
Uchwała nr 90/2021 

Senatu AGH z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt  

1) Statutu AGH stanowiącego załącznik do uchwały Senatu AGH nr 137/2019 z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie (z późn. zm.), Senat AGH uchwala co następuje: 

§1. 

1. W Statucie AGH stanowiącym załącznik do uchwały Senatu AGH nr 137/2019 z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §14 ust. 4 Statutu dodaje się zdanie drugie o następującej treści: 

„Ilekroć w Statucie jest mowa o statutowej liczbie członków Senatu należy przez to 

rozumieć liczbę członków Senatu ustaloną na każdą kadencję w uchwale wyborczej.”; 

2) w §15 ust. 1 pkt 24) Statutu po słowie „przystąpienie” dodaje się słowo „Uczelni”; 

3) §15 ust. 3 pkt 5) Statutu otrzymuje brzmienie: 

„5) wyraża opinię w przedmiocie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek 

podstawowych i szkół doktorskich;”; 

4) §16 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Senat może powołać komisje stałe określając ich zadania. Członków komisji wybiera 

Senat spośród członków Senatu.”; 

5) §16 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„3. W posiedzeniach komisji senackich z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele 

związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku. 

W posiedzeniach komisji senackich z głosem doradczym mogą również uczestniczyć: 

prorektorzy, przewodniczący rad dyscyplin naukowych, dyrektorzy szkół doktorskich, 

kanclerz, kwestor, kierownicy jednostek podstawowych, przewodniczący samorządu 

studenckiego, przewodniczący samorządu doktorantów, dyrektor Biblioteki Głównej oraz 

inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego komisji.”; 

6) w §17 ust. 3 Statutu usuwa się słowo „niniejszego”; 

7) §20 ust. 3 pkt 14 lit. h) Statutu otrzymuje brzmienie: 



„h) ustalanie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz inne czynności 

związane z przyjęciem na studia lub odbywaniem studiów wyższych, a także warunków  

i trybu zwalniania z tych opłat oraz ich wysokości,”; 

8) w §20 ust. 3 pkt 14) Statutu dodaje się lit. l) w następującym brzmieniu: 

„l) ustalanie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz  

w ramach innych form kształcenia, a także wysokości tych opłat;”; 

9) w §22 ust. 3 Statutu słowo: „osób” zastępuje się słowem: „kandydatów”; 

10) w §24 Statutu dodaje się ust. 4, 5 i 6 o następującej treści: 

„4. W posiedzeniach rady dyscypliny naukowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego rady dyscypliny naukowej. 

5. Przewodniczący rady dyscypliny naukowej podpisuje decyzje w sprawach nadania albo 

odmowy nadania stopnia naukowego w określonej dyscyplinie. 

6. Tryb funkcjonowania rad dyscyplin naukowych określa Rektor zarządzeniem.”; 

11) w §25 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 7), 8) i 9) o następującej treści: 

„7) nostryfikacja stopni naukowych;  

8) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym 

z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie; 

9) obserwacja kształcenia na kierunkach studiów wyższych przyporządkowanych do danej 

dyscypliny.”; 

12) §28 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora lub jego odwołania w myśl §23 ust. 1 

Załącznika nr 1 do Statutu, Jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem prorektor.”; 

13) w §31 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu: 

 

„6) przeprowadzanie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów 

wyższych.”; 

 

14) §31 ust. 7 pkt 3) Statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„3) wnioski dziekana o tworzenie, przekształcenie i zniesienie studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu;”; 

 

15) w §31 ust. 7 Statutu uchyla się pkt 4); 

16) w §31 ust. 7 Statutu dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu: 

 

„7) nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów wyższych.”; 

 

17) §36 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Szkołą doktorską kieruje dyrektor powoływany przez Rektora. Dyrektor kieruje szkołą 

doktorską przy pomocy zastępców w liczbie określonej przez Rektora. Powołanie dyrektora 



oraz jego zastępców wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie 

stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Rektora wniosku o 

uzgodnienie, uważa się za wyrażenie zgody.”; 

18) w §41 Statutu usuwa się słowo „niniejszym”; 

19) w §52 ust. 4 Statutu słowo „czerwca” zastępuje się słowem: „września”; 

20) w §69 Statutu uchyla się ust. 5; 

21) §75 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Kształcenie w ramach studiów podyplomowych jest prowadzone przez wydziały oraz 

przez funkcjonujące w ramach wydziałów instytuty, a w przypadku innych form kształcenia 

– także przez inne jednostki Uczelni, zgodnie z wymogami przewidzianymi  

w Ustawie, przepisach wykonawczych oraz przepisach wewnętrznych obowiązujących  

w Uczelni. 

2. Studia podyplomowe i inne formy kształcenia mogą być prowadzone także wspólnie  

z innymi uczelniami, instytutami badawczymi oraz instytutami Polskiej Akademii Nauki 

(PAN), a także we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi na 

podstawie zawartego porozumienia o współpracy.”; 

 

22) §77 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Inne formy kształcenia prowadzone są w Uczelni w postaci kursów dokształcających albo 

szkoleń, na podstawie programu ustalonego przez kierownika jednostki prowadzącej tę 

formę, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Rektora.”; 

 

23) §87 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Rektor może utworzyć własny fundusz przeznaczony na stypendia za wyniki w nauce 

dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, określając środki 

na ten fundusz i zasady ich wykorzystania.” 

