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Uchwała nr 12/XII/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

 

 

 

Załącznik: 

-  sprawozdanie z działalności Rady Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

  



 
 
 

SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

 

(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.) 

 

 

WPROWADZENIE  

 

Podstawy prawne działania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej dalej Radą 

Uczelni lub Radą): ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm. - dalej skrótowo: „Ustawa”) oraz Statut Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (dalej skrótowo: „Statut UJ”).   

 

Kadencja Rady Uczelni trwa od dnia powołania przez Senat UJ, to jest od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.    

Skład siedmioosobowej Rady Uczelni  Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień sporządzenia 

sprawozdania przedstawia się następująco: Przewodniczący prof. dr hab. Jacek Purchla (wybór 

na Przewodniczącego Rady Uczelni 2 grudnia 2020 r.); członkowie wybrani spośród 

społeczności uczelni: prof. dr hab. Zbigniew Madeja, prof. dr hab. Renata Przybylska,  prof. dr 

hab. Piotr Richter; członkowie spoza społeczności akademickiej: dr Jakub Górski, dr Zbigniew 

Inglot oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Katarzyna Jedlińska. Z dniem 1 lutego 

2022 r., Rektor UJ prof. Jacek Popiel powołał Zespół ds. Obsługi Rady Uczelni w składzie: 

mgr Lucyna Nycz, koordynator zespołu; dr Michał Berek, obsługa prawna; mgr Gracja 

Witkowska, obsługa informatyczna; lic. Wojciech Gruza, obsługa informatyczna. 

DZIAŁALNOŚĆ RADY UCZELNI 

W roku 2022 Rada Uczelni odbyła 6 posiedzeń: 8 marca, 14 czerwca, 6 lipca, 22 września, 30 

listopada oraz 13 grudnia. Cztery posiedzenia Rady odbyły się w sali Senackiej Collegium 

Novum UJ, posiedzenie w dniu 6 lipca (ze względu na pilny charakter rozpatrywanej na nim 

sprawy) zostało przeprowadzone zdalnie. Posiedzenie w dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się w 

Librarii Collegium Maius. Na posiedzeniu z dnia 30 listopada 2022 r. Rada Uczelni obradowała 

wspólnie z Kolegium Rektorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W roku 2022 Rada podjęła 12 uchwał (szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1).  

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie, w wyniku dążenia podczas wnikliwej 

dyskusji do  wypracowania wspólnego stanowiska Rady w każdej kwestii będącej przedmiotem 

prowadzonych obrad.  

Zgodnie z przyjętą przez Radę Uczelni zasadą transparentności i otwartości informacyjnej 

działalność Rady jest dokumentowana na utworzonej w tym celu, przez Grację Witkowską 

z Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego, witrynie internetowej https://rada-uczelni.uj.edu.pl. Na 

wspomnianej witrynie na bieżąco są umieszczane i archiwizowane teksty uchwał oraz 

protokoły z posiedzeń Rady. Informacje na temat Rady Uczelni ukazywały się także na łamach 

„Alma Mater”.  

 



 
 
 

Wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki w roku 2022 Rada Uczelni koncentrowała 

się przede wszystkim na realizacji zadań przewidzianych w Ustawie, a także w Statucie UJ. 

 

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o realizowanych przez Radę Uczelni zadaniach 

związanych z monitorowaniem gospodarki finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2022 r. Rada Uczelni dokonała wyboru firmy audytorskiej 

zobowiązanej do weryfikacji jednostkowego i łącznego rocznego sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Collegium 

Medicum UJ za lata 2022 i 2023 (uchwała nr 1/III/2022). Wyboru tego Rada dokonała po 

przeprowadzeniu wnikliwej dyskusji z udziałem Kwestora UJ Pani Teresy Kapci, która na 

prośbę Rady przedstawiła szczegółowo okoliczności, w jakich wyłoniony został 

rekomendowany audytor.  

 

Również przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady Uczelni w dniu 14 czerwca 2022 r. były 

istotne dla całego Uniwersytetu sprawy finansowe. W trakcie tego posiedzenia Rada Uczelni 

podjęła jednomyślnie uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za 2021 r. (uchwała nr 2/III/2022) oraz w sprawie zatwierdzenia 

łącznego sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała nr 3/III/2022). Na tymże posiedzeniu 

podjęta została również uchwała pozytywnie opiniująca plan rzeczowo - finansowy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2022 rok (uchwała nr 4/III/2022). Wspomniane uchwały 

zostały podjęte po wysłuchaniu przez członków Rady szczegółowych wyjaśnień 

przedstawionych przez Kwestora UJ Panią Teresę Kapcię oraz Zastępcę Kwestora UJ ds. 

