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VII kadencja  
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Budowa 
Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Ireneusza Rasia. 
 
 

 (-)   Elżbieta Achinger;  (-)   Tadeusz Aziewicz;  (-)   Jerzy 
Borowczak;  (-)   Stanisław Chmielewski;  (-)   Marian Cycoń;  (-)   Zenon 
Durka;  (-)   Joanna Fabisiak;  (-)   Jerzy Fedorowicz;  (-)   Krzysztof 
Gadowski;  (-)   Lidia Gądek;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Roman 
Kaczor;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Brygida Kolenda-Łabuś;  (-)   Domicela 
Kopaczewska;  (-)   Robert Kropiwnicki;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Józef 
Lassota;  (-)   Jagna Marczułajtis-Walczak;  (-)   Katarzyna Matusik-
Lipiec;  (-)   Anna Nemś;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Tomasz Piotr 
Nowak;  (-)   Paweł Papke;  (-)   Małgorzata Pępek;  (-)   Lucjan Marek 
Pietrzczyk;  (-)   Mirosław Pluta;  (-)   Marek Rząsa;  (-)   Henryk 
Siedlaczek;  (-)   Bożena Sławiak;  (-)   Paweł Suski;  (-)   Miron 
Sycz;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Bożena Szydłowska;  (-)   Teresa 
Świło;  (-)   Aleksandra Trybuś-Cieślar;  (-)   Piotr Van der Coghen;  (-)   Robert 
Wardzała;  (-)   Ewa Wolak;  (-)   Ewa Żmuda-Trzebiatowska. 
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Projekt 

 

Ustawa 

z dnia ………………… 2014 r. 

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa 
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 
677 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) „w art.1 ust. 2  liczbę „2015” zastępuje się liczbą 2017”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

I. Wprowadzenie 
 

Program wieloletni Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ustanowiony dnia 23 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 677 z dnia 29.06.2001) 
przewidywał termin zakończenia na rok 2010. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Dz. U. nr 79 poz.664 z dnia 28.05.2009 r.), która  ustaliła nową wartość tego 
programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach 
roku 2008, zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015. 

Jest to inwestycja celu publicznego, której realizacja jest priorytetem dla Państwa, a także 
była impulsem do zainwestowania znacznych środków finansowych przez Miasto Kraków  
w infrastrukturę komunikacyjną i komunalną. Zapewnia ona polepszenia warunków 
kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości 
akademickiej. 

 

Do chwili obecnej zrealizowane i rozliczone zostały następujące zadania: 

1. Dokończenie kompleksu Nauk Biologicznych                                           33 190 000 zł 
2. Instytut Nauk o Środowisku                                                                       44 369 000 zł 
3. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej                                            29 318 000 zł 
4. Wydział Matematyki i Informatyki                                                             79 985 000 zł 
5. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej                                      135 810 000 zł 
6. Instytut Zoologii                                                                                        104 381 000 zł 
7. Wykup gruntów                                                                                           34 289 000 zł 

                                                 Razem wartość zakończonych zadań               461 342 000 zł 

Do zakończenia realizacji programu wieloletniego pozostają zadania o wartościach 
kosztorysowych: 

1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ                     241 406 000 zł      
2. Wydział Chemii UJ                                                                                  202 344 000 zł 
3. Infrastruktura                                                                                             21 153 000 zł 
4. Instytut Nauk Geologicznych                                                                    36 500 000 zł 

                                                    Razem wartość zadań w realizacji                 501 403 000 zł 

 

 

 



II. Proponowane zmiany 

Nowelizacja ustawy pozwoli na osiągnięcie wszystkich podstawowych celów 
programu przy zachowaniu na dotychczasowym poziomie wartości kosztorysowej oraz 
wysokości dotacji budżetowej w kwocie nie przekraczającej 946 543 zł. 

Zmiana dotyczy wydłużenia realizacji programu wieloletniego o 2 lata. 

 Ustawa budżetowa na rok 2014 załącznik nr 10, zestawienie programów wieloletnich 
w układzie zadaniowym, część 38 Uniwersytet Jagielloński, Program/Działalnie: 
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Rozbudowa 
infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustala nakłady do poniesienia z budżetu 
państwa w roku 2014 na kwotę 120 000 000 zł oraz prognozuje na rok 2015 nakłady na 
kwotę 178 359 000 zł określając termin zakończenia prac na rok 2015. Inwestor w oparciu 
o tak ustaloną wartość finansowania w roku 2014 podzielił planowane środki  
na finansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zatwierdzonych programów 
inwestycji i wynikających z nich terminów oraz zawartych umów. Termin zakończenia 
zgodnie z zawartą umową z MNiSW dla zadania pn. „Wydział Fizyki, Astronomii  
i Informatyki Stosowanej” tj. rok 2014 przesądza o konieczności przeznaczenia kwoty 
pozostałej do wykorzystania tego zadania tj. 56 879 000 zł w bieżącym roku. 

