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Plan działalności 

Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

na rok 2023 

L.p. Cel 

Mierniki określające 

stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Odniesienie 

do dokumentu 

o charakterze 

strategicznym 

Nazwa Planowana 

wartość 

do osiągnięcia                          

na koniec roku,                         

którego dotyczy 

plan 

1. Uniwersytet Pedagogiczny 

jako wiodący ośrodek akademicki 

dla systemu edukacji w Polsce 

realizacja 

poszczególnych 

celów 

strategicznych 

do osiągnięcia 

w perspektywie 

rocznej 

wskaźniki 

strategiczne 

Działania zmierzające do osiągnięcia 

wyznaczonych zadań w następujących 

obszarach: 

1. Dydaktyka i kształcenie 

2. Badania naukowe i rozwój dyscyplin 

3. Społeczna odpowiedzialność nauki  

4. Zarządzanie Uniwersytetem 

Strategia Rozwoju 

Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej 

w Krakowie w latach 

2023- 2030 



2. Utrzymanie i modernizacja 

infrastruktury oraz wyposażenia 

Uniwersytetu 

stopień 

zaawansowania 

prac 

budowlanych 

i wyposażenia 

obiektu 

100% 1. Modernizacja sali W. Danka 

wraz z termomodernizacją budynku auli 

Uniwersytetu Pedagogicznego- kontynuacja 

inwestycji z 2022r. 

Plan Finansowy 

Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej 

w Krakowie na 2023 rok 

Plan remontów i inwestycji 

na 2023 rok  

Plan remontów i inwestycji 

na 2023 rok 

 

stopień 

zaawansowania 

prac 

budowlanych 

i wyposażenia 

obiektu 

100% 2. Rozbudowa części budynku głównego 

Uniwersytetu Pedagogicznego- kontynuacja 

inwestycji z 2022r.  

3. Rozbudowa potencjału Uniwersytetu 

w zakresie infrastruktury i zagadnień 

pro obronnych poprzez „Budowę 

Centrum 

dydaktyczno- konferencyjnego 

obejmującego wielostanowiskową 

strzelnicę z zapleczem dydaktycznym 

na terenie nieruchomości 

zlokalizowanej przy ul. Rydla 54 

w Krakowie”  

stopień realizacji realizacja projektu 

zgodnie 

z haromonogramem 

1. Wykonanie koncepcji 

funkcjonalno- przestrzennej uzgodnionej 

z konserwatorem zabytków oraz innymi 

organami oraz stronami. 

2. Opracowanie WKI. 

3. Dokonanie zmiany w MPZP „Rejon Fortu 

Bronowice”. 

4. Opracowanie dokumentacji przetargowej 

na Wykonawcę dokumentacji technicznej; 

wyłonienie Wykonawcy oraz Inwestora 

Zastępczego. 

5. Opracowanie projektu budowlanego 

wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 

(wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 

pozwoleniami, decyzjami w tym m.in. 

z Konserwatorem Zabytków). 

6. Opracowanie dokumentacji wykonawczej: 

- projekty wykonawcze,  

- specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, 

- przedmiary robót, 

Plan remontów i inwestycji 

na rok 2023 Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej 

w Krakowie 



- kosztorysy inwestorskie.  

7. Opracowanie dokumentacji przetargowej  

na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. 

8. Wykonanie kompleksowej budowy 

wg dokumentacji technicznej 

i posiadanych pozwoleń wraz 

z kompleksowym wyposażeniem obiektu. 

 

4. Ewaluacja jakości działalności 

naukowej oraz rozwój Uniwersytetu 

poprzez kontynuację realizacji 

programu „Inicjatywa Doskonałości 

– uczelnia badawcza”  

stopień realizacji zamknięcie projektu 1. IDUB-01 Excellent Visiting Professors 

(Profesury Wizytujące: przyjęcie 

wybitnych zagranicznych profesorów 

na okres do jednego roku. 

2. IDUB-02 Excellent Small Working 

Groups: małe granty badawcze 

na wsparcie zespołów roboczych. 

3. IDUB-03 Excellent Mobility: małe granty 

badawcze na realizację staży krajowych 

lub zagranicznych na okres od 1 do 3 

miesięcy. 

4. IDUB-04 Excellent Motivation: dodatki 

motywacyjne dla pracowników 

badawczych i badawczo–dydaktycznych. 

5. IDUB-05 Excellent Impact: działania 

wspierające potencjał badawczy zespołów 

naukowych. 

Plan Finansowy 

Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej 

w Krakowie na 2023 rok 

 

        Zatwierdzam 

 

             R e k t o r 

Prof. dr hab. Piotr Borek  


