
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2006 

 

W 2006 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

25 stycznia 2006 roku 

 

nr: 1/I/2006  

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

przechodu przez działki nr 35/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 30/12, 35/10, 36/3 

i 37/3 w Pychowicach  

 

nr: 2/I/2006  

w sprawie: uzupełnienia Uchwały nr 25/VI/2005 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

29 czerwca 2005 r.  

 

nr: 3/I/2006  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2006 roku  

 

nr: 4/I/2006  

w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim  

 

22 lutego 2006 roku 

 

nr: 3/II/2006  

w sprawie: ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2007 - Rokiem 

Wyspiańskiego  

 

15 marca 2006 roku 

 

nr: 4/III/2006  

w sprawie: nieruchomości przeznaczonych pod III Kampus Uniwersytecki  

 

nr: 5/III/2006  

w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 12 Rektora UJ z 7 marca 2005 roku dot. utworzenia 

Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w regulaminie Wszechnicy  

 

19 kwietnia 2006 roku 

 

nr: 6/IV/2006  

w sprawie: studiów doktoranckich  

 

 



nr: 7/IV/2006  

w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl Spółka Akcyjna.  

 

nr: 8/IV/2006  

w sprawie: sytuacji politycznej w kraju  

 

31 maja 2006 roku 

 

nr: 9/V/2006  

w sprawie: zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 

roku  

 

nr: 10/V/2006  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005  

 

nr: 11/V/2006  

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 

2006  

 

nr: 12/V/2006  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2005  

 

nr: 13/V/2006  

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na rok 2006  

 

nr: 14/V/2006  

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia przedstawionego przez Kwestora UJ sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005  

 

nr: 15/V/2006  

w sprawie: przyjęcia Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

 

7 czerwca 2006 roku 

 

nr: 16/VI/2006  

w sprawie: przyjęcia Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 



 

21 czerwca 2006 roku 

 

nr: 17/VI/2006  

w sprawie: udzielania zwolnień z części opłat za studia  

 

nr: 18/VI/2006  

w sprawie: nabycia na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum części 

działki nr 117  

 

nr: 19/VI/2006  

w sprawie: nabycia od osób fizycznych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 

Medicum ½ części działki nr 126  

 

nr: 20/VI/2006  

w sprawie: udzielenie zgody na sprzedaż działki w obrębie 35 Kraków – Podgórze  

 

nr: 21/VI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia i w przyszłości 

ustanowienia użytkowania na rzecz Gminy i Miasta Dobczyce na części działki nr 3/1 

stanowiącej własność UJ, a położonej w Gaiku - Brzezowej.  

 

nr: 22/VI/2006  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005  

 

nr: 23/VI/2006  

w sprawie: przedłużenia prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi zatrudnienia w Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

 

27 września 2006 roku 

 

nr: 24/IX/2006  

w sprawie: przyjęcia Ramowego regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim  

 

nr: 25/IX/2006  

w sprawie: udzielania zwolnień z całości lub części opłat za studia i inne usługi edukacyjne 

oraz rozkładania tych opłat na raty 

  

nr: 26/IX/2006  

w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne  

 



nr: 27/IX/2006  

w sprawie: liczebności grup studenckich  

 

nr: 28/IX/2006  

w sprawie: przywrócenia płynności finansowej wydziałów  

 

nr: 29/IX/2006  

w sprawie: likwidacji zniżki godzin dla profesorów, docentów i drów hab. powyżej 60. roku 

życia  

 

nr: 30/IX/2006  

w sprawie: powołania członków Rad Społecznych uniwersyteckich zakładów opieki 

zdrowotnej  

 

nr: 31/IX/2006  

w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta w roku akademickim 2006/2007 w 

semestrze zimowym  

 

nr: 32/IX/2006  

w sprawie: zbycia działki nr 7 w obrębie 146 miasta Zakopanego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w 

Zakopanem  

 

25 października 2006 roku 

 

nr: 33/X/2006  

w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady 

Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

 

nr: 34/X/2006  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006  

 

nr: 35/X/2006  

w sprawie: wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z 

uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego  

 

29 listopada 2006 roku 

 

nr: 36/XI/2006  

w sprawie: zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla osób z dyplomem 

,,międzynarodowej matury" z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie 

„międzynarodowej matury" i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza 

granicami Polski  



 

nr: 37/XI/2006  

w sprawie: zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Środowiskowego Laboratorium 

Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych  

 

nr: 38/XI/2006  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 

  

nr: 39/XI/2006  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2006  

 

nr: 40/XI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do używania Stowarzyszeniu Rotunda części 

zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy Al. 3 Maja 5/ul. Oleandry 1  

 

nr: 41/XI/2006  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Skawina prawa własności 

nieruchomości  

 

nr: 42/XI/2006  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Miejskiej Kraków prawa 

własności nieruchomości  

 

nr: 43/XI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum działki nr 24 obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście przy ul, Grzegórzeckiej 22 w 

Krakowie  

 

nr: 44/XI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 347/10 i 347/11 w obr. nr 55 jedn. 

ewid. Podgórze  

 

nr: 45/XI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum nie zabudowanych działek w obr. nr 58 i 59 jedn. ewid. 

Podgórze  

 

nr: 46/XI/2006  

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum lokali i pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. Św. Łazarza 16  

 

 



20 grudnia 2006 roku 

 

nr: 47/XII/2006  

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy lokalu położonego w budynku „Collegium Kołłątaja" 

w Krakowie przy ul. Św. Anny 6  

 

nr: 48/XII/2006  

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń użytkowych położonych w budynku 

„Auditorium Maximum" w Krakowie przy ul. Krupniczej 33  

 


