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O historycznych zespołach Oddziału Akt Collegium Medicum w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oddział Akt Collegium Medicum, będący częścią Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma stosunkowo
krótką historię. W maju 1993 r. nastąpiło włączenie Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r.1 włączono jedną uczelnię w drugą.  Trzeba ten fakt
podkreślić, bo w treści ustawy sprecyzowano, że nastąpiło „włączenie”2 AM do UJ: „Włącza się Akademię Medyczną
im.  Mikołaja  Kopernika  w Krakowie,  zwaną  dalej  »Akademią«,  do  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  zwanego dalej
»Uniwersytetem«,  z  dniem  12  maja  1993  r.”3.  Datą  przełomową,  istotną,  najważniejszą  dla  wszystkich  komórek
organizacyjnych4 dawnej struktury (AM) włączonej do Almae Matris Cracoviensis jest dzień 12 maja 1993 r. Z tym
dniem  nastąpiła  likwidacja  Akademii  Medycznej  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Krakowie5,  ponieważ  ustawodawca
określił, że: „Z dniem włączenia znosi się Akademię”. Z kolei artykuł drugi ww. ustawy precyzował: 

Uniwersytet  z  dniem włączenia  Akademii,  oprócz  dotychczasowej  działalności  1)  prowadzi  działalność  dydaktyczną  i  badawczą  w
zakresie nauk medycznych, 2) prowadzi działalność leczniczą (...), 3) uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez publiczne
zakłady opieki zdrowotnej (...)6. 

Powyższe artykuły ustawy z 1993 r. odnosiły się również i do wszelkich struktur i kompetencji zniesionej
krakowskiej  Akademii  Medycznej7,  której  to  struktury  i  kompetencje  przynależały  odtąd  do  Uniwersytetu
Jagiellońskiego (także struktury Państwowego Szpitala Klinicznego)8.

Formalnie rzecz biorąc, z dniem 12 maja 1993 r. przestało zatem istnieć dotychczasowe Archiwum Akademii
Medycznej  im.  M.  Kopernika  w  Krakowie.  Nie  istnieje  żaden  inny  dokument,  który  stanowiłby  o  likwidacji
dotychczasowego Archiwum AM (dzieje tego Archiwum ukazano w innym miejscu9). Sukcesorem akt dawnej AM
został  Uniwersytet  Jagielloński.  Struktury dawnej  AM utworzyły w ramach UJ ciało zwane statutowo „Collegium
Medicum”, którego jednak nie wspominała ww. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Jednak w oficjalnie publikowanym
Składzie osobowym Collegium Medicum z 1993 r. pojawił się zapis o istnieniu „Archiwum Collegium Medicum” w

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Dz.U. z dnia 31 maja 1993 r., nr 44, poz. 200. 

2 A nie: „połączenie”, „powrót”, „zjednoczenie” itp.

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej..., art. 1, ust. 1. 

4 Szerzej na temat ustroju poszczególnych jednostek organizacyjnych Collegium Medicum UJ napisano w innych miejscach (teksty złożone w 
Archiwum UJ). Por. Ma r e k  Ma r iu sz  Tyt ko , Wstęp do inwentarza akt Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1993–), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1993–1996), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1996–1999), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993–
1996), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1999–), maszynopis; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Socjalno-Bytowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1993–1996), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza pieczęci (pieczątek) Collegium Medicum (1993–), maszyn. Ponadto na temat ustroju jednostek 
istniejących już wcześniej, m.in. w momencie włączenia Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego
napisano w innych jeszcze miejscach. Por. Ma r e k  Ma r iu sz  Tyt ko , Wstęp do inwentarza akt Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w
Krakowie (1950–1993), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w 
Krakowie (1982–1993), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Socjalno-Bytowego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w 
Krakowie (1982–1993), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Samodzielnej Sekcji do spraw Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego 
Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1978–1991), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauki Akademii 
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1977–1993), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Dydaktyczno-Naukowego Akademii 
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1976–1977), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza pieczęci (pieczątek) Akademii Medycznej w 
Krakowie (1950–1993), maszyn.; Ide m , Wstęp do inwentarza akt własnych Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie ([1950]–1993), maszynopis.
Ogólny zarys systemu kancelaryjnego obowiązującego w momencie włączania AM do UJ opisano w innym miejscu. Por. Ma r e k  Ma r iu sz  
Tyt ko , System kancelaryjny Akademii Medycznej w Krakowie (1950–1993), maszyn. Na temat wspólnych ujęć kilku zespołów akt AM i CM UJ por.
H a l ina  Zw o l s ka , Wydział Pielęgniarski, maszyn.; E a de m, Sekcja Administracji Nieruchomości AM 1973–1983. Dział Administracji AM i CM 
UJ 1984–1996, rękopis; Ea de m , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów [1977–1996], rękopis; Ea de m , Wstęp 
do inwentarza akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, rękopis; E a de m, Wstęp do inwentarza akt Działu Spraw Pracowniczych 
Akademii Medycznej w Krakowie 1950–1993, rękopis; Ea de m , Wstęp do inwentarza Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Akademii 
Medycznej, rękopis.

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o włączeniu Akademii Medycznej..., art. 1, ust. 2.

6 Ibidem, art. 2, ust. 1.

7 W tym – wydziały, instytuty, katedry, zakłady, kliniki, pracownie, wszelkie działy centralne, sekcje administracji i kwestury itd.

