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Uchwała nr 19/XII/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia
SPRAWOZDANIA RADY UCZELNI UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r./
§1

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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
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SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
/za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r./

WPROWADZENIE
Podstawy prawne działania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej dalej Radą
Uczelni lub Radą): Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(zwana dalej Ustawą ) oraz Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej Statut UJ).
Kadencja Rady Uczelni trwa od dnia powołania przez Senat UJ, to jest od 1 stycznia 2021
roku do 31 grudnia 2024 r.
Skład siedmioosobowej Rady Uczelni 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 wspólnoty uczelni: prof. dr hab.
Zbigniew Madeja, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Piotr Richter; członkowie
spoza wspólnoty akademickiej: dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot oraz przewodnicząca
Samorządu Studenckiego Katarzyna Jedlińska. Sekretariat Rady prowadzi mgr Lucyna Nycz.
Skład Rady w roku 2021 uległ zmianie w związku upływem kadencji przewodniczącej
Samorządu Studenckiego Marceliny Kościołek z dniem 1 września 2021 r. mandat ten objęła
Katarzyna Jedlińska.
DZIAŁALNOŚĆ RADY UCZELNI
W roku 2021 Rada Uczelni odbyła 6 posiedzeń: 25 maja, 21 czerwca, 17 września,
6 października, 9 listopada (posiedzenie nadzwyczajne, hybrydowe), 14 grudnia. Cztery
posiedzenia Rady odbyły się w sali Senackiej Collegium Novum UJ, posiedzenie w dniu
25 maja we dworze w Modlnicy, a posiedzenie 21 czerwca w siedzibie Collegium
Medicum UJ przy ulicy Kopernika 40 i było połączone z wizytacją Obserwatorium
Astronomicznego i Ogrodu Botanicznego UJ.
W roku 2021 Rada podjęła 19 uchwał (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1).
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie w wyniku dążenia podczas wnikliwej
dyskusji do wypracowania wspólnego stanowiska Rady w każdej będącej przedmiotem
obrad kwestii.
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/,
gdzie m.in. są na bieżąco umieszczane i archiwizowane teksty uchwał oraz protokoły
z posiedzeń. Informacje na temat Rady Uczelni ukazywały się także na łamach „Alma
Mater”. Obsługę informatyczną w tym posiedzeń wyjazdowych, zdalnych i hybrydowych,
które narzucają zmieniające się przepisy pandemiczne, zapewnia Wojciech Gruza z Działu
Usług Informatycznych UJ.
2

Wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki w roku 2021 Rada Uczelni koncentrowała
się na realizacji zadań określonych w Ustawie oraz Statucie UJ.
Pierwszym przedmiotem prac Rady w roku 2021 zgodnie jej ustawowymi kompetencjami
było zaopiniowanie projektu nowej strategii Uniwersytetu. Projekt przygotowany
pod kierunkiem prorektora ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosława Górniaka został przekazany
Radzie do konsultacji w maju 2021 i poddany przez członków Rady wnikliwej ocenie.
Kwestia nowej strategii była następnie przedmiotem żywej debaty na spotkaniu Rady
z Kolegium Rektorskim we dworze w Modlnicy w dniu 25 maja. Na odbytym tego dnia
posiedzeniu Rady Uczelni w jej pełnym składzie
Rada jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała Strategię Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r. przedłożoną przez
JM Rektora. Jednocześnie Rada Uczelni przekazała Kolegium Rektorskiemu swoje uwagi
i sugestie odnośnie do dokonania drobnych uzupełnień lub zmian o charakterze redakcyjnym.
Do podstawowych zadań ustawowych Rady należało w roku 2021 monitorowanie gospodarki
finansowej UJ, między innymi poprzez zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planu
rzeczowo-finansowego
oraz łącznego
sprawozdania
finansowego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2020, a także opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego na rok 2021. Po wnikliwym zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz po
wysłuchaniu sprawozdań i wyczerpujących wyjaśnień udzielonych Radzie przez panie:
Teresę Kapcię, kwestor UJ oraz Dorotę Kłyś, zastępcę kwestora UJ ds. Collegium Medicum
Rada na posiedzeniu w dniu 21 czerwca podjęła pakiet stosownych uchwał.
W kolejnym roku sprawozdawczym Rada podejmowała także uchwały, zgodnie z art. 423
ust. 2 Ustawy. Przepis ten przewiduje obowiązek wyrażania zgody Rady Uczelni
na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu, w przypadkach
gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej
przekracza kwotę 2.000.000 zł. W rzeczywistości Uniwersytetu Jagiellońskiego oznacza to,
że Rada podejmowała stosowne uchwały nie tylko w przypadkach istotnych i ważkich
dla gospodarowania składnikami majątkowymi Uniwersytetu, ale także była zmuszona
do wyrażania swojej zgody w sprawach oczywistych i błahych, dotyczących m.in.
ustanawiania służebności na rzecz publicznych dostawców mediów, czy to w zakresie
dostawy wody i odprowadzania ścieków jak i dostawy energii elektrycznej. To wszystko
sprawiło, iż spośród 19 uchwał podjętych przez Radę Uczelni UJ w roku 2021, aż 11
wynikało z dyspozycji art. 423 ust. 2 Ustawy Rada Uczelni nadal, konsekwentnie wyraża
swoją daleko idącą dezaprobatę dla bardzo niejasnych i lapidarnych zapisów Ustawy
dotyczących wydawania zgód przez rady uczelni zgodnie z art. 423 ust.2 Ustawy. Rada
w całym okresie swojej działalności, zarówno w pierwszej kadencji jak i drugiej, dawała
wyraz swojej negatywnej oceny art. 423 ust 2, w tym między innymi podejmując uchwałę
16/XI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2021 r.
Na osobne podkreślenie zasługuje Uchwała nr 11/VI/2021, w której Rada Uczelni wyraziła
pełne poparcie dla treści listu otwartego skierowanego przez Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela do Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak.
Wśród innych czynności podejmowanych przez Radę in gremio, a także
przez Przewodniczącego i jej Członków wymienić jeszcze należy m.in. opiniowanie korekt
wnoszonych przez Senat do Statutu, procedowanie kwestii związanych ze stosunkiem pracy
rektorów, w tym ich wynagrodzenia, monitorowanie różnych aspektów funkcjonowania
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Uczelni, wraz monitorowaniem zarządzania UJ oraz udział w ważnych
wydarzeniach.

dla Uczelni

Data sporządzenia Sprawozdania: 14 grudnia 2021 r.
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Załącznik:
1. Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2021 r.
Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA RADY UCZELNI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r./

Wykaz uchwał Rady Uczelni podjętych w 2021 r.
Uchwała nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2021-2024 z dnia
2 grudnia 2020 r. w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni
na kadencję 2021-2024
Uchwała nr 1/V/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uczelni na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.)
w związku z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa Prokuratorii
Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,
Uchwała nr 2/V/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uczelni na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.)
w związku z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa Prokuratorii
Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uchwała nr 3/V/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie: Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.
Uchwała nr 4/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2020
Uchwała nr 5/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
za rok 2020
Uchwała nr 6/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok
2021
Uchwała nr 7/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w związku z zamiarem zbycia na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie nieruchomości położonych w Krakowie, składających się z działki nr 112/5,
o powierzchni 4445 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
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KR1P/00047377/9 oraz działki nr 112/25 o powierzchni 12944 m2, obręb 59, jednostka
ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00078825/1
Uchwała nr 8/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w związku z zamiarem zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków
nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, tj. działek nr 24/1 i 24/2, obręb 58
jednostka ewidencyjna Podgórze, objętych księgą wieczystą KR1P/00244566/2, działki nr
24/13, obręb 58, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
KR1P/00063547/0, działki nr 299/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej
księgą wieczystą KR1P/00193454/1, działki nr 305, obręb 60, jednostka ewidencyjna
Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00198600/5.
Uchwała nr 9/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Dożynkowej, jednostka
ewidencyjna Krowodrza, obręb 26, składających się z działek nr 70/8, 78, 80, 82, 84, i 86,
objętych księgą wieczystą KR1P /00530280/5 o łącznej powierzchni 11,5371ha, za cenę
w kwocie 19.900.000,00 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy) netto złotych.
Uchwała nr 10/V/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie nieruchomości położonych w Brzezowej, gmina Dobczyce, powiat myślenicki,
województwo małopolskie, składających się z działek nr 2/4, 3/1, 63/1 i 398/4, objętych
księgami wieczystymi KR2Y /00018739/6 i KR2Y /00030546/6 o łącznej powierzchni 28,96
ha, za cenę w kwocie 3.150.000,00 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) netto złotych.
Uchwała nr 11/VI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021
r. w sprawie: listu otwartego Rektora Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela do Małopolskiej
Kurator Oświaty Barbary Nowak.
Uchwała nr 12/IX/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 września 2021
r. w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę Uczelni
Uchwała nr 13/X/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 października
2021 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na zmianę umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13
Uchwała nr 14/X/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 października
2021 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie
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Uchwała nr 15/X/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 października
2021 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
spółki Wodociągi Krakowa S.A.
Uchwała nr 16/XI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie: wyrażania przez Radę Uczelni UJ zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (dalej jako „Ustawa”)
Uchwała nr 17/XI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu
za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie oraz złożenia wniosku do Prokuratorii Generalnej RP
Uchwała nr 18/XI/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2021
r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony bezpłatnych
służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie oraz złożenia wniosku do Prokuratorii Generalnej RP

