
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2003 

 

W 2003 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

22 stycznia 2003 roku 

 

nr: 1/I/2003  

w sprawie: złożonego w dniu 17 grudnia 2002 roku wniosku mieszkańców budynku przy al. 

Słowackiego 15 w Krakowie o sprzedaż zajmowanych przez nich mieszkań na 

preferencyjnych warunkach  

 

nr: 2/I/2003  

w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie: przyznawania 

stypendiów za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających  

 

nr: 3/I/2003  

w sprawie: zmian w Regulaminie Rektorskiego Funduszu Stypendialnego  

 

26 marca 2003 roku 

 

nr: 4/III/2003  

w sprawie: opublikowanego artykułu pt. „Instytut kolaboracji" w nr 13 tygodnika „ Wprost" 

z 2003 roku  

 

nr: 5/III/2003  

w sprawie: ustanowienia roku 2004 Rokiem Władysława Grabskiego  

 

nr: 6/III/2003  

w sprawie: sprzedaży na rzecz Ewy Haller cle Hallenburg części działki nr 251/14 położonej 

w obr. 15 Jurczyce  

 

nr: 7/III/2003  

w sprawie: sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynku 

wraz z innymi składnikami budowlanymi na nieruchomości położonej przy ul. Rydlówka 24 

w Krakowie  

 

30 kwietnia 2003 roku 

 

nr: 8/IV/2003  

w sprawie: nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonych w obrębie 7 

Kraków - Podgórze  

 



nr: 9/IV/2003  

w sprawie: utworzenia na dwóch nowych wydziałach stanowisk prodziekanów  

 

28 maja 2003 roku 

 

nr: 10/V/2003  

w sprawie: projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych  

 

nr: 11/V/2003  

w sprawie: projektu ustawy o szkolnictwie wyższym  

 

nr: 12/V/2003  

w sprawie: zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez 

uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej  

 

25 czerwca 2003 roku 

 

nr: 13/VI/2003  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wraz z jednostkami podległymi, tj. Rolniczym Zakładem Doświadczalnym 

"Łazy", Ośrodkiem Konferencyjnym "Pod Berłami" w Zakopanem, Collegium Medicum, 

oraz zbiorczego sprawozdania finansowego.  

 

nr: 14/VI/2003  

w sprawie: zatrudniania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 15/VI/2003  

w sprawie: ustanowienia tytułu profesora honorowego  

 

nr: 16/VI/2003  

w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania 

godzin dydaktycznych  

 

nr: 17/VI/2003  

w sprawie: Zespołu Klinik Zabiegowych CM UJ w Krakowie-Prokocimiu  

 

22 października 2003 roku 

 

nr: 18/2003  

w sprawie: planów inwestycyjnych dotyczących II Kampusu UJ  

 

 



nr: 19/2003  

w sprawie: zmian w składzie Stałych Senackich Komisji  

 

nr: 20/2003  

w sprawie: zmian w postanowieniach Statutu UJ  

 

nr: 21/2003  

w sprawie: inicjatywy Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłoszenia przez Sejm RP 

roku 2004 Rokiem Lutosławskiego  

 

nr: 22/2003  

w sprawie: zmian w regulaminie Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława 

Pigonia  

 

19 listopada 2003 roku 

 

nr: 23/XI/2003  

w sprawie: OŚWIADCZEŃ pracowników UJ o zatrudnieniu  

 

17 grudnia 2003 roku 

 

nr: 23/XII/2003  

w sprawie: przekazania Polsce dokumentacji Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej  

 

nr: 24/2003  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2003  

 

nr: 25/2003  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na rok 2003  

 

nr: 26/2003  

w sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2003  

 

nr: 27/2003  

w sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania 

finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2003  

 

nr: 28/2003  

w sprawie: uregulowania statusu depozytu zbioru rękopisów z biblioteki dzikowskiej roku 

Tarnowskich  

 

 