8 Nazwę: „Państwowy Szpital Kliniczny” zmieniono w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. na: „Szpital Kliniczny”, a następnie od 1999 r. na: 
„Szpital Uniwersytecki” (ta ostatnia zmiana nazwy wiązała się z reformą systemu ubezpieczeń zdrowotnych, powstaniem Kas Chorych z dniem 1 
stycznia 1999 r., co wymusiło na władzach UJ konieczność dostosowania się do nowej sytuacji finansowania szpitali, które w pewnym sensie mogły 
być dla siebie konkurencyjne, a określenie: „Szpital Uniwersytecki” w odniesieniu do szpitala klinicznego podnosiło jego rangę).

9 Na temat Archiwum AM i akt własnych Archiwum AM por.: Ma re k  Mar iu sz  Tytko , Wstęp do inwentarza akt własnych Archiwum 
Akademii ... op. cit., ibidem. Por. także: Ide m , Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie (1950–1993), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2008, 
R. 58 [wyd. 2009], s. 307–320.



lokalu przy ul. św. Anny 3 w Krakowie. Po 1 października 1994 r., kiedy to nowym kierownikiem Archiwum UJ został
dr hab. Jerzy Michalewicz, historyk10, ww. zastana, odrębna struktura archiwalna CM UJ, została faktycznie włączona
w strukturę Archiwum głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zyskała nazwę „Oddziału Akt Collegium Medicum”
(później przemianowano ją na „Oddział  Collegium Medicum”. Na przełomie XX i XXI w. zmodyfikowana, pełna
nazwa oficjalna brzmiała: „Uniwersytet Jagielloński. Archiwum. Oddział Collegium Medicum”11. Nazwa: „Archiwum
Collegium Medicum” funkcjonowała i funkcjonuje nadal w świadomości potocznej, zwłaszcza wśród pracowników
CM UJ, traktujących nadal ww. komórkę jako własne archiwum zakładowe. 

Losy Oddziału  Akt  CM UJ  są  następujące.  Do  30  października  1997 r.  ww.  Oddział  Akt  mieścił  się  w
kamienicy prywatnej w Śródmieściu przy ul. św. Anny 3 w dwóch ostatnich pomieszczeniach na drugim piętrze od
strony ulicy. Od 30 października 1997 r. do 27 lutego 2002 r. zajmował dwa oszklone pomieszczenia (nr 11 i nr 13) na
parterze budynku Biblioteki Medycznej UJ przy ul. Medycznej 7 w Krakowie-Prokocimiu. Od 27 lutego 2002 r. po
dzień dzisiejszy siedzibą ww. Oddziału jest część parterowego budynku przy ul. Śniadeckich 16 na Grzegórzkach.
Należy wspomnieć, że przejściowo w latach 1995–1996 jedna z pracowni (jeden z magazynów) Oddziału Akt CM UJ
mieścił się w dwóch ostatnich pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Kopernika 19/E w Krakowie,
obecnie  mieści  się  tam  Dział  Zaopatrzenia  CM  UJ.  Dla  porządku  trzeba  zaznaczyć,  że  część  akt,  np.  katalogi
studenckie, teczki studenckie AM i CM UJ, ze względów praktycznych (wydawanie zaświadczeń o studiach dla byłych
studentów AM i CM UJ) znajdowała się od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. w magazynie głównym Archiwum
UJ przy ul. św. Anny 6 na parterze przy sekretariacie w magazynie nr 1 od strony ul. Jagiellońskiej. Ta część akt
studenckich  AM  i  CM  UJ,  przechowywana  przy  ul.  św.  Anny  6,  we  wrześniu/październiku  2004  r.  wraz  z
uniwersyteckim Archiwum głównym została przeniesiona do nowej siedziby Archiwum UJ przy al. Mickiewicza 22 w
Krakowie  do  starej  części  gmachu  Biblioteki  Jagiellońskiej,  gdzie  do  dziś  znajduje  się  w  ogólnym  magazynie
archiwalnym na szóstym piętrze w skrzydle budynku od strony ul. Ingardena.

Obsada personalna Oddziału Akt CM UJ zmieniała się z biegiem czasu. Pracowali w nim, faktycznie przy ul.
św. Anny 3, początkowo: Elżbieta Mej (posiadająca jedynie średnie wykształcenie), na etacie CM UJ od 1993 r. do
połowy 1995 r. (wcześniej zatrudniona także w Archiwum AM do 1993 r.), dr Krzysztofa Michalewska, historyk12,
pracująca tam na etacie UJ od 1993 r. do końca 1999 r., mgr Jacek Paruch, historyk, pracujący tam na etacie CM UJ od
połowy 1995 r. do końca 1996 r., mgr Andrzej Musielak, persolog13 (znany krakowski iranista), pracujący w jednym z
pomieszczeń Oddziału Akt CM UJ przy ul. Kopernika 19/E na etacie CM UJ w latach 1995–1996, następnie zaś w
Archiwum głównym UJ. W Oddziale Akt Collegium Medicum UJ pracowali także dr Marek Mariusz Tytko, historyk
sztuki, specjalista informacji naukowej, pedagog, pozostający na etacie UJ, oddelegowany do Oddziału Akt CM od 19
marca 1997 r. do 31 stycznia 2006 r. i mgr pedagogiki Halina Zwolska14, na etacie UJ, mianowany kierownik ww.
Oddziału w okresie od 1 marca 2000 r. do 31 grudnia 2005 r. Od 1 stycznia 2006 r. Oddziałem Akt Collegium Medicum
kierował pełnomocnik Dyrektora Archiwum UJ, wicedyrektor dr Mariusz Jakubek15, historyk, pracownik UJ. Obecnie
osobą opiekującą się w sposób szczególny aktami Oddziału CM UJ jest mgr historii Edyta Paruch, pracownica UJ. Od
1 lutego 2006 r. do dnia dzisiejszego obsada personalna Oddziału Akt CM UJ przy ul. Śniadeckich 16 w Krakowie jest
zmienna,  a  dyżury w siedzibie  Oddziału  pełnią  kolejno  różne  osoby z  grona  pracowników etatowych  Archiwum
Uniwersyteckiego, będące zarówno na etacie tzw. Collegium Medicum16, jak i na etacie UJ17.

