
 

Uchwała nr 134/XII/2016 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 21 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym 
w związku z realizacją inwestycji budowa nowej Siedziby Szpitala 
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum i wystawienia weksla in blanco wraz z 
deklaracją wekslową albo złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

 

Działając na podstawie § 24 pkt 10, § 24 pkt 16 a) w zw. z § 127 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1842) Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawia: 

§1 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pozytywnie opiniuje udzielenie Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu – Collegium Medicum w Krakowie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą 
w Warszawie, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, do wysokości 44.300.000,00 zł (słownie 
złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta tysięcy 00/100), przeznaczonego na finansowanie 
czasowych niedoborów środków wynikających z konieczności prefinansowania ze środków własnych 
projektu inwestycyjnego budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. 

§2 

W celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w §1, Senat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 66.450.000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiadającej 150% 
kwoty kredytu w rachunku bieżącym, na nieruchomościach, stanowiących własność Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, położonych w Krakowie przy ulicy Medycznej 7, 
dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgi wieczyste o nr KR1P/00091636/6 i KR1P/00045423/3.  

§3 

W celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w §1, Senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

albo złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczenia 

pieniężnego, co do obowiązku spłaty kredytu, jak również odsetek, prowizji, opłat oraz kosztów 

dochodzenia roszczeń banku wynikających z umowy kredytu – w trybie art. 777 § 1  pkt 5 kodeksu 

postępowania cywilnego, do kwoty 150% kwoty kredytu. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest  

wykonanie obowiązku zapłaty jest upływ terminu zapłaty określony w umowie kredytu. Dowodem (w 

rozumieniu art. 786 k.p.c.), na potwierdzenie ziszczenia się zdarzenia, od którego uzależnione jest  

wykonanie tytułu egzekucyjnego będzie wyciąg z ksiąg rachunkowych banku podpisany przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, 

z notarialnym poświadczeniem podpisów i opatrzony pieczęcią banku, potwierdzający brak płatności 

kwoty wymagalnej zgodnie z umową kredytu w terminie jej płatności. Bank będzie uprawniony 

prowadzić egzekucję, co do całości lub części roszczeń po bezskutecznym upływie terminu zapłaty. 



 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


