
 

 

 

Uchwała nr 19/XII/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia  SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r./ 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 

r., o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

 

/za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r./ 

 

 

 

WPROWADZENIE  

 

Podstawy prawne działania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej 

dalej Radą Uczelni lub Radą): Ustawa  z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (zwana dalej Ustawą 2.0) oraz Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej Statut UJ).   

Kadencja Rady Uczelni trwa od dnia powołania przez Senat,  to jest od 30 stycznia 2019 roku 

do 31 grudnia 2020 r. Skład siedmioosobowej Rady Uczelni w roku 2020 nie uległ zmianie i na 

dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco: przewodniczący prof. dr hab. 

Jacek Purchla, członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni: prof. dr hab. Grażyna Stochel, 

dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ, prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek, członkowie spoza 

wspólnoty akademickiej: dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot oraz przewodnicząca Samorządu 

Studenckiego Marcelina Kościołek. Sekretariat Rady prowadzi mgr Lucyna Nycz. 

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY UCZELNI 

 

W roku 2020 Rada Uczelni odbyła 11 posiedzeń: 16 stycznia, 23 stycznia, 3 marca, 24 marca, 

31 marca, 16 czerwca, 29 czerwca, 18 września, 14 października, 19 listopada, 2 grudnia. 

Na wszystkich posiedzeniach obecni byli albo osobiście albo zdalnie za pośrednictwem 

platformy umożliwiającej taką komunikację wszyscy członkowie Rady (z wyjątkiem 

posiedzenia wyjazdowego, które odbyło się 18 września w Modlnicy).  W roku 2020 Rada 

podjęła 18 uchwał (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1).  Wszystkie uchwały zostały 

przyjęte jednomyślnie w wyniku dążenia podczas wnikliwej dyskusji do  wypracowania 

wspólnego stanowiska Rady w każdej będącej przedmiotem obrad kwestii.  

Z uwagi na rozwój pandemii wirusa COVID 19 i wynikającymi z tego faktu restrykcjami Rada 

była zmuszona wdrożyć formułę odbywania  niektórych spotkań  w trybie hybrydowym  lub 

całkowicie zdalnym. Było to możliwie dzięki zaangażowaniu prowadzącej sekretariat  Rady 

pani Lucyny Nycz i kompetentnej obsłudze posiedzeń Rady ze strony pana Wojciecha Gruzy 

z Działu Usług Informatycznych UJ. 

Zgodnie z przyjętą na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni zasadą transparentności 

i otwartości informacyjnej działalność Rady jest dokumentowana na utworzonej w tym celu 

przez Grację Witkowską z Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego witrynie internetowej 

https://rada-uczelni.uj.edu.pl/, gdzie m.in. są na bieżąco umieszczane i archiwizowane teksty 

uchwał oraz protokoły z posiedzeń. Informacje na temat Rady Uczelni ukazywały się także 

na łamach „Alma Mater”, gdzie zamieszczono także dłuższy wywiad z przewodniczącym prof. 

dr Jackiem Purchlą [por.  Bez ryzyka nie ma rozwoju, rozm. Rita Pagacz-Moczarska,  „Alma 

Mater” nr 215 luty 2020, s.21-25].   

 

https://rada-uczelni.uj.edu.pl/sklad-rady/prof-stochel
https://rada-uczelni.uj.edu.pl/sklad-rady/prof-wordliczek
https://rada-uczelni.uj.edu.pl/


Wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki w roku 2020 Rada po raz pierwszy 

uczestniczyła w wyborze Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazując kandydatów 

na rektora.  W tym celu – wpisując się w kalendarz wyborczy Uniwersytetu - Rada do 31 marca 

odbyła  cztery kolejne  posiedzenia. Na posiedzeniu 23 stycznia – w konsultacji 

z Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab.  Sławomirem Dudzikiem – 

Rada wypracowała procedury wynikające z jej kompetencji w zakresie wyboru rektora.  Celem 

tych działań było zapewnienie równego traktowania wszystkich kandydatów poprzez m.in. 

standaryzację formatu i czasu rozmów z kandydatami. Rozwój  pandemii wirusa COVID 19 

stanął na przeszkodzie zorganizowaniu wyborów Rektora i Senatu na kadencję 2020–2024 w 

przewidzianym w Statucie UJ terminie. W związku z zaistniałą sytuacją   Rada pozytywnie 

opiniowała zmianę Statutu polegającą na przesunięciu terminu wyborów najpóźniej do 31 

sierpnia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 24 marca – zgodnie z przyjętym wcześniej formatem 

rozmów z kandydatami na rektora – Rada spotkała się z profesorami Stanisławem Kistrynem i 

Jackiem Popielem zapoznając się z ich programami wyborczymi. Na posiedzeniu w dniu 31 

marca - działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 5) Ustawy 2.0 oraz § 44 pkt. 5) Statutu UJ  i 

zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym - Rada postanowiła wskazać profesorów 

Stanisława Kistryna i Jacka Popiela jako kandydatów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w wyborach  na kadencję 2020-2024.  

W drugim roku swojej działalności Rada Uczelni koncentrowała się także na realizacji zadań 

określonych  w Ustawie 2.0  oraz  Statucie UJ do których przystąpić mogła, po raz pierwszy, 

dopiero w drugim roku swojej kadencji.  

