
      Załącznik do Sprawozdania Rady Uczelni  
                                                   z działalności w 2022 roku 

 

 
UCHWAŁA NR 1 /2022 

RADY UCZELNI  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 
 

 

w sprawie  przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni w 2021r.  
 
Na podstawie § 36 ust.3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uchwala się co 
następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Rada Uczelni przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2021 roku. 

 
2. Sprawozdanie  Rady Uczelni WUM z działalności w 2021 r. stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                               Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały  głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 



UCHWAŁA NR  2 /2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 2 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie  wyrażenia  zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na 
przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota chirurgicznego Da 

Vinci XI 
 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (tj. DZ.U. 2020 poz. 85) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na 

dokonanie czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w 

postaci zestawu Robota chirurgicznego Da Vinci XI zakupionego ze środków 

Ministerstwa Edukacji i Nauki  w ramach Inwestycji „Organizacja innowacyjnych 

warunków naukowo-badawczych, umożliwiających stworzenie Uniwersyteckiego 

Programu Chirurgii Robotycznej Układu Moczowo-Płciowego oraz Narodowego 

Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo- Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej”.  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 
   RADY UCZELNI  

 
 
 
 
 

 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 
 
 
 



 
 

UCHWAŁA NR 3/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 11 maja 2022 r. 

 

 

w sprawie  wyrażenia  zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na 
przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota chirurgicznego Da 

Vinci XI w formie darowizny 
 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 
 

 

 

§ 1. 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na 

dokonanie czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM w formie 

darowizny, ruchomości w postaci zestawu Robota chirurgicznego Da Vinci XI 

zakupionego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  w ramach Inwestycji 

„Organizacja innowacyjnych warunków naukowo-badawczych, umożliwiających 

stworzenie Uniwersyteckiego Programu Chirurgii Robotycznej Układu Moczowo-

Płciowego oraz Narodowego Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo                                      

- Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej”.  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 
   RADY UCZELNI  

 
 
Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR   4 /2022 
RADY UCZELNI  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 18 maja 2022 r.  

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego na  przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej zlokalizowanej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy 
ulicy Banacha.  

 
 
Na podstawie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym       
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.zm.) oraz § 194 ust. 3 Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na 
przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w 
Warszawie w Dzielnicy Ochota, przy ul. Banacha 1A, 1B o powierzchni 3.012,00 m2 

częściowo zabudowanej budynkiem (o powierzchni  zabudowy 1.760,40 m2 i 
powierzchni użytkowej 3.116,03m2) stanowiącej część działki o powierzchni 
200.271,00 m2,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4  z obrębu 2-03-10 
(opisanej w KW Nr WA1M/00147783/8) przez firmę CitoNET - Warszawa Sp. z o.o. - 
na  kolejne 10 lat tj. do dnia 3 marca 2034 roku -  w oparciu o brak prawnej 
możliwości sprzeciwienia się przedłużeniu tej umowy. 
 
2. Jednocześnie Rada Uczelni apeluje do Władz Uczelni o przeanalizowanie 
ekonomicznych alternatyw dla tej umowy (inny dzierżawca, sprzedaż nieruchomości, 
inne wykorzystanie nieruchomości) oraz ewentualną renegocjację tej umowy,                                 
w przypadku znalezienia lepszej ekonomicznie alternatywy. 
 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
                                                               Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
 

 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



 
UCHWAŁA NR 5 /2022 

RADY UCZELNI  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

z dnia 18 maja 2022 r.  
 
zmieniająca Uchwałę nr 1/2019 Rady Uczelni w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Rady Uczelni  Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego  

 
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                            
i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz §  35 ust. 1 Statutu WUM uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Regulaminie Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym 
załącznik do Uchwały Rady Uczelni Nr 1/2019 z dnia 24 maja 2019r. wprowadza się 
następujące zmiany:  
 
1) W § 2 Regulaminu Rady Uczelni ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„8. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności :  

1) Zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady Uczelni w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na  3 miesiące”   

 

 
2) W § 2 Regulaminu Rady Uczelni ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zadania wskazane w ust. 8 mogą 
być realizowane przez Vice - Przewodniczącego Rady w przypadku nieobecności 
Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady – przez członka Rady 
wskazanego przez Przewodniczącego Rady.” 

