  

2. Kadencja członkowstwa w Zespole Sterującym trwa 4 lata. 
3. Przewodniczącego Zespołu Sterującego (ZS) powołuje Rektor AGH. 
4. Zespół Sterujący spośród swego grona wybiera dwóch zastępców 

przewodniczącego i sekretarza. 
5. Zespół Sterujący zbiera się, co najmniej raz w miesiącu. 
6. Zespół Sterujący może powoływać ekspertów, którzy wchodzą w skład 

Zespołu z głosem doradczym. 
7. Zespół Sterujący działa w oparciu o uchwalony przez siebie wewnętrzny 

regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Rektora. 

Działalność organizacyjna i finanse CPE 

§ 6 

1. CPE prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej problematyki 
energetycznej, w następujących obszarach  

a) działalność naukowo-badawcza, w szczególności w zakresie pozyskiwania i 
realizacji grantów badawczych opracowań naukowych, ekspertyz i opinii 
itp.; 

b) działalność wydawnicza 



c) działalność dydaktyczna, w szczególności w zakresie studiów doktoranckich 
i studiów podyplomowych oraz szkoleń; 

d) świadczenie usług wewnętrznych i zewnętrzne w zakresie ekspertyz, 
analiz, instruktaży, itp.; 

e) działalność organizacyjna, w szczególności w zakresie organizacji 
konferencji, spotkań dyskusyjnych itp. 

2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w ust. 1, 
CPE pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej, inspirującej i 
koordynującej działania. 

3. Wykonywanie poszczególnych zadań prowadzone jest przez Wydziały AGH i 
inne jednostki Uczelni,  w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe i 
lokalowe. 

4. Przed rozpoczęciem konkretnych przedsięwzięć z inicjatywy CPE winno 
nastąpić uzgodnienie przez wykonawców zasad podziału ciężarów i pożytków 
z danego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem narzutów na koszty 
ogólnouczelniane i zapisów ust. 5. 

5. CPE za swoją działalność w zakresie opisanym w ust. 1-4, może pobierać 
wynagrodzenie nie wyższe niż 5% uzyskanych przychodów. 

§ 7 

1. CPE koszty swojego funkcjonowania pokrywa z uzyskanych przychodów z 
działalności określonej w §6 oraz części dotacji dydaktycznej przydzielonej w 
ramach planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

2. Działalność CPE rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor. 

2. Regulamin obowiązuje od uchwalenia go przez Senat AGH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 105/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Józefowi 
Giergielowi 
 
 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 Mechanicznej i Robotyki z dnia 9 
marca 2009 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 27 lutego 
2009 r. oraz w oparciu o uchwałę Senatu nr 56/2009 z dnia 1 kwietnia 
2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
 
uznanemu autorytetowi, za utworzenie oryginalnej szkoły 
konstrukcyjnego tłumienia drgań układów mechanicznych oraz 
twórcy kierunku studiów automatyka i robotyka 
 
 
Nadać prof. dr hab. inż. Józefowi Giergielowi TYTUŁ PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 106/2009 
Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH 
Henrykowi Jackowi Jezierskiemu – Podsekretarzowi Stanu, 
Głównemu Geologowi Kraju 
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 5 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 
74/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania 
TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na 
wniosek JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 8 
czerwca 2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
 
za promocję Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i świecie, 
przygotowanie przyjaznej dla przedsiębiorców ustawy prawo 
geologiczne i górnicze, zlecanie AGH prowadzenia kilkudziesięciu 
tematów naukowo-badawczych w kraju i za granicą, promowanie 
inicjatywy AGH do organizacji w 2010 r. Światowej Konferencji 
Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów i Światowego 
Kongresu Geoturystycznego 
 
 
Nadać Henrykowi Jackowi Jezierskiemu – Podsekretarzowi Stanu, 
Głównemu Geologowi Kraju TYTUŁ KONSULA HONOROWEGO 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 107/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Jakubowi 
Siemkowi 
 
 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 Wiertnictwa, Nafty i Gazu  z dnia 9 lutego 
2009 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 stycznia 2009 
r. oraz w oparciu o uchwałę Senatu nr 55/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
Senat AGH postanawia: 
 
  
Za: 
Wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki i inżynierii złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalność dydaktyczną 
i organizacyjną na rzecz AGH, nauki polskiej, współpracę 
z przemysłem i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą 
 
 
 
Nadać prof. dr hab. inż. Jakubowi Siemkowi TYTUŁ PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 108/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki 
pozawydziałowej pod nazwą AKADEMICKIE CENTRUM 
MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII w organizacji 
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Koordynatora Centrum 
Nowych Materiałów i Nanotechnologii CZT AKCENT Małopolska z dnia 27 
maja 2009 r. Senat pozytywnie opiniuje powołanie przez Rektora 
jednostki pozawydziałowej o nazwie: „Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii AGH w organizacji”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 109/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie zbycia przez Uczelnię gruntów położonych w 
Krakowie Pychowicach  
 
 
Na podstawie art. 12 ust 17a Senat AGH wyraża zgodę na zbycie przez 
Uczelnię prawa własności następujących nieruchomości gruntowych: 

- działki nr 157/2 o powierzchni 0,7687 ha 
 - działki nr 158/2 o powierzchni 0,2313 ha 

położonych w Krakowie Pychowicach, jednostka ewidencyjna Podgórze, 
obręb 38, na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego S.A., z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 41L. 

Senat upoważnia Rektora do negocjacji ceny sprzedaży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów 
(na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 
110/2009 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na 
recenzenta do opracowania opinii do wniosku Politechniki 
Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr 
hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów 
(na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 
111/2009 w sprawie wyznaczenia prof. Stanisława Piroga na 
recenzenta do opracowania opinii do wniosku Politechniki 
Białostockiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr 
inż. Henrykowi Tuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 112/2009 

Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie zakupu analitycznego transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego w ramach um. nr 72.72.110.8409. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 17 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) oraz uchwały Senatu AGH nr 
103/2008 z dnia 17 września 2008 roku, Senat AGH wyraża zgodę na 
zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego 
z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nanostruktury 
materiałów o wartości 14 859 600 zł brutto w ramach umowy nr 
72.72.110.8409. 

 
Środek trwały finansowany będzie w całości w formie zaliczek: 
 

• 6 060 000 zł przelane zostanie na konto AGH w III kwartale 
2009 roku, 
 
• 8 799 600 zł przelane zostanie na konto AGH w III kwartale 
2010 roku, 

pochodzących ze środków publicznych: 
 

• 85% kwoty pochodzić będzie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
• 15% kwoty pochodzić będzie z dotacji Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 52 Senatorów 
(na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 
113/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 
o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr 
hab. Stanisława Bednarka z Wydziału Fizyki i Informatyki 
Stosowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów 
(na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 
114/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. inż. Leszka Magalasa z Wydziału 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 51 Senatorów 
(na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 
115/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat dr hab. Piotra Górskiego z Wydziału 
Zarządzania. 

 