Uchwała nr 19/XII/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 grudnia 2021
r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego /za okres
od 30 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r./
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Uchwała nr 1
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2021-2024
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 20212024
§1
Rada Uczelni wskazuje prof. dr. hab. Jacka Purchlę na kandydata na przewodniczącego Rady
Uczelni w Uniwersytecie Jagiellońskim na kadencję 2021-2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Piotr Richter

Członek Rady Uczelni na kadencję 2021-2024
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Uchwała nr 1/V/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uczelni na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze
zm.) w związku z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP z dnia 25 maja 2021 r. (60.06.13.2021(1)) o wyrażenie
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, 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
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Uchwała nr 2/V/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uczelni na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze
zm.) w związku z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz spółki Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP z dnia 25 maja 2021 r. (60.06.13.2021(2)) o wyrażenie
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Wodociągi Miasta
Krakowa S.A. 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

10

Uchwała nr 3/V/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.

1. Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018,
poz. 1668 ze zm.) oraz § 44 pkt. 1) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada
Uczelni po zapoznaniu się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
do 2030 r. oraz wysłuchaniu wyczerpującej informacji Kolegium Rektorskiego
obecnego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. postanawia pozytywnie zaopiniować
Strategię Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r. przedstawioną
w załączniku do niniejszej uchwały.
Jednocześnie Rada Uczelni przekazała Kolegium Rektorskiemu swoje uwagi i sugestie
odnośnie do dokonania drobnych uzupełnień lub zmian o charakterze redakcyjnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 4/VI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2020

1. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit b Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia zatwierdzić sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2020, pozytywnie
zaopiniowane przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 3/V/2021 z dnia
19 maja 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 4/VI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2020

3. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit b Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia zatwierdzić sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019, pozytywnie
zaopiniowane przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 3/VI/2021 z dnia 19
maja 2021 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 5/VI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia
Jagiellońskiego za rok 2020

łącznego

sprawozdania

finansowego

Uniwersytetu

1. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit c Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia:
zatwierdzić łączne sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok
2020, pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą
nr 4/V/2021 z dnia 19 maja 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni

14

Uchwała nr 6/VI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
na rok 2021
1. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit a Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia pozytywnie zaopiniować plan rzeczowofinansowy Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2021, którego projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą
nr 5/V/2021 z dnia 26 maja 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 7/VI/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z zamiarem zbycia na rzecz Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie nieruchomości położonych w Krakowie, składających się
z działki nr 112/5, o powierzchni 4445 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze,
objętej księgą wieczystą KR1P/00047377/9 oraz działki nr 112/25 o powierzchni 12944
m2, obręb 59, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
KR1P/00078825/1.