 W związku z powyższym na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wydział 
Chemii” oraz powiązanych z tym zadaniem elementów infrastruktury, a także na 
finansowanie zadania inwestycyjnego Instytut Nauk Geologicznych w roku 2014 
pozostaje kwota 63 121 000 zł, z tego dla zadania inwestycyjnego Wydział Chemii 
przewidziano zatem kwotę 56 186 000 zł. Kwota ta jest znacznie niższa niż wartość robót 
wynikające z aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania Wydział 
Chemii, przewidziane do realizacji w tym roku przez Generalnego Wykonawcę. Z uwagi 
na to ograniczenie konieczne będzie dokonanie korekty harmonogramu rzeczowo-
finansowego celem dostosowania go do możliwości finansowych inwestora, co jest 
jednoznaczne z opóźnieniem procesu inwestycyjnego. Ponadto Inwestor winien zakupić  
i dostarczyć Wykonawcy urządzenia do zamontowania w realizowanych przez niego 
instalacjach. Ocenia się, że dla zrealizowania dostaw inwestorskich, konieczne będzie 
przeprowadzenie około czterdziestu przetargów publicznych. Na finansowanie dostaw 
inwestorskich można będzie wykorzystać środki z dotacji roku 2015. Zatem terminy 
realizacji dostaw należy planować także na rok 2015. Doświadczenie z poprzednio 
przeprowadzonych postępowań przetargowych pozwala ocenić, że nie wszystkie 
procedury przetargowe uda się zakończyć w planowanych terminach i w związku z tym 
może wystąpić również opóźnienie w tym zakresie z przyczyn niezależnych od Inwestora 
ani Generalnego Wykonawcy, które w konsekwencji opóźni realizację całego zadania  
i uniemożliwi jego zakończenie w roku 2015. 

Niezależnie od powyższego, w zawartej dnia 5.06.2014 r. umowie o przyłączenie do sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu Wydziału Chemii, TAURON ustalił 
termin przyłączenia na dzień 30.11.2015 r., co jest jednoznaczne z brakiem możliwości 
zakończenia realizacji obiektu do końca roku 2015, gdyż: 



- czas potrzebny na podanie energii po przyłączeniu do sieci to okres minimum 6 tygodni, 
wynikający z procedury dostawcy energii po złożeniu dokumentów przez inwestora,  
a więc energia może być podana w styczniu 2016 r., 

Moc przeznaczona dla zasilania placu budowy nie daje możliwości przeprowadzenia 
rozruchów instalacji, które można dokonać po podaniu energii docelowej, zatem można je 
rozpocząć w styczniu 2016 r., 

- badania elektryczne pozwalające na stwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji 
winny być wykonane dla instalacji zasilanej z docelowego źródła, co w zaistniałej 
sytuacji, mając na uwadze zakres badań nastąpi nie wcześniej niż do końca lutego 2016 r. 

 Zapłata faktury końcowej wystawionej przez Generalnego Wykonawcę 
uwarunkowana jest między innymi uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowania 
obiektu, o którą to decyzję można wystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników 
rozruchów instalacji oraz protokołów badań, które są załącznikami do wniosku o wydanie 
decyzji. Czasokres na przeprowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego procedury w sprawie wydania decyzji to 60 dni. Zatem uwzględniając 
powyższe uwarunkowania zapłata faktury końcowej najwcześniej może nastąpić w maju 
2016 r. 

 W marcu br. rozstrzygnięto postepowanie przetargowe i zawarta została umowa  
z Generalnym Realizatorem Inwestycji pn. : „Instytut Nauk Geologicznych”. Na 
podstawie zaawansowania realizacji procesu inwestycyjnego „Instytut Nauk 
Geologicznych „należy stwierdzić, iż zakończenie i rozliczenie tego zadania zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011 r. jest już 
niemożliwe. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę w lipcu 2014 r.,  
co, zakładając najszybszą procedurę wydawania decyzji administracyjnej (60 dni), okres 
zawiadomienia stron postępowania (14 dni), ostateczność decyzji (14 dni) oraz zgłoszenie 
do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych (7 dni) wyznacza najszybszy możliwy termin rozpoczęcia robót na listopad 
2014 r. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nowy obiekt powinien posiadać ogrzewanie 
ciepłem dostarczanym przez pompy ciepła. Wykonawca poinformował, że próbny odwiert 
zostanie wykonany w październiku 2014 r. na podstawie którego zostanie zaprojektowany 
system ogrzewania. Powyższy termin wynika z procedur uzyskania zgody na prowadzenie 
odwiertów. Technologia wznoszenia tego typu obiektów wymaga minimum  
16 miesięcznego cyklu realizacji, zatem mając na uwadze aktualny stan zaawansowania 
należy stwierdzić, iż zakończenie obiektu nastąpi najwcześniej w lutym 2016 r. 