          
 3)  W § 2 Regulaminu Rady Uczelni dodaje się ust.12 w następujący, brzmieniu: 
 

„12. Reprezentowanie Rady Uczelni wobec innych organów Uczelni oraz osób 
trzecich przez jej członka innego niż Przewodniczący Rady, w tym udział                      
w uczelnianych zespołach roboczych w imieniu Rady Uczelni, wymaga 
upoważnienia udzielanego przez Radę Uczelni w drodze uchwały.” 

 
 4)  W § 3 Regulaminu  Rady Uczelni dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: 
 

„1a. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku kalendarzowym członkowie Rady  
proponują zagadnienia robocze, które powinna realizować Rada Uczelni w 
danym roku. Rada poddaje te zagadnienia dyskusji i wybiera te, które uznaje za 
warte pogłębionej analizy. Rada może powołać zespoły robocze do opracowania 
wybranych zagadnień, a zespoły te dla celów swoich prac mogą korzystać z sali 
dedykowanej dla prac Rady Uczelni. Zespoły robocze przedstawiają efekty 
swoich prac na kolejnych posiedzeniach Rady Uczelni. Po zakończeniu prac 
danego zespołu roboczego Rada decyduje o konieczności wydania stanowiska 
lub opinii w sprawie opracowanej przez zespół na podstawie §34 ust. 5 Statutu 
Uczelni.” 

 

5) W §3 Regulaminu skreśla się ust, 4 i dostosowuje się numerację dalszych ustępów tego 
paragrafu w sposób odpowiedni. 

 



6) W §3 ust. 10 (§3 ust. 11 przed dostosowaniem, o którym mowa w punkcie 5 powyżej) 
Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„10. Protokół z posiedzenia Rady Uczelni WUM sporządza Sekretarz i przekazuje 
członkom Rady Uczelni WUM w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady Uczelni, 
którego protokół dotyczy w celu przedstawienia uwag do jego treści. Członkowie 
Rady Uczelni WUM mają prawo wnioskować o uzupełnienie protokołu 
posiedzenia, jeśli nie oddaje on prawidłowo przebiegu posiedzenia. Decyzję o 
uzupełnieniu protokołu i decyzję o jego przyjęciu podejmuje Rada Uczelni WUM 
na kolejnym posiedzeniu przez podjęcie odpowiednich uchwał. Księgę 
protokołów z posiedzeń Rady Uczelni WUM przechowuje Biuro Rektora WUM.” 

 
 

  7)    W §4 Regulaminu Rady dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

 
„1a. Członkowie Rady Uczelni WUM otrzymują nie później niż na siedem dni 
przed posiedzeniem Rady WUM dokumenty i informacje niezbędne do podjęcia 
uchwał przewidzianych w porządku dziennym tego posiedzenia. W przypadku 
nieprzedstawienia dokumentów i informacji, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym w odpowiednim terminie lub w przypadku przedstawienia ich                
w niepełnym zakresie, Rada Uczelni WUM, na wniosek choćby jednego członka 
Rady WUM, może podjąć uchwałę o odmowie zajęcia się daną sprawą na danym 
posiedzeniu.” 

 

8)  W §4 Regulaminu dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: 
 
„3a. Na wniosek choćby jednego swego członka, Rada Uczelni WUM może 
podjąć uchwałę o pozostawaniu poza kompetencjami Rady sprawy, której ma 
dotyczyć uchwała przewidziana w porządku dziennym posiedzenia. W przypadku 
podjęcia uchwały o pozostawaniu sprawy poza kompetencjami Rady, sprawy tej 
nie dyskutuje się na posiedzeniu, a uchwały jej dotyczącej nie podejmuje się”. 

 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Regulaminu, zgodnie z §35 ust. 1 in 
fine Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymaga zatwierdzenia przez 
Senat Uczelni. 

 
§3 
 

               Tekst jednolity Regulaminu Rady Uczelni stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

 
 

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

        RADY UCZELNI WUM 

 

 
 
 
 

 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 



UCHWAŁA NR   6 /2022 
RADY UCZELNI  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 18 maja 2022 r.  