Collegium Medicum Panią Dorotę Kłyś. 

 

Sytuacja finansowa Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiła szczególny przedmiot 

zainteresowania i troski Rady Uczelni również w drugim półroczu 2022 r. Wpływ na to 

wywarła pogarszająca się sytuacja gospodarcza, wysoka i rosnąca inflacja oraz kryzys 

energetyczny, przekładające się na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania uczelni. 

 

Zagadnienia te stanowiły w dniu 30 listopada 2022 r. przedmiot wspólnych obrad Rady 

Uczelni, Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Kanclerza oraz 

Kwestora UJ. W trakcie wspomnianego posiedzenia członkowie Rady Uczelni mieli okazję 

zapoznać się z bieżącą oceną sytuacji odnoszącą się do takich istotnych zagadnień jak 

przewidywana sytuacja budżetowa Uniwersytetu, aktualny stan realizacji Strategii Rozwoju, 

wdrożone przez władze uniwersyteckie programy oszczędnościowe, obowiązujący algorytm 

podziału środków finansowych między poszczególne Wydziały Uniwersytetu. W trakcie 

wspomnianych obrad JM Rektor UJ zapoznał członków Rady Uczelni z bieżącą informacją 

dotyczącą rządowych propozycji budżetowych, które mogą w najbliższej przyszłości wywierać 

bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania uczelni.   

 

W trakcie posiedzenia Rady Uczelni w dniu 13 grudnia 2022 r., członkowie Rady  dyskutowali 

nad  wnioskami nasuwającymi się po wspólnym posiedzeniu z Członkami Kolegium 

Rektorskiego w dniu 30 listopada 2022 r., w tym również nad uzyskanymi informacjami 

dotyczącymi aktualnego stanu realizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

latach 2021-2030” oraz przedstawionymi Radzie analizami aktualnej sytuacji finansowej UJ. 

Na podstawie tych informacji, w trakcie posiedzenia w dniu 13 grudnia 2022 r., Rada 

pozytywnie zaopiniowała działania władz uniwersyteckich związane z realizacją Strategii 

Rozwoju w drugim półroczu 2021 roku (uchwała nr 11/XII/2022). 

 



 
 
 

Kolejny aspekt funkcjonowania Rady Uczelni w 2022 r. wiązał się z przyznaną Radzie 

kompetencją do opiniowania zmian w obowiązującym Statucie UJ. Z kompetencji tej Rada 

Uczelni skorzystała w bieżącym roku sprawozdawczym jeden raz - w trakcie posiedzenia w 

dniu 22 września 2022 r. Na posiedzeniu tym została podjęta przez Radę uchwałę (uchwała nr 

8/IX/2022) pozytywnie opiniującą wniosek o zmianę Statutu UJ, polegającą na dodaniu do 

nowego przepisu § 178a. Uchwała w tej sprawie została podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień JM 

Rektora UJ, który na zaproszenie Rady wziął osobisty udział w tym posiedzeniu. 

 

Podobnie jak i w latach poprzednich, również w bieżącym roku sprawozdawczym Rada 

Uczelni podejmowała uchwały w sprawach procedowanych na podstawie art. 423 ust. 2 

Ustawy. Przepis ten przewiduje obowiązek wyrażania zgody Rady Uczelni na rozporządzanie 

składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu, bądź na oddawanie tych składników do 

korzystania przez inny podmiot na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, 

w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu 

czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł. Powyższa regulacja, o której Rada Uczelni 

wypowiadała się już w poprzednich latach bardzo krytycznie, w bieżącym roku nie uległa 

niestety nowelizacji. Stanowiło to główną przyczynę dalszych trudności związanych z 

redagowaniem uchwał podejmowanych na podstawie art. 423 ust. 2 Ustawy zgodnie z 

oczekiwaniami Prokuratorii Generalnej. W jednym przypadku doprowadziło to do 

konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady przeprowadzonego zdalnie (por. 

niżej). 