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP z dnia 7 czerwca 2021 r.
(126.220.1.2021) o wyrażenie zgody na zbycie na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie nieruchomości położonych w Krakowie, składających się z działki
nr 112/5, o powierzchni 4445 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej
księgą wieczystą KR1P/00047377/9 oraz działki nr 112/25 o powierzchni 12944 m2,
obręb 59, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
KR1P/00078825/1, 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
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Uchwała nr 8/VI/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z zamiarem zbycia na rzecz Gminy Miejskiej
Kraków nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, tj. działek nr 24/1 i 24/2,
obręb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętych księgą wieczystą KR1P/00244566/2,
działki nr 24/13, obręb 58, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
KR1P/00063547/0, działki nr 299/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej
księgą wieczystą KR1P/00193454/1, działki nr 305, obręb 60, jednostka ewidencyjna
Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00198600/5.
1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP z dnia 7 czerwca 2021 r.
(126.220.2.2021) o wyrażenie zgody na zbycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków
nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, tj. działek nr 24/1 i 24/2, obręb
58 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętych księgą wieczystą KR1P/00244566/2,
działki nr 24/13, obręb 58, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą
KR1P/00063547/0, działki nr 299/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze,
objętej księgą wieczystą KR1P/00193454/1, działki nr 305, obręb 60, jednostka
ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00198600/5, 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
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Uchwała nr 9/VI/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Dożynkowej,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 26, składających się z działek nr 70/8, 78, 80,
82, 84, i 86, objętych księgą wieczystą KR1P /00530280/5 o łącznej powierzchni
11,5371ha, za cenę w kwocie 19.900.000,00 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy)
netto złotych.

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP z dnia 21 czerwca 2021 r. (60.06.15.2021(1)) o wyrażenie
zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nieruchomości
położonej w Krakowie przy ulicy Dożynkowej, jednostka ewidencyjna Krowodrza,
obręb 26, składających się z działek nr 70/8, 78, 80, 82, 84, i 86, objętych księgą
wieczystą KR1P /00530280/5 o łącznej powierzchni 11,5371ha, za cenę w kwocie
19.900.000,00 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy) netto złotych, 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
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Uchwała nr 10/V/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie nieruchomości położonych w Brzezowej, gmina Dobczyce,
powiat myślenicki, województwo małopolskie, składających się z działek nr 2/4, 3/1, 63/1
i 398/4, objętych księgami wieczystymi KR2Y /00018739/6 i KR2Y /00030546/6 o łącznej
powierzchni 28,96 ha, za cenę w kwocie 3.150.000,00 (trzy miliony sto pięćdziesiąt
tysięcy) netto złotych.
1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP z dnia 21 czerwca 2021 r. (60.06.18.2021(1)) w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
nieruchomości położonych w Brzezowej, gmina Dobczyce, powiat myślenicki,
województwo małopolskie, składających się z działek nr 2/4, 3/1, 63/1 i 398/4,
objętych księgami wieczystymi KR2Y /00018739/6 i KR2Y /00030546/6 o łącznej
powierzchni 28,96 ha, za cenę w kwocie 3.150.000,00 (trzy miliony sto pięćdziesiąt
tysięcy) netto złotych, 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
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Uchwała nr 11/VI/2021
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: listu otwartego Rektora Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela do Małopolskiej
Kurator Oświaty Barbary Nowak.

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyraża pełne poparcie i identyfikuje się
z treścią listu otwartego skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jacka Popiela do Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 12/IX/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę
Uczelni
§1
Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz § 44 pkt. 2) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada Uczelni
postanawia pozytywnie zaopiniować zmiany Statutu, o treści wskazanej w projekcie uchwały
Senatu UJ, załączonym do pisma Rektora UJ nr 75.0110.33.2021 z dnia 6 września 2021 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Pismo Rektora UJ nr 75.0110.33.2021 z dnia 6 września 2020 r wraz z załącznikiem
stanowiącym projekt uchwały Senatu UJ.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 13/X/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na zmianę umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 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.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP z dnia 21 września 2021 roku (1023.0210.43.2021)
o wyrażenie zgody na zmianę umowy dzierżawy
nieruchomości położonej
w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13 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
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Uchwała nr 14/X/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie
1. Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 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.) oraz par. 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP oznaczonym numerem 60.06.30.2021 o wyrażenie zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie
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
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Uchwała nr 15/X/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 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 wnioskiem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum
do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz spółki Wodociągi Krakowa S.A.