Zasób  Oddziału  Akt  CM  wynosi  kilkaset  metrów  bieżących  i  waha  się  wraz  z  kolejnymi  akcesjami
dokumentów i wraz z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, dochodząc maksymalnie do ok. 1000 mb (licząc
razem akta AM i CM zgromadzone przy ul.  Śniadeckich 16 i  przy al.  Mickiewicza 22).  Pojemność magazynowa
samego Oddziału przy ul. Śniadeckich 16 wynosi maksymalnie ok. 600–700 mb.

W skład  historycznego  zasobu  aktowego  Oddziału  Akt  CM  UJ  wchodzą  dokumenty  pozostałe  po  byłej
Akademii Medycznej (1950–1993) i akta nowsze z okresu istnienia Collegium Medicum UJ, bo od 1993 r. prawie do

10 Jerzy Michalewicz, historyk szkolnictwa i gospodarki oraz demografii, biografista.

11 Tak napisano w 2002 r. na oficjalnej tablicy informacyjnej na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Śniadeckich 16 w Krakowie.

12 Dr Krzysztofa Michalewska (urodzona w 1933 r. w Krystynopolu, zm. w 2006 r. w Krakowie), historyk oświaty, szkolnictwa wyższego i kultury,
w okresie PRL represjonowana z powodu przekonań politycznych, m.in. w latach 80. XX w. zwolniona z pracy w UJ. W okresie III RP przywrócona 
do pracy w UJ. Por. Kr z ysz tof  S t op ka , Z żałobnej karty – Krzysztofa Michalewska, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2007, t. 13, s. 211–212. 

13 Andrzej Musielak, tłumacz perskiej literatury klasycznej, m. in. przetłumaczył z perskiego traktaty sufiego Azizoddin’a Nasafi’ego.

14 Halina Zwolska (Halina Zaleska), mgr pedagogiki ze specjalizacją w zakresie historii wychowania, uczennica prof. Jana Hulewicza, historyka 
oświaty, wychowania i kultury. Autorka prac m.in. na temat dziejów szkolnictwa wyższego, np. Szkoły Głównej Koronnej w XVIII w., dziejów 
poszczególnych jednostek UJ (głównie medycznych) w XIX i XX w. oraz dziejów Akademii Medycznej w Krakowie, autorka biogramów uczonych 
krakowskich (głównie medyków), autorka artykułów nt. doktoratów honoris causa UJ w XVIII–XIX w. 

15 Mariusz Jakubek opracował syntezę bibliograficzną czasopiśmiennictwa krakowskiego z okresu zaborów. Por. Ma r iu sz  Ja kube k , Prasa   
krakowska, 1795–1918. Bibliografia, Wydawnictwo Naukowe DWN, Archiwum UJ, Kraków 2004, s. XIX, [1], 387, [1], seria: Z Prac Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria F, t. 4.

16 Etaty pracowników archiwalnych Collegium Medicum UJ są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia, ponieważ Collegium Medicum UJ 
zachowuje odrębność finansową w stosunku do reszty UJ.

17 Etaty pracowników archiwalnych Archiwum głównego UJ są finansowane z budżetu ministerstwa właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego i
nauki, tak samo jak etaty uniwersyteckie niebędące w gestii finansów CM UJ.

http://www.bj.uj.edu.pl:80/uj/katalog?sessionid=2010021620330613257&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&scant1=Jakubek%20mariusz&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Prasa%20krakowska,%201795-1918%20%3A%20bibliografia%20%2F%20Mariusz%20Jakubek.&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://www.bj.uj.edu.pl:80/uj/katalog?sessionid=2010021620330613257&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&scant1=Jakubek%20mariusz&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Prasa%20krakowska,%201795-1918%20%3A%20bibliografia%20%2F%20Mariusz%20Jakubek.&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1


dnia  dzisiejszego akcesje  napływają  na  bieżąco,  w  miarę  wolnego  miejsca.  Razem jest  to  kilkadziesiąt  zespołów
aktowych, przy czym najważniejsze są akta kategorii „A”, mające znaczenie historyczne oraz akta kategorii „BE50”
mogące mieć znaczenie historyczne w przyszłości (np. akta personalne pewnych kategorii pracowników AM i CM UJ).
Prócz  tego  w Oddziale  przechowuje  się  dokumentację  kategorii  „B”,  o  znaczeniu  czasowym,  bieżącym,  głównie
finansowym, która systematycznie jest brakowana i za zgodą Archiwum Państwowego przeznaczana na makulaturę.