 

Na podstawie wspomnianego art. 423 ust. 2 Ustawy Rada Uczelni procedowała w sprawach 

związanych z gospodarowaniem majątkiem Uniwersytetu, kierowanych do Przewodniczącego 

Rady przez JM Rektora UJ, bądź przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Przedmiotowe 

sprawy, odnosiły się do następujących zagadnień: 

a) zawarcia umowy zamiany wraz z dopłatą pieniężną między Uniwersytetem 

Jagiellońskim a spółką MF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której 

Uniwersytet miał nabyć udział w nieruchomości znajdującej się w kompleksie gruntów 

wokół Wydziału Chemii na Kampusie UJ (uchwały nr 5/VI/2022 i nr 7/VII/2022); 

b) ustanowienia przez Uniwersytet Jagielloński na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości na okres 

czterdziestu lat, co miało związek z potrzebą poprawienia trudnej sytuacji majątkowej 

Szpitala, dla którego Uniwersytet jest organem założycielskim (uchwała nr 6/VI/2022); 

c) sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński nieruchomości zabudowanej dwoma domami 

studenckimi przy ul. Kamionka 11 i 11a na rzecz Małopolskiego Centrum Wspierania 

Rozwoju MCWR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, co miało związek z niedogodnym 

położeniem tej nieruchomości w znacznym oddaleniu od pozostałych obiektów 

uniwersyteckich oraz planami inwestycyjnymi związanymi z budową nowego 

akademika na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(uchwała nr 9/IX/2022); 

d) ustanowienia przez Uniwersytet Jagielloński za wynagrodzeniem, służebności 

umożliwiającej dostęp do kabli, za pośrednictwem których przesyłana jest energia 

elektryczna, obciążającej nieruchomość, na której znajduje się Pałac Pusłowskich 

(siedziba Instytutu Muzykologii UJ) przy ulicy Westerplatte 10 oraz podstacja 

trakcyjna, która to czynność zmierzała do utworzenia tytułu prawnego do korzystania 

przez Gminę Miejską Kraków ze wspomnianej podstacji (uchwała nr 10/XII/2022). 

 



 
 
 

Jak podkreślano już wyżej, pierwszą z wymienionych spraw Rada Uczelni musiała zajmować 

się aż dwukrotnie (najpierw na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r., a następnie na specjalnie 

zwołanym posiedzeniu zdalnym w dniu 6 lipca 2022 r.). Wynikało to z faktu, iż w piśmie z 

dnia 28 czerwca 2022 r., nr KR-72-117/22/MRB, W/16843/22 Prokuratoria Generalna RP 

wezwała do dokonania zmian redakcyjnych w uchwale nr 5/VI/2022. Mając przede wszystkim 

na uwadze Dobro Uniwersytetu, Rada Uczelni zastosowała się do powyższego wezwania, 

podejmując w tej sprawie kolejną (nieznacznie zmienioną redakcyjnie) uchwałę nr 7/VII/2022.  

 

W odniesieniu do większości wymienionych wyżej spraw Rada Uczelni wyraziła zgodę 

przewidzianą w art. 423 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyjątek 

dotyczy ostatniej ze spraw, związanej z ustanowieniem służebności obciążającej nieruchomość, 

na której znajduje się Pałac Pusłowskich przy ulicy Westerplatte 10. Na podstawie podjętej w 

tej sprawie uchwały nr 10/XII/2022 Rada odmówiła wyrażenia wnioskowanej zgody. Obawy 

Rady wzbudziła bowiem propozycja obciążenia nieruchomości prawem rzeczowym 

ustanawianym bez ograniczenia żadnym terminem. W ocenie Rady z uzasadnienia złożonego 

jej wniosku nie wynikało, iż w sprawie zostały wyczerpane wszelkie możliwości 

korzystniejszego dla Uniwersytetu rozwiązania problemu związanego z regulacją stanu 

prawnego przebiegających przez nieruchomość urządzeń przesyłowych, poprowadzonych 

obecnie w sposób, który znacząco obniża unikatową wartość tej nieruchomości.  

 

Niezależnie od powyższych spraw, do których odnoszą się podjęte przez Radę Uczelni 

uchwały, w bieżącym roku sprawozdawczym Rada koncentrowała się także na innych 

aspektach działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czym przejawiała się troska o Jego 

dobre imię, a także sprawne funkcjonowanie. 