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 2021
r., poz. 478 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Prorektora UJ ds. Collegium
Medicum z dnia 23 września 2021 r. (126.225.1.2021) do Prezesa Prokuratorii
Generalnej RP o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej
na obciążeniu nieruchomości w zakresie działek numer: 104/2, 165, 81/2, 82/2, 137/6,
91, 94, 141/1, 93/2, 92/2, 92/1, 89/1, położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna
Podgórze, obręb 59, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KR1P/00198600/5,
KR1P/00333486/8, KR1P/00045423/3, KR1P/00569478/2, KR1P/00499375/8,
KR1P/00091636/6, stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium
Medicum w Krakowie, nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i miejscu, służebnością
przesyłu o łącznej pow. 828m2 na rzecz spółki Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
z siedzibą w Krakowie, 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
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Uchwała nr 16/XI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: wyrażania przez Radę Uczelni UJ zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (dalej jako „Ustawa”)

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje do wiadomości przekazane
jej przez JM Rektora UJ pisma Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a to
pismo z dnia 15 października 2021 roku (KR-72-146/21/SKA W/26099/21 w sprawie
wniosku Rektora UJ o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na
ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A (Pismo nr 1) oraz
pismo z dnia 20 października 2021 roku (KR-72-151/21/SKA W/26550/21) w sprawie
wniosku Prorektora UJ ds. Collegium Medicum o wyrażenie zgody na dokonanie czynności
prawnej ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wodociągi Miasta Kraków S.A (Pismo
nr 2), jednakże stwierdza, że zawarte w nich wnioski o przedłożenie uchwały Rady Uczelni
o żądanej treści są niezasadne, albowiem nie znajdują oparcia w treści obowiązującego
prawa.
W Piśmie nr 1 Prezes Prokuratorii Generalnej RP wnosi o przedłożenie uchwały
Rady Uczelni, której treść będzie uwzględniać rodzaj czynności prawnej objętej wyrażoną
zgodą, jej przedmiot oraz treść ustanowionego prawa.
W Piśmie nr 2 z kolei Prezes Prokuratorii Generalnej RP wnosi o przedłożenie
uchwały Rady Uczelni w zmodyfikowanej treści, takiej aby zawierała ona wyrażenie zgody
na rozporządzenia składnikami aktywów trwałych.
Żaden z tych wniosków nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego
w zakresie żądanych zmian, czyniąc je zupełnie gołosłownymi i umykającymi jakiejkolwiek
polemice prawnej. Rada Uczelni uważa, że dotychczas przedłożone wraz z odpowiednimi
wnioskami stosowne uchwały Rady Uczelni są właściwe i w pełni czynią zadość zarówno
treści Ustawy, a w szczególności art. 423 ust. 2 oraz Statutu UJ.

