
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 166/2009
Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia przez Akademię Górniczo-Hutniczą
im.  Stanisława  Staszica  w Krakowie  spółki  pod  nazwą
„Krakowskie  Centrum  Innowacyjnych  Technologii
INNOAGH Sp. z o.o. 

Senat  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica
w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
oraz  art.12  pkt  17  d)  Statutu  AGH  z  dnia  7  czerwca  2006r.-  (tekst
jednolity z 28 listopada 2007 z późn. zm.), wyraŜa zgodę na utworzenie
spółki  pod  nazwą  „Krakowskie  Centrum  Innowacyjnych  Technologii
INNOAGH  Sp.  z  o.o.”  oraz  upowaŜnia  Rektora  AGH  do  prowadzenia
wszelkich działań związanych z jej utworzeniem, w tym w szczególności do
podpisania  w imieniu  AGH aktu  załoŜycielskiego,  objęcia  udziałów oraz
powołania pierwszych władz spółki.



Uchwała Nr 167/2009

Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009 r.

w  sprawie  utworzenia  specjalności:  „Dozymetria
i elektronika w medycynie” oraz „Techniki  obrazowania
i biometria”  na  kierunku  FIZYKA  MEDYCZNA
i powierzenia  ich  prowadzenia  Wydziałowi  Fizyki
i Informatyki Stosowanej 

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 Fizyki  i  Informatyki Stosowanej
z dnia 2 listopada 2009 r. złoŜony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału
z dnia 20 kwietnia 2009 r. Senat AGH postanawia:

na  kierunku  FIZYKA  MEDYCZNA  utworzyć  specjalności:  „Dozymetria
i elektronika w medycynie” oraz „Techniki obrazowania i biometria”

i powierzyć ich prowadzenie Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej.



Uchwała Nr 168/2009

Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie  stosowania  50% stawki  kosztów uzyskania
przychodów ze stosunku pracy.

Senat AGH działając na podstawie art. 12 pkt 28 Statutu AGH z dnia 7
czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r., z późn. zm.),
a takŜe na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku  Nr
14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) ustala, co następuje:

§ 1
1. Nauczyciele  akademiccy  (twórcy)  za  wykonywanie  działalności

twórczej w ramach stosunku pracy mają prawo do stosowania 50%
stawki kosztów uzyskania przychodu.

2. Ustala się, Ŝe wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich
wynosi dla:

a) pracowników naukowo-dydaktycznych 90% wynagrodzenia,
b) pracowników naukowych 80% wynagrodzenia,
c) pracowników dydaktycznych 80% wynagrodzenia,

i. z wyjątkiem określonych pkt. d i ust. 3
d) pracowników  dydaktycznych  zatrudnionych  na  stanowiskach

starszych wykładowców lub wykładowców w Studium Języków
Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 30% wynagrodzenia,
e) dyplomowanych  bibliotekarzy  oraz  dyplomowanych

pracowników dokumentacji i informacji naukowej
 30% wynagrodzenia.

3. Zakres  stosowania  50%  kosztów  uzyskania  przychodów  od
wynagrodzeń lektorów i  instruktorów uzaleŜniony jest  od zakresu
wykonywanych przez nich prac o charakterze twórczym. Do 30% ich
wynagrodzenia moŜe stanowić wynagrodzenie z tytułu korzystania
z praw autorskich.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor moŜe ustalić inny
procentowy  udział  wynagrodzenia  z  tytułu  korzystania  przez
nauczyciela akademickiego z praw autorskich.

§ 2
1. Pracownicy  niebędący  nauczycielami  akademickimi  (twórcy)  za

wykonywanie działalności twórczej w ramach stosunku pracy mają
prawo do stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu.

2. Zakres  stosowania  50%  kosztów  uzyskania  przychodów  od



wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
uzaleŜniony  jest  od  zakresu  wykonywanych  przez  nich  prac
o charakterze twórczym, co powinno wynikać z zakresu czynności
(obowiązków) pracownika.

3. Dla  informatyków  –  programistów  do  70% wynagrodzenia  moŜe
stanowić wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich.

4. Dla  pozostałych  pracowników niebędących  nauczycielami  do  50%
wynagrodzenia moŜe stanowić wynagrodzenie z tytułu korzystania
z praw autorskich.

§ 3
1. Za  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  §1  i  §2  niniejszej  uchwały,

uwaŜa  się:  wynagrodzenie  zasadnicze,  wynagrodzenie  za  godziny
ponadwymiarowe i wynagrodzenie za płatny urlop dla celów naukowych
oraz płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej
lub doktorskiej.