Do najważniejszych zespołów akt historycznych krakowskiej Akademii Medycznej należą: 1) akta senackie,
2) akta rektorskie, 3) akta administracji centralnej, 4) akta wydziałowe, 5) akta instytutów, katedr, klinik, zakładów,
pracowni  etc.  (chodzi  o  tzw.  „akta  zakładowe”,  czyli  o  dokumentację  poszczególnych  „zakładów naukowych”  w
uczelni).

Z akt Senatu AM zachowały się głównie protokoły posiedzeń Senatu AM (w stanie niepełnym) oraz akta
niektórych komisji senackich AM (np. dyscyplinarnej)18. Z akt rektorskich AM zachowały się szczątkowo głównie akta
z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Protokoły Senatu AM, zwłaszcza księgi protokołów z lat
1950–1968, a także luźne, późniejsze, są nieocenionym źródłem informacji o życiu naukowym uczelni, głównie jeżeli
chodzi  o  sprawy naukowe,  zatwierdzanie  stopni  i  tytułów,  ważne decyzje  strukturalne.  Do komisji  senackich  lub
rektorskich zaliczyć należy także np. komisje ds. klinicznych, ds. naukowych itd., lecz de facto działalność urzędową w
tym zakresie prowadziły odpowiednie komórki administracji centralnej AM, powoływane stopniowo, w miarę potrzeb.
Np. Dział Nauki AM związany był z odpowiednią komisją ds. nauki w AM, komórka ds. klinicznych – z odpowiednią
komisją ds. klinicznych itd. Akta dot. tych spraw były jednak prowadzone przez urzędników z danej komórki, a nie
przez członków komisji, akta posiadały znaki danej komórki, a nie – Komisji, stąd powstałe zespoły akt administracji
centralnej odzwierciedlają działalność czy to Rektora (prorektorów) i komisji rektorskich im podległych, czy to Senatu
AM i podległych mu komisji senackich.

Wśród  zróżnicowanych  akt  administracji  centralnej  AM19 na  uwagę  zasługują  szczególnie  dokumenty
zespołów, które pozwalają na historyczne odtworzenie życia naukowego uczelni. Przykładowo biorąc, chodzi o zespoły
Działu Organizacji i Planowania (zwane pierwotnie Działem Organizacji), który od lat sześćdziesiątych XX w. aż do
1975 r. miał także w swoim zakresie np. sprawy przyjmowania gości zagranicznych przez AM i służbowych wyjazdów
pracowników  AM  za  granicę.  Szczątkowo  zachowane  dokumenty  tego  działu  nie  pozwalają  jednak  na  pełne
odtworzenie  spraw  kontaktów  z  zagranicą  z  tego  czasu.  Podobnie  nie  sposób  w  pełni  odtworzyć  kwestii  badań
naukowych. 

Na uwagę zasługuje mały zespół Działu Dydaktyczno-Naukowego AM (1976–1977)20,  który zajmował się
m.in.  zarówno  sprawami  dydaktyki,  jak  i  kwestiami  badań  naukowych  (wnioski,  planowanie,  rozliczanie  –
reprezentowane w aktach szczątkowo), w tym także sprawami kontaktów z zagranicą (naukowe wyjazdy za granicę
pracowników AM oraz przyjmowanie naukowców – gości  zagranicznych).  Byłoby błędem włączanie tego zespołu
aktowego (DDN) do innego zespołu, tj.  do akt  Działu Nauki AM (DN), który powstał  później  i  miał  inny zakres
obowiązków.

Dział Nauki AM (1977–1993)21, przejściowo funkcjonujący jako Sekcja ds. Nauki (1991–1993), obejmuje w
m.in. sprawy wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy (w okresie 1977–1982), sprawy organizowania
konferencji naukowych w AM, kwestie badań naukowych (wnioski, planowanie, sprawozdania z badań, rozliczanie
projektów), sprawy doktoratów, habilitacji i profesur. Tenże dział pośredniczył w ww. sprawach między wydziałami
AM a tzw. Centralną Komisją Kwalifikacyjną ds. Tytułu i Stopni Naukowych (nazwa CKK zmieniała się).

Dział Współpracy z Zagranicą AM (1992–1993)22, przejściowo funkcjonujący jako Samodzielna Sekcja ds.
Współpracy z Zagranicą (1982–1984), powstał przez wydzielenie się ze struktur Działu Nauki AM. Obejmuje sprawy
wyjazdów  za  granicę  pracowników  AM,  przyjazdów  naukowców  zagranicznych  do  krakowskiej  AM  (gości
zagranicznych), kwestie umów (porozumień) dwustronnych pomiędzy AM a zagranicznymi uczelniami i sprawy temu
podobne. Jego akta są stosunkowo dobrze zachowane i uporządkowane, choć z racji ich „świeżości” (nie upłynęło
jeszcze  30  lat  od  ich  powstania)  i  faktu  istnienia  w  dokumentach  informacji  personalnych,  dotyczących  spraw
osobowych pracowników AM, także tych nadal żyjących i czynnych, akta owe są jeszcze normalnie niedostępne dla
badaczy.