Ostatnim elementem programu wieloletniego jest zadanie pn. „Infrastruktura”. Którego 
podzadania powiązane są ściśle z budową obiektów kubaturowych i winny być przyjęte 
do finansowania i realizacji w roku 2014 na kwotę 5 608 tys. zł. Kolejne nakłady na 
pozostałe podzadania w kwocie 10 033 tys. zł można będzie ponosić do roku 2015, lecz 
sytuacja taka nie daje możliwości wybudowania drugiego etapu Alei Wawelskiej  
i pozostałych podzadań, dla których niezbędne jest  opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 



Realizacja „Alei Wawelskiej” uwarunkowana była własnością terenu. Poszukiwania 
współwłaścicieli działki (miejsce zamieszkania poza granicami Polski), która z uwagi na 
swoje położenie posiada kluczowe znaczenie dla całej inwestycji, zajęły ponad 2 lata  
i doprowadziły do podpisania w maju br. umowy kupna-sprzedaży. Biorąc pod uwagę 
czasokres niezbędny na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy (minimum 
40 dni), zawarcie umowy (14 dni), uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania 
(30 dni), opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego (80 dni), przeprowadzenie 
procedury zatwierdzenia projektu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na budowę (88 dni) oznacza,  że roboty najwcześniej można rozpocząć we wrześniu  
2016 r. Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie budowy przez wykonawcę 
Instytutu Nauk Geologicznych instalacji pomp ciepła, których lokalizacja jest 
przewidziana tym terenie. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania termin 
zakończenia tego zadania to rok 2017. 

 Mając na uwadze powyższe uzasadnienie należy stwierdzić, że dla zrealizowania 
zakresu rzeczowego Programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego” konieczne jest wydłużenie tego terminu realizacji do roku 
2017. 

III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu Państwa 

Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu Państwa. 

IV. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Warszawa, 20 października 2014 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej posełskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa 
Kampusu 600-Iecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ireneusz Raś) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 

Projekt przewiduje zmianę art. l ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2001 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67 poz. 677 oraz z 2009 r. 
Nr 79, poz. 664). Zmiana dotyczy kolejnego wydłużenia okresu realizacji 
programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego" do roku 2017 r. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Eur~pejskiej w materii objętej projektem ustawy 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustałonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

ul. Zaaóma 3. Oo.A.A 1 Wnrc7,...,,. • ._, t??l ..c..,, n"'.,., -~.n • • .." "'""' , • ·--· ·- · -- --



4. Konkluzja 

Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego ,,Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego" nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Warszawa, 20 października 2014 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu ...;.. 

czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego" (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ireneusz Raś) 

jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę art. l ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2001 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67 poz. 677 oraz z 2009 r. 
Nr 79, poz. 664). Zmiana dotyczy kolejnego wydłużenia okresu realizacji 
programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego" do roku 2017 r. 

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 
"Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" nie 
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

~!:Lfh 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PROKURA TOR GENERALNY 

PG VII G 025/324/14 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

l. dz. ·········•·•••••u•••••u•••u••••••••uu••••n•u•••u•••• 

Data wpływu ........... l.ł ... J . .l ... Z9.1~ ......... .. 

Warszawa, dnia 42. /;l. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

2014 r. 

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 października 2014 r., nr GMS-WP-173-

23 7/14, dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego", przekazanego Prokuratorowi · Generalnemu 

do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca j 985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję, 

iż do przedstawionego projektu uwag nie zgłaszam. 

Andrzej Serernet 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 111-021-373/14 

.· ............................................................. . 

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2014 r., GMS-WP-173-237/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. O.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499) nie uznaje za 

celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowie

niu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 60D-Iecia Odnowienia Uniwer

sytetu Jagiellońskiego". 

Z poważaniem 

~/ 
ałgorzata GERSDORF 



RADAGŁÓWNA 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

PRZEWODNICZĄCY 

Warszawa, 241istopada 2014 r. 

BM. WOG.01.5.2014.2 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS Pan 
Adam Pogórski 

L. dz ............................................................ . Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Data wpływu ...... Jl.J .. L}9.~~ .......... ... 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo GMS-WP-173-237/14 z dnia 30 października 2014 r., 
przekazuję w załączeniu uchwałę nr 92/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego". 

Z wyrazami szacunku, 

nt Wmólna 1/3, 00-529 Warszawa 
___ 1 __ ..... .:.. ... -1 



Uchwala Nr 92/2014 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 131istopada2014 r. 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 
"Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" 

Po rozpatrzeniu na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 30 października 
2014 r. (pismo GMS-WP-173-237/14), projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego ,,Budowt;t Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego", stosownie do art. 45 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), Rada Główna nie zgłasza uwag do 
przedłożonego projektu ustawy. 

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zastępca Szefa Kancelarii 
Sejmu. 
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