 

Wspomnieć należy w tym kontekście o kryzysie uchodźczym stanowiącym następstwo agresji 

zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., a także o 

wpływie tych dramatycznych wydarzeń na bieżącą działalność Uniwersytetu. Zagadnienia te 

zostały poruszone szczególnie w trakcie posiedzenia z dnia 22 września 2022 r., w którym na 

zaproszenie Rady wzięła udział również Kanclerz UJ Pani Monika Harpula. W trakcie 

posiedzenia członkowie Rady wysłuchali szczegółowej relacji Pani Kanclerz dotyczącej 

pomocy humanitarnej dostarczanej uchodźcom przez władze uczelni, a także całą społeczność 

uniwersytecką. Mieli oni również sposobność wymienić z Panią Kanclerz swoje osobiste 

spostrzeżenia i uwagi na temat przyczyn powstawania w obiegu społecznym opinii, 

przedstawiających często w nieprawdziwym świetle działania władz uniwersyteckich 

podejmowane wobec uchodźców, powielanych niestety bezrefleksyjnie w środkach masowego 

przekazu.  

 

W trakcie tego posiedzenia dyskutowano również nad środkami zaradczymi możliwymi do 

zastosowania w podobnych sytuacjach. Wskazywano też na konieczność prowadzenia 

skuteczniejszej polityki informacyjnej przez stosowne służby UJ, kiedy bez żadnego 

uzasadnienia atakowana jest dobroczynna działalność władz Uniwersytetu.  

 

Rada Uczelni wyrażała również zaniepokojenie sposobem procedowania zmian do Ustawy na 

podstawie wniesionego do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2781, Sejm RP 

IX kadencji).  Rada Uczelni odnosi się krytycznie do zaproponowanych w tym projekcie zmian 

dotychczasowych zasad jej procedowania dokonywanych jeszcze w czasie trwania bieżącej 



 
 
 

kadencji, co do których przewiduje się bardzo krótkie (co do zasady jedynie 14-dniowe) vacatio 

legis.  

 

Szczególne obawy Rady Uczelni budzi w tym kontekście fakt, że projektowane rozwiązania 

nie są zbyt precyzyjne, a z drugiej strony pomijają one te regulacje, które w dotychczasowej 

działalności Rady stwarzały największe trudności (takie chociażby jak wspomniany wyżej art. 

423 ust. 2 Ustawy). Swoje obawy Rada Uczelni wyraziła między innymi w trakcie wspólnego 

posiedzenia Rady oraz Kolegium Rektorskiego w dniu 30 listopada 2022 r.  

 

 

Data sporządzenia Sprawozdania: 

 

13 grudnia 2022 r. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2022 r.  

 

 
Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (za okres 

od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) 

 

Wykaz uchwał Rady Uczelni podjętych w 2022 r. 

 

Uchwała nr 1/III/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 marca 2022 r. 

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej zobowiązanej do badania jednostkowego i łącznego 

rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

za lata 2022 i 2023. 

 

Uchwała nr 2/VI/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2021 rok. 

 

Uchwała nr 3/VI/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

za 2021 rok. 

 

Uchwała nr 4/VI/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 

2022. 

 

Uchwała nr 5/VI/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Spółką MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału w wysokości 1/2 części 

w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 445/4, nr 445/5 i nr 445/6 



 
 
 

położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 7, objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00016635/0 wraz z dopłatą pieniężną w zamian za przeniesienie na własność Spółki 

MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 223 położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 

38, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00233980/0. 

 

Uchwała nr 6/VI/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum na nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Wielickiej, stanowiącej 

zabudowaną działkę ewidencyjną nr 166/10 o powierzchni 10,8439 ha, jednostka ewidencyjna 

Podgórze, obręb 59, objętej księgą wieczystą KR1P/00345749/7 prawa nieodpłatnego 

użytkowania na okres 40 lat na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

 

Uchwała nr 7/VII/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lipca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Spółką MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału w wysokości 1/2 części 

w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 445/4, nr 445/5 i nr 445/6 

położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 7, objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00016635/0 wraz z dopłatą pieniężną w zamian za przeniesienie na własność Spółki 

MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie części nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 223 położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 

nr 38, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00233980/0. 

 

Uchwała nr 8/IX/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Uchwała nr 9/IX/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Uniwersytet Jagielloński, na rzecz 

Małopolskiego Centrum Wspierania Rozwoju MCWR spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 85/47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 54, objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00226242/3, zabudowanej dwoma budynkami położonymi przy ul. Kamionka 11 

i 11a. 

 

Uchwała nr 10/XII/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności gruntowej 

obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Uniwersytetu Jagiellońskiego składającą się 

z działek nr 55/2 i nr 55/4 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 

0002, aktualnie objętych księgą wieczystą KR1P /00010502/7, przysługującej  każdoczesnemu 

właścicielowi nieruchomości stanowiącej działkę nr 152/1, jednostka ewidencyjna 

Śródmieście, obręb 2, objętej księgą wieczystą KR1P/00338302/0. 

