
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2005 

 

W 2005 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

26 stycznia 2005 roku 

 

nr: 1/I/2005  

w sprawie: uregulowania stanu prawnego domów studenckich PK przy ul. Bydgoskiej 19  

w Krakowie  

 

nr: 2/I/2005  

w sprawie: prowizorium budżetowego na I kwartał 2005 roku  

 

23 lutego 2005 roku 

 

nr: 3/II/2005  

w sprawie: ustanowienia Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej  

 

nr: 4/II/2005  

w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na realizację projektu Przygotowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 

elektronicznego obiegu dokumentów - I etap  

 

nr: 5/II/2005  

w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na realizację projektu Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w infrastrukturze 

społeczeństwa informacyjnego Małopolski  

 

nr: 6/II/2005  

w sprawie: utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

23 marca 2005 roku 

 

nr: 7/III/2005  

w sprawie: utworzenia Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi" oraz 

zatwierdzenia jego Regulaminu  

 

nr: 8/III/2005  

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Krakowski Park Technologiczny Sp. 

z 0.0.  

 

 



27 kwietnia 2005 roku 

 

nr: 9/IV/2005  

w sprawie: Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża najgłębszy żal w związku ze śmiercią 

Ojca Świętego Jana Pawła II oraz oddaje najwyższy hołd Osobie i Dziełu Wielkiego Papieża  

 

nr: 10/IV/2005  

w sprawie: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na rok 2005  

 

nr: 11/IV/2005  

w sprawie: utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania UJ  

 

nr: 12/IV/2005  

w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania do działki przy 

ul. Kostaneckiego w Krakowie-Prokocimiu oraz wyrażenia zgodny na rezygnację przez 

Uczelnię z ewentualnych roszczeń z tyt. poniesionych nakładów na nieruchomości 

zajmowane pod ul. Kostaneckiego  

 

nr: 13/IV/2005  

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i 

przechodu przez działki w rejonie ulic: Śniadeckich, św. Łazarza i Grzegórzeckiej 16  

 

nr: 14/IV/2005  

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działki oraz równoczesną sprzedaż działki w 

Krakowie-Prokocimiu  

 

25 maja 2005 roku 

 

nr: 15/V/2005  

w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w 

Krakowie  

 

nr: 16/V/2005  

w sprawie: uzupełnienia postanowień § 20 ust. 2 Statutu UJ  

 

nr: 17/V/2005  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za rok 

2004  

 

nr: 18/V/2005  

w sprawie: zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego UJ za rok 2004  

 

 



nr: 19/V/2005  

w sprawie: Zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2005 

  

nr: 20/V/2005  

w sprawie: zbycia w drodze sprzedaży na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

nieruchomości przy ul. Nawojki 11 w Krakowie  

 

29 czerwca 2005 roku 

 

nr: 21/VI/2005  

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

godzin dydaktycznych  

 

nr: 22/VI/2005  

w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego  

 

nr: 23/VI/2005  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005  

 

nr: 24/VI/2005  

w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie  

 

nr: 25 /VI/2005  

w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Ericpol Telecom Sp. z o.o.  

 

nr: 26/VI/2005  

w sprawie: sprawie zmiany postanowień § 38 ust. 1. Statutu UJ  

 

nr: 27/VI/2005  

w sprawie: renegocjacji umowy z 25 listopada 1999 r. między Uniwersytetem Jagiellońskim 

a Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków, Spółka z o.o. (obecnie zwanym: 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.) oraz dokapitalizowania tej Spółki  

 

nr: 28 /VI/2005  

w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl S.A. 

 

19 października 2005 roku 

 

nr: 29/X/2005  

w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działek na rzecz firmy Jagiellońskie Centrum 

Innowacji Sp. z o.o.  

 



nr: 30/X/2005  

w sprawie: zmiany w Uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 16/VI/2004 z dnia 23 

czerwca 2004 r., dotyczącej dofinansowania Spółki z o.o. ,,Jagiellońskie Centrum Innowacji"  

 

nr: 31/X/2005  

w sprawie: powołania następujących Stałych Senackich Komisji na kadencję 2005-2008  

 

nr: 32/X/2005  

w sprawie: powołania na kadencję 2005-2008 następujących komisji dyscyplinarności  

 

nr: 33/X/2005  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005  

 

nr: 34/X/2005  

w sprawie: zmian w regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego  

 

21 grudnia 2005 roku 

 

nr: 35/XII/2005  

w sprawie: powołania rad własnych funduszy stypendialnych oraz wprowadzenia jednolitych 

tekstów regulaminów: Funduszu Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Adama 

Krzyżanowskiego, Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia 

Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława 

Estreichera, i Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej  

 

nr: 36/XII/2005  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005  

 

nr: 37/XII/2005  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2005  

 

nr: 38/XII/2005  

w sprawie: sprzedaży na rzecz AGH prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie 

przy ul. Nawojki 11  

 

nr: 39/XII/2005  

w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 26.L2005 r. w sprawie uregulowania 

stanu prawnego domów studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Bydgoskiej 19  

 

nr: 40/XII/2005  

w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na działkach UJ w Zakopanem 

przy ul. Balzera 15 na rzecz Województwa Małopolskiego  