24) §87 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu studentom i doktorantom ustala 

Rektor w uzgodnieniu odpowiednio z samorządem studenckim albo samorządem 

doktorantów.”; 

25) w §88 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Członkowie wspólnoty Uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni 

lub uczestnictwa w takich zgromadzeniach przy zachowaniu przepisów porządkowych 

zawartych w załączniku nr 4 Statutu „Przepisy porządkowe organizowania zgromadzeń 

w AGH.”; 

26)  §91 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Tytuł Konsula Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej nadawany jest osobom 

związanym z Uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji. Prawo 

złożenia wniosku o nadanie tytułu Konsula Honorowego przysługuje: Rektorowi, 

kierownikom jednostek podstawowych po zasięgnięciu opinii właściwego kolegium, Radzie 

Uczelni, Senatowi oraz radom dyscyplin naukowych.”; 



27) w Statucie dodaje się §96 o następującej treści: 

„Integralną część Statutu stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących funkcje 

kierownicze. 

Załącznik nr 2 - Zasady przeprowadzania konkursów, wymagania oraz tryb postępowania 

poprzedzającego zatrudnienie nauczycieli akademickich. 

Załącznik nr 3 - Wykaz stanowisk dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz wymagania kwalifikacyjne 

niezbędne do ich zajmowania. 

Załącznik nr 4 - Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń w AGH. 

Załącznik nr 5 - Godło i godło historyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Załącznik nr 6 - Przepisy przejściowe.” 

28) w §3 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu po wyrażeniu "§6 ust. 4" dodaje się słowa: 

"niniejszego Załącznika"; 

29) §5 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Liczby elektorów kolegium okręgowego – przedstawicieli poszczególnych grup 

pracowników, zgodnie z proporcjami określonymi w ust. 2 oraz liczbowym składem 

pracowników, określa uchwała wyborcza według stanu zatrudnienia w dniu 1 lutego roku, 

w którym przeprowadzane są wybory. Liczbę elektorów kolegium okręgowego – 

przedstawicieli studentów i doktorantów, określa uchwała wyborcza według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory.”; 

30) w §6 ust. 4 Załącznika nr 1 do Statutu po wyrażeniu „§5 ust. 1-5” dodaje się słowa: 

„niniejszego Załącznika”; 

31) w §15 ust. 1 Załącznika nr 1 do Statutu usuwa się słowo „niniejszego”; 

32) w §17 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu po wyrażeniu „§16 ust. 2-4” dodaje się słowa: 

„niniejszego Załącznika”; 

33) §22 ust. 1 Załącznika nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Mandat Rektora, członka Rady Uczelni, członka Senatu, członka rady dyscypliny 

naukowej lub członka Uczelnianego Kolegium Elektorów wygasa przed upływem kadencji 

w przypadkach wymienionych w Ustawie.”; 

34) w §22 ust. 4 Załącznika nr 1 do Statutu dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu: 

„5) w przypadku członka rady dyscypliny naukowej – Rektor.”; 

35) w §23 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu pomiędzy wyrażeniem: „§22 ust. 4”,  

a słowem: „przypisano” dodaje się słowa: „niniejszego Załącznika”; 

36) §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 



„2. Kryteria kwalifikacyjne wymagane od kandydata na dane stanowisko podane  

w ogłoszeniu o konkursie, w tym wymagania określone przez Ustawę i Statut, ustala 

kierownik jednostki organizacyjnej."; 

37) w §6 Załącznika nr 2 do Statutu pomiędzy wyrażeniem: „w §4 ust. 2 oraz ust.  

4-6” a słowami: „,jeśli pozostałe są spełnione.” dodaje się słowa: „niniejszego 

Załącznika”; 

38) w §11 Załącznika nr 2 do Statutu pomiędzy wyrażeniem: „w §4 oraz §7-10”,  

a słowami: „, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy, w przypadku zatrudniania osoby, 

która co najmniej ostatnie pięć lat poprzedzających ogłoszenie konkursu (lub 

poprzedzających zatrudnienie gdy konkurs nie jest wymagany), prowadziła 

nieprzerwanie działalność naukową za granicą, a także w przypadku cudzoziemców.” 

dodaje się słowa: „niniejszego Załącznika”; 

39) w §12 ust. 4 Załącznika nr 2 do Statutu wyrażenie „ust. 6” zastępuje się wyrażeniem: 

„ust. 7”;  

40) w §3 ust. 1 Załącznika nr 4 do Statutu pomiędzy wyrażeniem: „w §2 ust. 2”,  

a słowami: „, Rektor informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia 

o stwierdzonych brakach formalnych.” dodaje się słowa: „niniejszego Załącznika”; 

41) w §6 ust. 1 Załącznika nr 6 do Statutu usuwa się słowo „niniejszego”; 

42) w §12 ust. 2 Załącznika nr 6 do Statutu po słowach: „(…) o którym mowa  

w załączniku nr 1 do” usuwa się słowo: „niniejszego”; 

43) w §12 ust. 3 Załącznika nr 6 do Statutu po słowach: „(…) o których mowa  

w Załączniku nr 1 do” usuwa się słowo: „niniejszego”; 

44) §14 ust. 4 Załącznika nr 6 do Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Wszczęte przed 1 maja 2019 r., a niezakończone przewody doktorskie  

i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego są prowadzone od dnia 

wejścia w życie Statutu przez właściwe rady dyscyplin naukowych, a w przypadku 

niepowołania w danej dyscyplinie rady dyscypliny naukowej – przez Senat AGH. Przewody 

doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”. 

45) w §15 Załącznika nr 6 do Statutu usuwa się słowo: „niniejszym”.  

§2.  

Ustala się tekst jednolity Statutu AGH, uwzględniający zmiany określone w §1 oraz zmiany 

wprowadzone uchwałą Senatu AGH nr 88/2020 z dnia 8 maja 2020 r., który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