Na uwagę zasługują także akta Samodzielnej  Sekcji  ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego AM (w
skrócie:  DSK, stąd komórka zwana była potocznie:  „Działem Spraw Klinicznych”)23.  Ww. komórka (1978–1991),

18 Por. Ma re k  Mar iu sz  Tytko , Wstęp do akt Senatu Akademii Medycznej w Krakowie (1950–1993), rękopis. Akta komisji dyscyplinarnej AM 
posiadają osobny inwentarz, por. H a l ina  Zw o l s ka , Wstęp do inwentarza Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Akademii 
Medycznej, rękopis.

19 Na temat akt sensu stricto administracyjnych, niemających jednak znaczenia dla odtworzenia dziejów nauk medycznych w krakowskiej AM por.:
H a l ina  Zw o l s ka , Sekcja Administracji Nieruchomości AM 1973–1983. Dział Administracji AM i CM UJ 1984–1996, rękopis.

20 Por. Ma re k  Mar iu sz  Tytko , Wstęp do inwentarza akt Działu Dydaktyczno-Naukowego Akademii Medycznej ...., op. cit., ibidem.

21 Por. Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauki Akademii Medycznej ..., op. cit., ibidem.

22 Por. Ide m , Wstęp do inwentarza akt Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej ..., op. cit., ibidem.

23 Por. Ide m , Wstęp do inwentarza akt Samodzielnej Sekcji do spraw Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im. Mikołaja
Kopernika w Krakowie (1978–1991), maszyn.



istniejąca  w  strukturach  AM,  miała  za  zadanie  początkowo  zajmowanie  się  sprawami  kontraktu  medycznego  w
Kuwejcie,  zgodnie  z  umową polsko-kuwejcką  (1978),  następnie  sprawami kontraktu  medycznego w Libii  (1979–
1983), w myśl porozumienia polsko-libijskiego (krakowska AM prowadziła nabór kandydatów na kontrakt w skali
całego  kraju,  a  następnie  prowadziła  część  spraw  merytorycznych  związanych  z  kontraktem  w  Libii).  Sekcja  ta
zajmowała  się  także  kwestiami  specjalizacji  medyków (chodzi  o  specjalizację  pierwszego  i  drugiego  stopnia  dla
lekarzy), kursami doskonalącymi dla medyków itp. Ww. Sekcja została zlikwidowana u zarania III RP, a na jej miejsce
powołano samodzielne stanowiska ds. klinicznych w AM (1991–1993). Akta sekcji zachowane dość reprezentatywnie,
pozwalają na badanie zagadnień specjalizacyjnych i spraw kontraktowych. 

Ważnym zespołem, potrzebnym dla odtworzenia historii nauki krakowskiej w zakresie nauk medycznych jest
zespół Działu Spraw Pracowniczych AM (1950–1993)24. Akta tego zespołu są szczególnie obfite, przydatne będą w
przyszłości dla biografistyki. Dział ten funkcjonował pod zmiennymi nazwami (oficjalnymi i potocznymi) w okresie
PRL (np. Oddział Personalny, Dział Kadr, Dział Osobowy, Dział Spraw Pracowniczych) i na początku istnienia III RP.
Chodzi  zwłaszcza  o  teczki  osobowe  pracowników  nauki  (nauczycieli  akademickich)  AM  (1950–1993)  w  ilości
kilkudziesięciu mb. W mniejszym stopniu o teczki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, choć także
i te mogą być cennym źródłem dla biografistyki, do tej kategorii przynależą m.in. teczki bibliotekarzy, archiwistów,
personelu pomocniczego, urzędniczego, także częściowo tylko zachowane teczki pracowników Zakładu Remontowo-
Budowlanego  AM  (ZRB).  Należy  zaznaczyć,  że  nie  wszystkie  teczki  pracowników  AM  zachowały  się  do  dnia
dzisiejszego, nawet spośród teczek naukowców (od momentu przejęcia zbiorów przez Archiwum UJ brakowało np.
teczki prof. Jana Oszackiego czy prof. Krzysztofa Michejdy itd.). Brakowało także sporej części teczek osobowych
pracowników Zakładu Remontowo-Budowlanego AM, które zostały zniszczone jeszcze w okresie przed przejęciem ich
przez Archiwum UJ. 

Można wspomnieć w tym miejscu akta Działu Spraw Socjalno-Bytowych AM (1982–1993)25, które mogą być
przyczynkiem  (ilustracją)  do  pokazania  problemów  socjalnych  w  trudnych  latach  osiemdziesiątych  XX  w.  (jak
pomagano pracownikom – praca socjalna na uczelni). Można wskazać także na osobne akta Działu Nauczania i Spraw
Bytowych Studentów AM i CM UJ, które obrazują fragmentarycznie pomoc świadczoną studentom AM i CM UJ26.

Inne,  zachowane  zespoły administracji  centralnej  AM nie  mają  tak  wielkiego  znaczenia  dla  odtworzenia
dziejów naukowych krakowskiej Akademii Medycznej (np. akta Inspektora Przeciwpożarowego, akta Inspektora BHP,
dokumentacja Działu Kontroli czy Kwestury). Zachowane akta Kwestury dotyczą lat 1979–1990, lecz głównie są to
listy płac. 