 
 
w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego na lata 2022/2024 r. 
 
 
Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 
Rada Uczelni przyznaje dodatek zadaniowy określony wskaźnikiem 80% kwoty 
obejmującej wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny od 1 stycznia 2022 r.    

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
                                                               Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 
 



 

UCHWAŁA NR   7/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia  23 czerwca 2022 r. 

 
 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego za 2021 rok 

 
 
 
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit. c) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zw.  
z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
217) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574 ze zm) , uchwala się,  co następuje: 
 
 

§1. 
 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza sprawozdanie 
finansowe Uczelni za 2021 rok, zawierające następujące pozycje oraz przyporządkowane im 
kwoty: 
 

 
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 rok, 

którego suma po stronie aktywów jak i pasywów wynosi      2 469 375 340,28 zł 
-     zysk bilansowy brutto           46 933 392,63 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                             11 476,00 zł 
- zysk bilansowy netto                                                                                   46 921 916,63 zł 

 
 

§2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY UCZELNI WUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 



UCHWAŁA NR  8/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 
 
w sprawie  przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2021 r. na Fundusz  
                   zasadniczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                 

 
 

 
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit. c) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego             
w związku z art. 409 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574 ze zm)  uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

1. Zysk bilansowy netto za 2021 rok w wysokości 46 921 916,63 zł przeznacza się na 

zwiększenie   Funduszu Zasadniczego Uczelni.   

 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

 
Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały  głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



UCHWAŁA NR  9/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 23 czerwca 2022r. 

 
w sprawie  zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022. 
 
 
 
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1 

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje Plan rzeczowo-finansowy i zadaniowy 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021 stanowiący załącznik do 
uchwały i składający się z następujących dokumentów:  

1)  Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok  

2)  Plan zadaniowy - załącznik nr 1 

3)  Wynagrodzenia osobowe - załącznik nr 2  

4) Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik nr 2A  

5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych - załącznik nr 3 

6) Remonty - załącznik nr 4  

7) Inwestycje budowlane - załącznik nr 5  

8) Zakupy wyposażenia - załącznik nr 6  

9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów - załącznik nr 7  

 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki nr od 1 do 

9  
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 
   RADY UCZELNI  

 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



 
UCHWAŁA NR  10/2022 

RADY UCZELNI 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

z dnia  23 czerwca  2022 r. 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na 
nieodpłatnym udostępnieniu UCK WUM ruchomości w postaci 
urządzenia RTG z ramieniem CPhilips Medical System Nederland B.V. 
model Azurion wraz z wyposażeniem  

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                     
i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1. 
 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na dokonanie 

czynności prawnej polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu UCK WUM (tj. oddaniu do 

korzystania na okres  dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym) ruchomości w postaci 

urządzenia RTG z ramieniem C. Philips Medical System Nederland B.V. model Azurion wraz                 

z wyposażeniem o wartości  rynkowej 2.118.000 zł, zakupionego z dotacji MNiSW dla 

potrzeb Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej 

Choroby Zakrzepowo-Zatokowej UCK WUM. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 
   RADY UCZELNI  

 
 
 

 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



  

UCHWAŁA NR  11/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 28 września 2022 

 
w sprawie  zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego i 

zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 
2022 

 
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo-finansowego i 
zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022 stanowiącą 
załącznik do uchwały i składającą się z następujących dokumentów:  

1)  Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok  

2)  Plan zadaniowy - załącznik nr 1 

3)  Wynagrodzenia osobowe - załącznik nr 2  

4) Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik nr 2A  

5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych - załącznik nr 3 

6) Remonty - załącznik nr 4  

7) Inwestycje budowlane - załącznik nr 5  

8) Zakupy wyposażenia - załącznik nr 6  

9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów - załącznik nr 7  

10) Fundusz stypendialny - załącznik nr 8  

 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr od 1 do 

10  
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                               Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

    
Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
 Nikt nie głosował przeciw;   
 Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



  

UCHWAŁA NR 12/2022 

RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy  
ul. Koszykowej 82A w Warszawie. 