Ustawa w art. 423 ust. 2 formułuje obowiązek uczelni publicznej do uzyskania
na zasadach określonych w odrębnej ustawie zgody Prokuratorii Generalnej RP na czynność
prawną polegającą na rozporządzeniu składnikami aktywów trwałych oraz polegającą
na oddaniu do korzystania tych składników innemu podmiotowi, w przypadku gdy wartość
rynkowa tych składników przekracza wskazaną w Ustawie wartość. W zdaniu ostatnim
przepisu art. 423 ust. 2 Ustawy przewidziano, że do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się
zgodę rady uczelni. Z tym jak się wydaje – technicznym przepisem – określającym niezbędny
dokument do złożenia wniosku w postaci zgody rady uczelni, nie koresponduje żaden inny
przepis Ustawy. W szczególności brakuje w Ustawie jakiejkolwiek regulacji określającej,
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czego owa zgoda powinna dotyczyć, jak i przepisów określających odpowiednie uprawnienia
rady uczelni do wydawania takiej zgody.
Art. 18 Ustawy formułując katalog zadań uczelni milczy zupełnie w zakresie
jakichkolwiek zgód, które miałyby być przedmiotem uchwał rady uczelni w odniesieniu
do majątku uczelni. W ogóle takiej kompetencji nie przewiduje.
Podobnie Statut UJ nie formułuje żadnego odrębnego od Ustawy obowiązku
i uprawnienia Rady Uczelni w odniesieniu do gospodarowania majątkiem Uczelni. W par.
193 ust. 3 Statutu UJ, stwierdza się jedynie, że Rada Uczelni wyraża zgodę na dokonanie
określonych czynności w przypadkach i zakresie, w jakim przepisy ustawowe wymagają
takiej zgody. Treść tego obowiązku Rady Uczelni wypełnić zatem może jedynie ustawa,
a w przypadku braku takiej regulacji, przepis Statutu UJ nie jest wystarczający do określenia
rodzaju czynności będącej przedmiotem zgody, treści samej zgody czy też rodzaju
rozporządzenia.
Z uwagi na niekompletność regulacji ustawowej, jej nadmierną lakoniczność a także ściśle
związaną z treścią ustawy regulację Statutu UJ rodziła się istotna wątpliwość co do tego,
co powinno być przedmiotem zgody rady uczelni, dołączonej do odpowiedniego wniosku
do Prokuratorii Generalnej RP. Przede wszystkim wątpliwość ta dotyczyła zagadnienia,
czy przedmiotem zgody ma być treść wniosku, czy czynności w nim przewidziane, czy też
wreszcie może sama czynność złożenia wniosku. Mając to na uwadze Rada Uczelni
od pierwszej swej kadencji przyjęła – jedyną – ugruntowaną w treści Ustawy praktykę,
zamykającą się w stwierdzeniu, że Rada Uczelni po zapoznaniu się z konkretnym wnioskiem
JM Rektora wyraża zgodę, o której mowa w art. 423. 2 Ustawy.
Taka praktyka była dotychczas w pełni akceptowana przez Prezesa Prokuratorii
Generalnej RP i w oparciu o tak sformułowaną zgodę Rady Uczelni Prezes Prokuratorii
Generalnej RP wydał cały szereg zgód na dokonanie odpowiednich czynności prawnych,
w tym także tych mających fundamentalne znaczenie dla Uczelni i Gminy Miejskiej Kraków.
Rada Uczelni z dezaprobatą przyjmuje zmianę stanowiska Prezesa Prokuratorii
Generalnej RP, tym bardziej, że pozbawiona jest ona podstaw prawnych.
Rada Uczelni, kierując się w swoich decyzjach nadrzędną zasadą działania na rzecz
dobra Uniwersytetu, w zaistniałej sytuacji dokona modyfikacji podjętych uchwał.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
26

Uchwała nr 17/XI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu
za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz spółki pod firmą Turon Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie oraz złożenia wniosku do Prokuratorii Generalnej RP

Działając na podstawie § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie w związku z art. 423 ust. 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.) Rada Uczelni
niniejszym postanawia:
§1
Rada Uczelni wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności
przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie złotych 12.300,00 (złotych
dwanaście tysięcy trzysta) netto oraz należny podatek od towarów i usług (VAT), na rzecz
spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na nieruchomości
położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 0007, oznaczonej jako
działka ewidencyjna 516/4, polegającej na:

b) prawie dokonywania przez Tauron Dystrubucja S.A. lub osoby działające w jego
imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt. a), polegających
w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw,
konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu
awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień, a także innych niezbędnych prac,
(prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzaniem nowych
obwodów elektroenergetycznych ze stacji),
c) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu,
przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników Tauron Dystrybucja S.A. oraz osób
i podmiotów działających z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A.,
wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,
d) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych,
posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby
lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania
nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego
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zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń
elektroenergetycznych, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających
w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.
Tym samym Rada Uczelni wyraża zgodę na złożenie przez Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie stosownego wniosku do Prokuratorii Generalnej RP.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 18/XI/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony bezpłatnych służebności
przesyłu na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie oraz złożenia wniosku do Prokuratorii Generalnej RP
Działając na podstawie § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie w związku z art. 423 ust. 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.), Rada Uczelni
niniejszym postanawia:
§1
Rada Uczelni wyraża zgodę na ustanowienie:
1. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 305
obszaru 6.941 m2, 268 obszaru 11.680 m2, 103/1 obszaru 1.992 m2, 104/2 i 104/3, łącznego
obszaru 2,4578 ha, ograniczając jej wykonywanie do działki numer 104/2, zgodnie
z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:
a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 w pasie
o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron i długości 14,6 mb
oraz całkowitej powierzchni 31 m2,
b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego,
c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej;
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2. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej działkę o numerze 165 obszaru
3,5321 ha, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:
a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 w pasie
o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron i długości 52,6 mb
oraz całkowitej powierzchni 116 m2,
b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego,
c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej;
3. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 92/1
obszaru 1.404 m2, 93/1 obszaru 1.352 m2, 107/4 obszaru 255 m2, 108/4 obszaru 185 m2,
131/3 obszaru 40 m2, 131/5 obszaru 123 m2, 74/1 obszaru 1.391 m2, 83/2 obszaru 1.174 m2,
81/2 obszaru 5.147 m2, 83/8 obszaru 394 m2, 143/6 obszaru 3.711 m2 i 286/4 obszaru 667
m2, łącznego obszaru 1,5843 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 81/2 i
92/1, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:
a) w zakresie działki o numerze 81/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m
od krawędzi przewodów po każdej z ich stron i długości odpowiednio 15,1 mb przewodu sieci
wodociągowej DN200 oraz 1,2 mb przewodu sieci wodociągowej DN80 o całkowitej
powierzchni 35 m2,
b) w zakresie działki o numerze 92/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 32,1 mb oraz całkowitej powierzchni 71 m2,
a łączna powierzchnia służebności przesyłu dla wyżej opisanej infrastruktury wodociągowej
wynosi 106 m2,
c) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
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typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego,
d) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej;
4. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej działkę o numerze 82/2 obszaru
0,3404 ha, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:
a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci
wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodów po każdej z ich stron
i długości odpowiednio 93,1 mb przewodu sieci wodociągowej DN200 oraz 0,9 mb przewodu
sieci wodociągowej DN80 o całkowitej powierzchni 206 m2,
b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego,
c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej;
5. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 95
obszaru 0,2198 ha, 101/1 obszaru 0,1290 ha, 101/2 obszaru 0,1668 ha, 91 obszaru 0,0723 ha,
92/2 obszaru 0,2062 ha, 93/2 obszaru 0,1761 ha, 94 obszaru 0,1916 ha, 97 obszaru 0,1286 ha,
98 obszaru 0,2218 ha, 99 obszaru 0,2230 ha, 100 obszaru 0,0755 ha, 89/2 obszaru 0,2182 ha,
90 obszaru 0,0144 ha, 109/10 obszaru 0,2959 ha, 137/6 obszaru 0,1068 ha, 141/1 obszaru
0,0542 ha, łącznego obszaru 2,5002 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach
91, 92/2, 93/2, 94, 137/6 i 141/1, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem
graficznym, polegającej na:
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a) w zakresie działki o numerze 137/6 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 5,0 mb oraz całkowitej powierzchni 11 m2,
b) w zakresie działki o numerze 91 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 35,1 mb oraz całkowitej powierzchni 77 m2,
c) w zakresie działki o numerze 94 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 14 mb oraz całkowitej powierzchni 31 m2,
d) w zakresie działki o numerze 141/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 3,6 mb oraz całkowitej powierzchni 8 m2,
e) w zakresie działki o numerze 93/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m
od krawędzi przewodów po każdej z ich stron i długości odpowiednio 24,1 mb przewodu sieci
wodociągowej DN200 oraz 0,9 mb przewodu sieci wodociągowej DN80 o całkowitej
powierzchni 54 m2,
f) w zakresie działki o numerze 92/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 26,4 mb oraz całkowitej powierzchni 58 m2,
a łączna powierzchnia służebności przesyłu dla wyżej opisanej infrastruktury wodociągowej
wynosi 239 m2
g) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego
h) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej;
6. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 89/1
obszaru 0,2037 ha, 109/13 obszaru 0,2805 ha, 109/14 obszaru 0,0490 ha, łącznego obszaru
0,5332 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 89/1, zgodnie z załączonym
do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:
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a) w zakresie działki o numerze 89/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci
wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego
stron i długości 66 mb oraz całkowitej powierzchni 130 m2,
b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień,
o szerokości 1,0 m (jednego metra) licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron,
z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi
Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych
typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa
technologicznego,
c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod
firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu),
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw,
konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu
po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy
lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości
obciążonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Przewodniczący Rady Uczelni
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Uchwała nr 19/XII/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia
SPRAWOZDANIA RADY UCZELNI UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r./
§1

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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
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