 

Uchwała nr 11/XII/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2021-2030” 

w drugim półroczu 2021 r. 

 

Uchwała nr 12/XII/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 



 
 
 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/III/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 8 marca 2022 r. 

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej zobowiązanej do badania jednostkowego 

i łącznego rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 2022 i 2023. 

Działając na podstawie art. 410 zd. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) w związku z § 44 pkt 9 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rada Uczelni podejmuje poniższą uchwałę: 

§ 1 

Rada Uczelni dokonuje wyboru firmy audytorskiej „Przyjazny Audyt” Sylwia Mamak 

z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 15/27, 31-271 Kraków do badania jednostkowego i łącznego 

rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

za lata 2022 i 2023. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Uchwała nr 2/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2021 rok 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 44 pkt 3 lit. b Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2021 rok, 

pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 4/V/2022 z dnia 

25 maja 2022 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Uchwała nr 3/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za 2021 rok 

§ 1 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 44 pkt 3 lit. c Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia zatwierdzić łączne sprawozdanie 

finansowe Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2021 rok, pozytywnie zaopiniowane 

przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 5/V/2022 z dnia 25 maja 2022 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Uchwała nr 4/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

na rok 2022 

§ 1 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 44 pkt 3 lit. a Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia zaopiniować pozytywnie plan 

rzeczowo - finansowy Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2022, którego projekt został 

pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 6/V/2022 z dnia 

25 maja 2022 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uchwała nr 5/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Spółką MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału 

w wysokości 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 

nr 445/4, nr 445/5 i nr 445/6 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, 

obręb nr 7, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00016635/0 wraz z dopłatą pieniężną 

w zamian za przeniesienie na własność Spółki MF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nieruchomości stanowiącej działkę nr 223 

położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 38, objętej księgą 

wieczystą nr KR1P/00233980/0 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2022 r. (60.06.12.2022) do Prezesa 

Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na: 

1) dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a spółką MF 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (przy ul. Drukarskiej 

1A/1U, 30-348 Kraków) poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

udziału wynoszącego 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 

nr 445/4, 445/5 i 445/6 o łącznej powierzchni 0,1594 ha położonych w Krakowie, jednostka 

ewidencyjna Podgórze, obręb 7, objętych księgą wieczystą KR1P/00016635/0 w zamian 

za przeniesienie na rzecz MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 223 

o powierzchni 0,2006 ha położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38, 

objętą księgą wieczystą KR1P /00233980/0; 

2) dokonanie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego przez spółkę MF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dopłaty pieniężnej w wysokości odpowiadającej 

różnicy pomiędzy wartościami przedmiotów umowy zamiany ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, do której doliczony zostanie podatek VAT; 

-  wyraża zgodę, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

Przewodniczący Rady Uczelni 



 
 
 

Uchwała nr 6/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

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

Medicum na nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Wielickiej, stanowiącej 

zabudowaną działkę ewidencyjną nr 166/10 o powierzchni 10,8439 ha, jednostka 

ewidencyjna Podgórze, obręb 59, objętej księgą wieczystą KR1P/00345749/7 prawa 

nieodpłatnego użytkowania na okres 40 lat na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 6 czerwca 2022 r. 

(126.220.1.2022) do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych o wartości 

rynkowej przekraczającej kwotę 2 000 000 zł poprzez ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego - nieodpłatnego użytkowania na okres 40 lat na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków (wpisanego 

do KRS pod numerem 0000039390) na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, położonej w Krakowie 

przy ul. Wielickiej, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 166/10 o powierzchni 

10,8439 ha, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 59, objętej księgą wieczystą 

KR1P/00345749/7, wyraża zgodę, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Uchwała nr 7/VII/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Spółką MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału 

w wysokości 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 

nr 445/4, nr 445/5 i nr 445/6 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, 

obręb nr 7, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00016635/0 wraz z dopłatą pieniężną 

w zamian za przeniesienie na własność Spółki MF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie części nieruchomości stanowiącej działkę 

nr 223 położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 38, objętej 

księgą wieczystą nr KR1P/00233980/0 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2022 r. (60.06.12.2022) do Prezesa 

Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na: 

1) dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a spółką MF 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (przy ul. Drukarskiej 