 

Na podstawie art. 423 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (DZ.U. 2022 poz. 574 j.t.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na zbycie 
nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. Koszykowej 
82A, o nr ewid. 1/ 1 w obrębie 2-01-02, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr WA1M/00338017/4, stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 
 

 

 

§ 2. 

 
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY UCZELNI WUM 
 

 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 
 
 
 



  

UCHWAŁA NR 13/2022 

RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen 
Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
 

Na podstawie art. 423 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (DZ.U. 2022 poz. 574 j.t.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 
 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na 

ustanowienie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/1 

z obrębu 4-15-04 (KW WA3M/00490451/5) służebności przesyłu polegającej na: 

 

- prawie wstępu i korzystania z gruntu celem wybudowania sieci elektroenergetycznej 

kablowej nN, korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, a także na 

prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w celu instalacji, konserwacji, napraw, modernizacji, 

eksploatacji, przeglądów, demontażu, rozbudowy, przyłączania kolejnych odbiorców 

oraz dołożenia kolejnych kabli, jednocześnie ograniczając wykonanie tego prawa do 

gruntu o pow. 5,40 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym; 

 

- prawie do swobodnego całodobowego korzystania z pomieszczenia stacji TRAFO, 

o pow. 8,0 m2, zlokalizowanego w budynku technicznym, wzdłuż północno-

wschodniej granicy działki ew. 32/1 przy ul. Sierakowskiego, utrzymywania na 

nieruchomości stacji transformatorowej 15/04 kV, wraz z wszelkimi obiektami i 

urządzeniami do jej eksploatacji, w tym szafy MBS oraz instalacji TELCO, w celu 

instalacji, konserwacji, napraw, modernizacji, eksploatacji, przeglądów, demontażu, 

rozbudowy, przyłączania kolejnych odbiorców; 

 

na rzecz Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-672 Warszawa, ulica Piękna numer 46, NIP: 5252386094, 



  

REGON: 140787780), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000270640, 

 

- za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 36.700,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy 

siedemset złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT według 

stawki 23% tj. w kwocie brutto 45.141,00zł.  

 

 

Mapy Nieruchomości z zaznaczeniem służebności przesyłu stanowią załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2. 

 
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY UCZELNI WUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
 
 



  

UCHWAŁA NR   14 /2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 21 grudnia 2022r. 

 
w sprawie  zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego i 

zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 
2022. 

 
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo-finansowego i 
zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022 stanowiącą 
załącznik do uchwały i składającą się z następujących dokumentów:  

1)  Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok  

2)  Plan zadaniowy - załącznik nr 1 

3)  Wynagrodzenia osobowe - załącznik nr 2  

4) Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik nr 2A  

5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych - załącznik nr 3 

6) Remonty - załącznik nr 4  

7) Inwestycje budowlane - załącznik nr 5  

8) Zakupy wyposażenia - załącznik nr 6  

9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów - załącznik nr 7  

10) Fundusz stypendialny - załącznik nr 8  

 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr od 1 do 

10  
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                       Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
Głosowanie  przebiegało w następujący sposób:  
   Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 



  

 
 

UCHWAŁA NR   15/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 21 grudnia 2022r. 

 
w sprawie  zaopiniowania Prowizorium Planu zadaniowego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego na rok 2023. 
 
 

Na podstawie § 197 ust. 7 w zw. z § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1 

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje Prowizorium Planu zadaniowego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2023 stanowiące załącznik do 
uchwały i składające się z następujących dokumentów:  

1)  Plan zadaniowy - załącznik nr 1 

2)  Wynagrodzenia osobowe - załącznik nr 2  

3)  Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik nr 2A  

4) Koszty zadań jednostek organizacyjnych - załącznik nr 3 

5) Remonty - załącznik nr 4  

6) Inwestycje budowlane - załącznik nr 5  

7) Zakupy wyposażenia - załącznik nr 6  

8) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów - załącznik nr 7  

9) Fundusz stypendialny - załącznik nr 8  

 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr od 1 do 

9 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                             Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY UCZELNI WUM 

 
Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:  

   Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób; 
   Nikt nie głosował przeciw;   
   Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 