Warto  jednak  zwrócić  uwagę  na  osobne,  specyficzne  akta  Zarządu  Inwestycji  AM,  który  od  lat
sześćdziesiątych XX w. do 1993 r. zajmował się w ww. uczelni sprawami budowy (rozbudowy) kolejnych gmachów
AM (np. kampusu w Krakowie-Prokocimiu: akademiki studenckie, stołówka, budynek Wydziału Farmacji, budynek
Biblioteki Medycznej). Dokumentacja budowlana jest niezbędna dla poznania historii rozbudowy lokali krakowskiej
Akademii Medycznej. Poza dokumentacją techniczną wśród dokumentów zespołu Zarządu Inwestycji AM znajdują się
m.  in.  teczki  osobowe  pracowników  tej  specyficznej  jednostki  uczelnianej,  w  okresie  PRL-u  podległej  m.in.
ministerstwu właściwemu dla spraw budownictwa. Akta te były gromadzone w budynku przy ul. Śniadeckich 16, gdzie
od  1993 r.  do  2001 r.  funkcjonował  Zarząd  Inwestycji  Collegium Medicum UJ  (a  wcześniej,  do  1993 r.  Zarząd
Inwestycji AM). Akta te zostały przejęte przez Archiwum UJ – Oddział Collegium Medicum dopiero w 2002 r., kiedy
to ww. Oddział  wprowadził  się  do pomieszczeń po zlikwidowanym Zarządzie Inwestycji  CM UJ.  Z zasobu tego
Archiwum warto wskazać na nieliczne fotografie obiektów (modeli) budowlanych gmachów AM i plany budynków
mogące zainteresować historyków architektury. Akta Zarządu Inwestycji posiadają osobny, uporządkowany ciąg teczek
pracowniczych tejże jednostki, niewchodzący w skład teczek osobowych pracowników AM.

Na osobną uwagę zasługują trzy ważne zespoły akt wydziałowych: Wydziału Lekarskiego AM (1950–1993) 27,
Wydziału Farmaceutycznego AM (1950–1993)28, Wydziału Pielęgniarskiego AM (1975–1993)29. Należy zaznaczyć, że
stan ich kompletności jest zróżnicowany. Najmniej zachowało się akt Wydziału Lekarskiego AM z tzw. „registratury”.
Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego (WL AM) zachowały się tylko z lat 1969–1993, akta registratury WL
AM  z  przełomu  lat  osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych  XX  w.  Najlepiej  z  tego  zespołu  zachowały  się  akta
studenckie (teczki studenckie i katalogi studentów, tzw. ankiety wpisowe, dzienniki studiów) z lat 1950–1993. Wśród
teczek studenckich z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych są liczne braki, wskutek zniszczenia w okresie istnienia AM
– licznych teczek studentów WL „skreślonych ze studiów”.  Stosunkowo dobrze zachowały się  teczki  przewodów
doktorskich,  kandydackich,  habilitacyjnych,  wnioski  o  tytuł  profesorski,  a  także  prace  doktorskie  i  kandydackie
Wydziału Lekarskiego AM. Prace habilitacyjne WL AM uległy zniszczeniu w Archiwum UJ, tj. zostały przekazane na

24 Por. H .  Z w ol ska , Wstęp do inwentarza Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej ..., op. cit., ibidem.

25 Por. M.  M.  Tyt ko , Wstęp do inwentarza akt Działu Socjalno-Bytowego Akademii Medycznej …, op. cit., ibidem.

26 Por. H .  Z w ol ska , Wstęp do inwentarza akt Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów ..., op. cit., ibidem.

27 Por. H .  Z w ol ska , Wstęp do inwentarza akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej ..., op. cit., ibidem.

28 Por. M.  M.  Tyt ko , Wstęp do inwentarza akt Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej ..., op. cit., ibidem.

29 Por. H .  Z w ol ska , Wydział Pielęgniarski..., op. cit., ibidem.



makulaturę  wskutek  decyzji  ówczesnego  kierownictwa  AUJ,  czemu  niżej  podpisany  nie  mógł  zapobiec,  choć
protestował w tej sprawie.

Osobno w ramach Wydziału Lekarskiego istniał Oddział Stomatologiczny, z którego m.in. zachowały się akta
studenckie (teczki studenckie, katalogi studenckie), choć teczki nie są kompletne (brak szeregu teczek studentów tzw.
„skreślonych”). Registratura aktowa Oddziału Stomatologicznego jest, podobnie jak registratura całego zespołu WL
AM, w stanie wysoce szczątkowym, głównie z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. XX w., zaś prace
doktorskie,  teczki  przewodów  doktorskich,  habilitacyjnych  i  wnioski  profesorskie  stomatologów  są  połączone  z
odpowiednimi  ciągami  ww.  dokumentów  odnoszących  się  do  lekarzy,  tu  nie  różnicowano  spraw  stomatologów-
naukowców od spraw reszty naukowców-medyków (lekarzy) w ramach akt Wydziału Lekarskiego. Teczki doktorantów
prowadzone w ramach Studium Doktoranckiego AM30 zostały włączone do odpowiednich ciągów teczek doktorskich
Wydziału Lekarskiego lub Wydziału Farmaceutycznego.