2. Wynagrodzenie za recenzję rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a takŜe za opracowanie
oceny  dorobku  naukowego,  dydaktycznego  i  organizacyjnego
w postępowaniu  kwalifikacyjnym  poprzedzającym  zatrudnienie  na
stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, w całości jest
objęte 50% stawką kosztów uzyskania przychodu.

3. Dodatek specjalny, jeŜeli  przyznany jest w związku z realizacją prac
twórczych, w całości moŜe być objęty 50% stawką kosztów uzyskania
przychodu.

4. Zwiększone  wynagrodzenie  wypłacane  na  podstawie  art.151  ust.8
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, jeŜeli wypłacone jest w związku
z realizacją prac twórczych, w całości  moŜe być objęte 50% stawką
kosztów uzyskania przychodu.

§ 4
Nie  stosuje  się  50%  kosztów  uzyskania  przychodu  od  wynagrodzeń
wypłacanych za okres:

- urlopu wypoczynkowego,
- urlopu dla celów szkoleniowych,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
- zwolnienia lekarskiego,
- opieki nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,
- innej  usprawiedliwionej  nieobecności  w  pracy  przewidzianej

przepisami  prawa  pracy,  za  którą  pracownik  otrzymuje
wynagrodzenie.

§ 5
1. Prace wykonywane w ramach stosunku pracy, do których stosowano

50%  koszty  uzyskania  przychodu  z  tytułu  korzystania  przez
pracowników  z  praw  autorskich  naleŜy  ewidencjonować



i przechowywać w jednostce organizacyjnej.
2. Ewidencję prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które są

przedmiotem  prawa  autorskiego,  w  odniesieniu  do  publikacji
prowadzi  się  w  Bibliotece  Głównej.  Ewidencję  pozostałych  prac
prowadzi się w bibliotece jednostki organizacyjnej i/lub w jednostce
zatrudniającej pracownika.

3. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników
korzystających  z  praw  autorskich  do  archiwizacji  utworów
powstałych w wyniku działalności twórczej przez okres 5 lat, (licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku), dla potrzeb kontroli podatkowej.

§ 6
Postanowienia  niniejszej  uchwały  stanowią  podstawę  do  ustalania
wysokości  kosztów  uzyskania  przychodu  ze  stosunku  pracy  bez
konieczności zmian zapisów w mianowaniach i umowach o pracę.

§ 7
Szczegółowe zasady ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników za
wykonywanie  prac  będących  przedmiotem  praw  autorskich  określi
zarządzenie Rektora AGH.

§ 8

Z dniem 31.12.2009 r. traci moc uchwała Senatu AGH nr 24/2008 z dnia
27 lutego 2008 roku.

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia 1.01.2010 r.



Uchwała nr 169/2009
Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009 r.

w  sprawie  wyraŜenia  zgody  na  podjęcie  dodatkowego
zatrudnienia przez jednoosobowe organy Uczelni lub ich
zastępców

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany), w związku
z Pismem Okólnym Rektora nr 6/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie
podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia,
na wniosek Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 29.10.2009 r.  Senat
AGH wyraŜa zgodę na podjęcie  dodatkowego zatrudnienia  na okres do
dnia 30 września 2012 r. przez następujące osoby:

1. dr hab. Marta CzyŜ, prof. nadzw. Prodziekan



Uchwała nr 170/2009
Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009r.

w  sprawie  opinii  o  powołaniu  przez  Rektora  Rady
Programowej  Międzywydziałowej  Szkoły  InŜynierii
Biomedycznej

Na podstawie  Uchwały Senatu nr 77/2005 z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie  utworzenia  MSIB  –  zasady  tworzenia  i  funkcjonowania,  na
wniosek  Kierownika  Szkoły  złoŜony  na  podstawie  Uchwały  nr  17/2009
z dnia  30  października  2009  r.  Rady  Programowej  Szkoły  Senat  AGH
postanawia:

§1
pozytywnie  zaopiniować  uzupełnienie  przez  Rektora  składu  Rady
Programowej o następujące osoby:
1.  dr  hab.  inŜ.  ElŜbieta  Pamuła  (Wydział  InŜynierii  Materiałowej  i
Ceramiki),
2. dr hab. Kvetoslava Burda, prof. nadzw. (Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej)

