
       UNIWERSYTET        
MIKOŁAJA KOPERNIKA        
         W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr 128  
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 28 października 2014 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji z nieruchomości  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizo wanych w Bydgoszczy w celu 

zabezpieczenia wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie celem podpisania aneksu do umowy pożyczki nr OPP/4/2011  
z dnia 14 listopada 2011 roku, zawartej ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. 

Jurasza w Bydgoszczy 
 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 20 lit. d 
Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. 

 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W celu umożliwienia realizacji Planu Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1                 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, zatwierdzonego przez Senat UMK uchwałą nr 127  
z dnia 28 października 2014 r., w oparciu o pożyczkę z Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki 
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, zarejestrowanej  
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS 37957, w kwocie 100.000.000,00 zł, 
na warunkach określonych zapisami umowy pożyczki nr OPP/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. 
oraz w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy pożyczki wydłużającej okres 
spłaty. 

 
Senat 

 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
po zasięgnięciu opinii Rady Collegium Medicum 

 
wyraża zgodę 

 
na poddanie się egzekucji z nieruchomości objętych hipoteką ustanowioną na podstawie Umowy 
o ustanowienie hipoteki z dnia 14 listopada 2011 r. wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 
§ 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty 150.000.000,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt milionów złotych), co do obowiązku zwrotu pełnej kwoty pożyczki, zgodnie  
z zapisami umowy pożyczki nr OPP/4/2011 oraz oprocentowania, odsetek za opóźnienie  
i innych ewentualnych poniesionych przez Pożyczkodawcę związanych z udzieloną pożyczką 
kosztów, przy czym Pożyczkodawca może wystąpić z wnioskiem o nadanie tytułowi 
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2025 r.  



 
§ 2 

 
Traci moc § 1 ust. 2 uchwały nr 73 Senatu UMK z dnia 26 listopada 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz na poddanie się egzekucji  
z nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.  
z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki, która zostanie zawarta ze Szpitalem 
Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (Biuletyn Prawny UMK Nr 7 poz. 215). 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 października 2014 r. 
 
 
 
 
 

                                                                               Przewodniczący Senatu 
 
 

                                                                                              prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
                   R e k t o r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