Dokumenty  Wydziału  Farmaceutycznego  AM  są  stosunkowo  najlepiej  zachowanym  zespołem  akt
wydziałowych AM z lat 1950–199331, choć i tu w pewnych kategoriach akt (w tzw. registraturze) zdarzają się liczne
luki w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., lecz registratura Wydziału Farmacji na ogół zachowała się
prawie  w całości  (akta  historyczne)  w przeciwieństwie  do  akt  historycznych  WL AM, gdzie  do  naszych czasów
dotrwały tylko szczątki tej registratury. Z akt Wydziału Farmaceutycznego, poza dobrze zachowanymi protokołami
posiedzeń Rady Wydziału (choć dokumentacja posiada niewielkie luki), warto zwrócić uwagę na przewody doktorskie,
przewody kandydackie, przewody habilitacyjne i wnioski o tytuł profesora, nadto na prace doktorskie i habilitacyjne
farmaceutów zachowane w oryginalnych maszynopisach.  Akta  studenckie  farmaceutów zachowały się  w zasadzie
kompletniej,  niż  w  przypadku  akt  studentów  WL  (teczki  studenckie,  katalogi,  dzienniki  studiów).  Wśród  akt
studenckich Wydziału Farmaceutycznego zachowały się akta studentów Oddziału Analityki Medycznej od pierwszej
połowy lat  siedemdziesiątych  XX w.  do  1993 r.,  ponieważ  obok kierunku  „aptekarskiego”  (aptecznego)  Wydział
Farmaceutyczny prowadził wtedy równolegle studia z zakresu „analityki medycznej” (osobny kierunek studiów), stąd
istnieją osobne ciągi teczek „farmaceutów” i „analityków medycznych” oraz w zasadzie osobne katalogi studenckie
(choć niektóre roczniki posiadają wspólne księgi dla studentów ‘farmacji’, tj. kierunku „aptekarskiego” i dla studentów
„analityki medycznej”, np. na początku lat osiemdziesiątych XX w.). Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że oryginalne
maszynopisy prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego znajdują się obecnie wskutek zaszłości historycznych w
zbiorach Biblioteki Medycznej CM UJ przy ul. Medycznej 7 w Krakowie-Prokocimiu.

Akta  Wydziału  Pielęgniarskiego  AM  z  lat  1975–1993  zachowały  się  stosunkowo  dobrze.  Najbardziej
kompletnie  zachowały  się  protokoły  Rady  Wydziału  Pielęgniarskiego  AM  (1975–1993),  registratura  w  zasadzie
dopiero od ok. 1980 r. do 1993 r. jest w miarę kompletna. Akta studenckie (teczki studentów) i prace magisterskie są
także w miarę dobrze reprezentowane. Akta Wydziału Pielęgniarskiego nie kończą się na cezurze 1993 r., lecz tworzą
jeden  zespół  z  aktami  Wydziału  Pielęgniarskiego  CM UJ  do  1996/1997  r.  Wydział  Pielęgniarski  CM UJ  to  jest
personalnie,  lokalowo – dawny Wydział  Pielęgniarski  AM, który wszedł  w skład Collegium Medicum. Decyzja o
połączeniu akt dwóch formalnie różnych struktur (AM i UJ) w jeden zespół Wydziału Pielęgniarskiego podjęta została
z tego powodu, że Wydział Pielęgniarski CM został zlikwidowany w 1997 r. i na jego miejsce powstał nowy: Wydział
Ochrony Zdrowia, zwany później Wydziałem Nauk o Zdrowiu. 

Wśród akt jednostek pozawydziałowych warto wskazać na zespół akt Szkoły Zdrowia Publicznego Akademii
Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostka międzyuczelniana, powstała jeszcze przed włączeniem AM do
UJ). Szkoła Zdrowia Publicznego CM stała się zaczątkiem późniejszego Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, który
istniał na Wydziale Ochrony Zdrowia. W tym zespole znajdują się także akta personalne pracowników ww. Szkoły.

Akta  zakładowe  AM  (akta  zakładów,  katedr,  instytutów,  klinik,  pracowni  AM)  są  dość  przypadkowe,
szczątkowe,  z  reguły są  to  dokumenty z  końca  lat  osiemdziesiątych  lub początku  lat  dziewięćdziesiątych  XX w.
Pozwalają one w pewnych przypadkach uzupełnić informacje o działalności danego wydziału lub dotyczą jednostek
międzywydziałowych. Trzeba zaznaczyć, że Oddział Akt CM UJ nigdy nie gromadził i nie gromadzi dokumentacji
chorobowych z  klinik  AM czy CM. Istnieje  osobne Archiwum Szpitala  Uniwersyteckiego  przy ul.  Kopernika  36
(dawne Archiwum Państwowego Szpitala Klinicznego),  które to czyni.  Niektóre jednostki AM (a obecnie CM UJ)
miały i mają własne archiwa, np. Instytut Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu, który posiada nie tylko dokumentację
chorobową pacjentów, ale także inną dokumentację (np. pracowniczą, kliniczną, finansową, budowlaną, techniczną,
naukową, dot. konferencji tam organizowanych itd.). Tu pominięto omawianie akt zakładowych AM, poprzestając na
ogólnej informacji, że takowe istnieją w zasobie i są w trakcie porządkowania.

Dla pełności obrazu akt zgromadzonych w Oddziale Akt Collegium Medicum należy dodać, że ww. Oddział
gromadzi na bieżąco akta (także kategorii „A” o znaczeniu historycznym dla przyszłości) wytworzone przez kancelarie
Collegium  Medicum  UJ.  Do  zespołów (otwartych  lub  zamkniętych)  zaliczają  się  w  tym  zakresie  m.in.:  1)  akta
„senackie” (tzw. Senatu CM UJ zwanego później Radą Collegium Medicum), 2) akta prorektorskie CM UJ (w tym –
komisje prorektorskie), 3) akta administracji centralnej CM UJ, 4) akta wydziałowe CM UJ, akta zakładowe CM UJ.