§2
W wyniku powyŜszych zmian aktualny  skład Rady programowej  będzie
następujący:
1. Dr hab. inŜ. Piotr Augustyniak, prof. nadzw. (Wydział EAIiE) 
2. Prof. dr hab. inŜ. Marta BłaŜewicz (Wydział IMiC) 
3. Prof. dr hab. inŜ. Stanisław BłaŜewicz (Wydział IMiC)
4. Dr hab. Kvetoslava Burda prof. nadzw. (Wydział FiIS) 
5. Prof. dr hab. inŜ. Jan Chłopek (Wydział IMiC) 
6. Prof. dr hab. inŜ. Ewa Dudek-Dyduch (Wydział EAIiE) 
7. Dr hab. inŜ. Stanisław Dymek (Wydział IMiIP) 
8. Prof. dr hab. Henryk Figiel (Wydział FiIS) 
9. Dr hab. inŜ. Paweł Gryboś prof. nadzw. (Wydział EAIiE) 
10. Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Kos (Wydział EAIiE) 
11. Prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Kurgan (Wydział EAIiE) 
12. Prof. dr hab. inŜ. Janusz Kwaśniewski (Wydział IMiR) 
13. Prof dr hab. Marek Ogiela (Wydział EAIiE) 
14. Dr hab. inŜ. ElŜbieta Pamuła (Wydział IMiC) 
15. Prof dr hab. inŜ. Anna Ryniewicz (Wydział IMiR) 
16. Dr hab. inŜ. Stanisław Skrzypek (Wydział IMiIP) 
17. Prof dr hab. inŜ. Ryszard Tadeusiewicz (Wydział EAIiE) 
18. Prof dr hab. inŜ. Wiesław Wajs (Wydział EAIiE) 
19. Prof dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska (Wydział FiIS)

§3
Traci moc Uchwała nr 60/2008 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie  opinii  o  powołaniu  Rady  Programowej  Międzywydziałowej
Szkoły InŜynierii Biomedycznej.



Uchwała nr 171/2009
Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009r.

w  sprawie  wyborów  uzupełniających  członka  Senatu
Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica
w Krakowie  z  grupy  studentów  Wydziału  Matematyki
Stosowanej na kadencję 2008-2012
1. W  związku  z  ukończeniem  studiów  na  Wydziale  Matematyki

Stosowanej  przez członka  Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie Barbarę Kogut  i  wygaśnięciem jej
mandatu, 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 4 stycznia 2010 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. Czynność wyborcza Data Dni akcji
wyborczej

1. Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń
kandydatów do Senatu z grupy studentów
Wydziału Matematyki Stosowanej

4.01 –
8.01.2010

1-5

2. Ogłoszenie listy kandydatów 11.01.2010 6
3. Wybór przedstawiciela studentów do Senatu 14.01-

15.01.2010
9-10

4. Ogłoszenie wyników wyborów
przedstawiciela studentów do Senatu

do
15.01.2010

10

5. Ewentualna II tura wyborów 18.01-
22.01.2010

11-15

Uwaga: ustala się, Ŝe dzień wyborczy kończy się o godz. 15.00.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
172/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
zwyczajnego  prof.  dr.  hab.  inŜ.  Wojciecha  Gregę
z Wydziału  Elektrotechniki,  Automatyki,  Informatyki
i Elektroniki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  49  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
173/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
zwyczajnego  prof.  dr.  hab.  inŜ.  Antoniego  Ligęzę
z Wydziału  Elektrotechniki,  Automatyki,  Informatyki
i Elektroniki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
174/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
zwyczajnego  prof.  dr.  hab.  inŜ.  Bogdana  Sapińskiego
z Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
175/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inŜ. Barbarę
Torę z Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
176/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego  na  okres  5-ciu  lat  dr  hab.  inŜ.  Annę
Zielińską-Lipiec  z  Wydziału  InŜynierii  Metali
i Informatyki Przemysłowej.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
177/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego  na  okres  5-ciu  lat  dr  hab.   Annę
Snakowską  z  Wydziału  InŜynierii  Mechanicznej
i Robotyki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  49  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
178/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inŜ. Jerzego
Wiciaka z Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  46  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
179/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inŜ. Dariusza
Katę z Wydziału InŜynierii Materiałowej i Ceramiki.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  51  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
180/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego  na  okres  5-ciu  lat  dr.  hab.  inŜ.
Eugeniusza Ziółkowskiego z Wydziału Odlewnictwa.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  50  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
181/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego  na  okres  5-ciu  lat  dr.  hab.  inŜ.
Bartłomieja  Szafrana  z  Wydziału  Fizyki  i  Informatyki
Stosowanej.



W  głosowaniu  tajnym,  w  którym  uczestniczyło  49  Senatorów  (na  85

uprawnionych  do  głosowania)  Senat  podjął  uchwałę  nr
182/2009  w sprawie  pozytywnej  opinii  do  wniosku
Dziekana  o  mianowanie  na  stanowisko  profesora
nadzwyczajnego  na  okres  5-ciu  lat  dr.  hab.   Leszka
Porębskiego z Wydziału Humanistycznego.