1A/1U, 30-348 Kraków) poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

udziału wynoszącego 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 

nr 445/4, 445/5 i 445/6 o łącznej powierzchni 0,1594 ha położonych w Krakowie, jednostka 

ewidencyjna Podgórze, obręb 7, objętych księgą wieczystą KR1P/00016635/0 w zamian 

za przeniesienie na rzecz MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie prawa własności części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 

223 o powierzchni 0,2006 ha położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 

38, objętą księgą wieczystą KR1P/00233980/0; 

2) dokonanie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego przez spółkę MF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dopłaty pieniężnej w wysokości 1 031 976,50 zł 

(słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 

i pięćdziesiąt groszy) netto, odpowiadającej różnicy pomiędzy wartościami przedmiotów 

umowy zamiany ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększonej o podatek VAT 

w stawce 23%, tj. łącznie dopłaty pieniężnej w wysokości 1 269 331,10 zł (słownie: jeden 

milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i dziesięć 

groszy) brutto 

 

 



 
 
 

-  wyraża zgodę, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

§ 2 

Uchyla się uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 5/VI/2022 z dnia 14 czerwca 

2022 r., podjętą w tożsamej sprawie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Uchwała nr 8/IX/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 22 września 2022 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

§ 1 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 34 ust. 2 zd. 1 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 44 pkt 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej jako: „Statut”), Rada Uczelni postanawia pozytywnie 

zaopiniować zmianę Statutu w brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały Senatu załączonym 

do pisma Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowanym do Rady Uczelni z dnia 

7 września 2022 r., nr 75.0110.14.2022. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Uchwała nr 9/IX/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez Uniwersytet Jagielloński, na rzecz 

Małopolskiego Centrum Wspierania Rozwoju MCWR spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 85/47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 54, objętej księgą 

wieczystą nr KR1P/00226242/3, zabudowanej dwoma budynkami położonymi przy 

ul. Kamionka 11 i 11a 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP z dnia 8 września 

2022 r., nr 60.06.27.2022 o wyrażenie zgody na dokonanie przez Uniwersytet Jagielloński, 

na rzecz Małopolskiego Centrum Wspierania Rozwoju MCWR spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000382290), sprzedaży nieruchomości 

położonej w Krakowie składającej się z działki ewidencyjnej nr 85/47 o powierzchni 0,7058 

ha, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 54, objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00226242/3, zabudowanej dwoma budynkami położonymi przy ul. Kamionka 11 

i 11a, za cenę wynoszącą 10 649 700 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści 

dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto, wyraża zgodę, o której mowa w przepisie art. 423 

ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uchwała nr 10/XII/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności gruntowej 

obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Uniwersytetu Jagiellońskiego składającą 

się z działek nr 55/2 i nr 55/4 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna 

Śródmieście, obręb 0002, aktualnie objętych księgą wieczystą KR1P /00010502/7, 

przysługującej  każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości stanowiącej działkę 

nr 152/1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 2, objętej księgą wieczystą 

KR1P/00338302/0. 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP z dnia 5 grudnia 

2022 r., nr 60.06.40.2022 o wyrażenie zgody na ustanowienie, na czas nieoznaczony 

za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym 136 824,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć 

tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote) netto, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki ewidencyjnej nr 152/1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 2, objętej 

księgą wieczystą KR1P /00338302/0, którym obecnie jest Gmina Miejska Kraków, 

obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzoną 

z wydzielonych do odrębnej księgi wieczystej działek ewidencyjnych nr 55/2 i 55/4 położonych 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 2, aktualnie objętych księgą wieczystą 

KR1P/00010502/7, która to służebność będzie polegała na przyznaniu uprawnienia do dostępu 

do kabli, przebiegających przez opisane wyżej działki, celem wykonywania czynności 

eksploatacyjnych polegających na konserwacji, naprawach, przeglądach, pracach remontowo-

modernizacyjnych oraz usuwaniu awarii, pod warunkiem bezzwłocznego doprowadzenia 

terenu po wykonaniu prac do stanu pierwotnego: 

- postanawia odmówić wyrażenia zgody przewidzianej w art. 423 ust. 2 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

  



 
 
 

 

Uchwała nr 11/XII/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2021-

2030” w drugim półroczu 2021 r. 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 18 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 44 pkt 1) Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z aktualną informacją o realizacji „Strategii Rozwoju 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2021-2030”, Rada Uczelni postanawia pozytywnie 

zaopiniować dotychczasowe działania związane z realizacją Strategii Rozwoju, podejmowane 

w drugim półroczu 2021 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Uchwała nr 12/XII/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

-  sprawozdanie z działalności Rady Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 