30 Por. Ma re k  Mar iu sz  Tytko , Studium Doktoranckie Akademii Medycznej w Krakowie 1965–1993, rękopis.

31 Por. Ide m , Inwentarz akt Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie 1950–1993, maszyn.



Głównie są to akta z końca XX w. i początku XXI w., kiedy to nastąpiła akcesja z jednostek Collegium Medicum do
Oddziału Akt CM. 

Wśród akt wydziałowych ww. Oddział posiada wspomniane już dokumenty Wydziału Pielęgniarskiego CM
(zlikwidowanego w 1997 r.), szczątkowo – akta Wydziału Farmaceutycznego wraz z Oddziałem Analityki Medycznej
CM UJ32 i akta Wydziału Lekarskiego wraz z Oddziałem Stomatologicznym CM, przemianowanym później na Instytut
Stomatologii.  Stosunkowo  najlepiej  reprezentowane  są  akta  studenckie  (teczki  studenckie),  doktorskie  (prace
doktorskie, teczki przewodów doktorskich),  habilitacyjne (teczki przewodów habilitacyjnych),  wnioski profesorskie
(wnioski o tytuł naukowy profesora) itd. a tzw. registraturę zgromadzono obecnie w stosunkowo niewielkim stopniu.

Akta administracji centralnej reprezentowane są dość dobrze. Warto wymienić istotne dla poznania dziejów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego takie zespoły akt, jak: 1) Dział Nauki CM UJ (1993–1996) 33, 2)
Dział Współpracy z Zagranicą CM UJ (1993–1996)34, 3) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM (1996–1999)35, 3)
Dział Integracji Europejskiej CM (od 1999 r.)36, 4) Biuro Badań Naukowych CM, 5) Dział Socjalno-Bytowy CM UJ
(1993–1996, akta z lat 1993–1995)37.

Pieczątki AM38 i pieczątki CM UJ39 są zachowane, opracowane i zinwentaryzowane przez niżej podpisanego
łącznie w liczbie stu kilkudziesięciu (istnieje sfragistyczny indeks rzeczowy i osobowy do tych zbiorów, przygotowane
przez autora artykułu). 

Zachowały się nagrania audio z przełomu XX i XXI w. z posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego i z
posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego. Nagrania na kasetach, pozyskane dzięki autorowi niniejszego artykułu, zostały
obecnie  przetransponowane  na  formę  elektroniczną  i  po  zdigitalizowaniu  przechowywane  są  w  Archiwum UJ  w
zbiorze dokumentacji pozaaktowej (elektronicznej). 

Liczące kilkaset egzemplarzy zbiory biblioteczne Oddziału Akt CM UJ, zgromadzone i skatalogowane przez
niżej podpisanego (istnieją katalogi: autorski i rzeczowy), zostały opisane w innym miejscu40. Biblioteka Podręczna
Oddziału Akt  Collegium Medicum w Archiwum UJ jest  specjalistycznym, pomocniczym zbiorem przydatnym dla
historiografów.  Wśród  posiadanych  pozycji  warto  wskazać  zwłaszcza  na  publikowane  Składy  osobowe  AM  oraz
unikatowe,  drukowane  na  powielaczach  lub  tp.  Dzienniki  Zarządzeń,  Biuletyny  Informacyjne  oraz  Informatory,
zawierające źródłowe informacje do historii krakowskiej AM z lat 1960–1990.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę badaczy na niewykorzystane dotąd w pełni materiały z historycznego
zasobu aktowego krakowskiej Akademii Medycznej (1950–1993) i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(od 1993 do współczesności), które są wartościowym, choć nie zawsze kompletnym źródłem do historii najnowszej
krakowskiej medycyny w ww. zakresach. W niniejszym studium autor naszkicował wybrane kwestie przydatne dla
podstawowej orientacji badaczy zajmujących się dziejami medycyny, dziejami nauki, dziejami kształcenia medycznego
na poziomie szkolnictwa wyższego i historią Krakowa jako ośrodka naukowego. Nie było celem autora wyczerpanie
tematu, lecz tylko wstępna jego prezentacja z racji ograniczonych ram artykułu.

Marek Mariusz Tytko
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

SUMMARY
On the Collections in the Department of Files of the Collegium Medicum – at the Archives of the Jagiellonian

University

In the paper the author discusses the archival collection kept at the Department of Files of the Collegium
Medicum in the Jagiellonian University Archive. He also describes the history of the Archive's collecting of medical
records and presents the achievements of the employees involved in the elaboration of the documentation.
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The  author  also  draws  attention  of  researchers  to  the  yet  unutilised  sources  from the  historical  archival
collection of the Krakow Medical Academy (1950–1993) and also the Jagiellonian University Collegium Medicum
(1993 to the present day). They are valuable, though not always complete, source materials to the recent history of
Krakow medicine. In this study the author has outlined some issues relevant to the basic orientation of researchers
working on the history of medicine, history of science, history of medical education at a higher education level and the
history of Krakow as a scientific centre. Due to the limited framework of this article, the author's aim was not to
exhaust the topic, but only to make its initial presentation.


