
 
 

Uchwała nr 20/I/2013 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie:  budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.  

 

Na podstawie § 24 pkt 10 Statutu UJ, w nawiązaniu do uchwał Senatu UJ nr 23/97/98 z dnia 

3 czerwca 1998 r., nr 27/V/2001 z dnia 16 maja 2001 r., nr 29/V/2001 z dnia 16 maja 2001 r., 

nr 43/V/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r., a także mając na względzie poparcie władz lokalnych 

wyrażonych między innymi poprzez: stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z dnia 

4 grudnia 2012 r., rezolucję nr 46/LXII Rady Miasta Krakowa z 5 grudnia 2012 r., uchwałę 

nr XXIX/397/2012 Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim z dnia 11 grudnia 2012 r., uchwałę 

nr XL/295/2012 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 14 grudnia 2012 r., rezolucję  

nr 22/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. oraz uchwałę Nr 27/13 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia deklaracji 

poparcia dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego  

w Krakowie -  Prokocimiu: 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, w imieniu społeczności akademickiej najstarszej polskiej 

Uczelni, wyraża głębokie poparcie i opiniuje pozytywnie potrzebę i konieczność kontynuowania 

realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

Prokocimiu”, stanowiącego program wieloletni Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

element strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

Senat przyjmuje do aprobującej wiadomości, że inwestycja obejmuje budowę obiektu szpitalnego 

o zdolności usługowej 925 łóżek, powierzchni 109.685 m
2
, kubaturze 391.709 m

3
 i jest planowana  

do realizacji do 2019 roku. Szacunkowy koszt na poziomie cen jednostkowych robót budowlanych 

i dostaw IV kw. 2010 roku wynosi 1.230.060.000 zł. Inwestycja jest finansowana ze środków 

budżetowych Ministerstwa Zdrowia w wysokości 800.000.000 zł. Pozyskanie pozostałej części 

kapitału koniecznego do zakończenia realizacji inwestycji spoczywa na Collegium Medicum. 

 

Planowane jest wykorzystanie środków pozauczelnianych zagranicznych i krajowych w tym z Unii 

Europejskiej, od samorządu lokalnego, uzyskanych ze zbiórki publicznej oraz komercyjnego 

zagospodarowania terenów w rejonie ul. Kopernika oraz działek Collegium Medicum w Prokocimiu 

nieobjętych inwestycją. Kapitał ten zostanie uruchomiony po wyczerpaniu środków pochodzących 

z dotacji budżetu państwa. 

 

Senat zobowiązuje Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum do corocznego 

informowania społeczności akademickiej o przebiegu realizacji inwestycji. 

 

 

 

 