Do zadań tych należało przede wszystkim  monitorowanie gospodarki finansowej UJ, między 

innymi poprzez zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

oraz łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019, a także 

opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2020. 

Po wnikliwym zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz po wysłuchaniu sprawozdań 

i wyczerpujących wyjaśnień udzielonych Radzie przez panie: Teresę Kapcię, kwestor UJ 

oraz Dorotę Kłyś, zastępcę kwestora UJ ds. Collegium Medicum Rada na posiedzeniu w dniu 

16 czerwca podjęła pakiet stosownych uchwał. Wśród nich na szczególne podkreślenie 

zasługuje Uchwała nr 11/VI/2020, w której Rada Uczelni wyraziła swoją dezaprobatę 

wobec   znacznego opóźnienia w ustaleniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wysokości subwencji i dotacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2020 oraz wyraziła 

niepokój z powodu istotnego  obniżenia wyżej wymienionej subwencji, w stosunku do roku 

poprzedniego. 

 

W roku sprawozdawczym Rada zmuszona też była zajmować  stanowisko w sprawach 

majątkowych mimo, iż w zdefiniowanym przez Ustawę 2.0 kształcie Rada Uczelni nie ma 

żadnych narzędzi do rozstrzygania tego rodzaju kwestii. Problemem utrudniającym 

funkcjonowanie Rady pozostaje więc w dalszym ciągu niespójność regulacji ustawowej 

odnośnie do kompetencji Rady. W szczególności wynika to z przepisów Ustawy 2.0 

w odniesieniu do treści art. 423 ust. 2 Ustawy 2.0,  jego wykładni oraz rozbieżnej praktyki 

jego stosowania. Ustawodawca w art. 423 ust. 2 Ustawy 2.0 wprowadził obowiązek wyrażania 

zgody Rady Uczelni na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu, 

w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu 

czynności prawnej przekracza kwotę 2000000 zł. W tym przypadku zgoda Rady Uczelni jest 

nie tylko niezgodnym z duchem i literą Ustawy 2.0 działaniem zarządczym, ale także jest 



czynnością nie przewidzianą w art. 18 Ustawy 2.0. zawierającym katalog kompetencji rad 

uczelni.   

 

Zgodnie ze swoimi kompetencjami natomiast Rada występowała do władz rektorskich 

Uniwersytetu o przedstawienie jej do zaopiniowania strategii Uniwersytetu. Kwestia ta była 

m.in. przedmiotem rozmowy na spotkaniu Rady z kolegium rektorskim nowej kadencji w dniu 

18 września. W wyniku tych konsultacji odbyło się w dniu 19 listopada specjalne posiedzenie 

Rady Uczelni, na którym prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak przedstawił 

i poddał pod ocenę Rady założenia do przygotowywanej nowej strategii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.     

 

Wśród innych czynności podejmowanych przez Radę in gremio, a także 

przez Przewodniczącego i jej Członków wymienić jeszcze należy m.in. opiniowanie korekt 

wnoszonych przez Senat do Statutu, procedowanie kwestii związanych ze stosunkiem pracy 

rektorów, w tym ich wynagrodzenia, monitorowanie różnych aspektów  funkcjonowania 

Uczelni, wraz monitorowaniem zarządzania UJ oraz udział w  ważnych  dla Uczelni 

wydarzeniach. 

W związku z zakończeniem kadencji Pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego  

należy stwierdzić, iż celem nadrzędnym działalności Rady było wypracowanie  podstaw 

optymalnego modelu funkcjonowania godnych do bycia wzorem dla następnych Rad 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Wiązało się to bezpośrednio  z  pionierskim charakterem 

Pierwszej Rady Uczelni i silnym poczuciem odpowiedzialności jej członków za kondycję  

i dalszy rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia Sprawozdania: 2 grudnia 2020 r. 

 
 

  



Załącznik: 

1. Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2020 r.  

 
Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

/za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r./ 

 

Wykaz uchwał Rady Uczelni podjętych w 2020 r. 

Uchwała nr 1/I/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia  

SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 

Uchwała nr 2/II/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego organizującego czynności 

prowadzące do wskazania przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024  

 

Uchwała nr 3/II/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: wyrażenia przez 

Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) 

 

Uchwała nr 4/II/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: wynagrodzenia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

Uchwała nr 5/III/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 

zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę Uczelni 

 

Uchwała nr 6/III/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: wskazania 

kandydata na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach na kadencję 2020-2024  

 

Uchwała nr 7/III/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  31 marca 2020 r. w sprawie: wskazania 

kandydata na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach na kadencję 2020-2024  

 

Uchwała nr 8/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019 

Uchwała nr 9/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia 

łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019  

 



Uchwała nr 10/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. sprawie: zaopiniowania 

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2020 

  

Uchwała nr 11/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2020 

 

Uchwała nr 12/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: 

zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę Uczelni 

 

Uchwała nr 13/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: 

wynagrodzenia prof. dr. hab. Jacka Popiela na stanowisku rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, które obejmie z dniem 1 września 2020 r.  

 

Uchwała nr 14/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca  2020 r. w sprawie: przyznania 

dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Uchwała nr 15/VI/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca  2020 r. w sprawie: przyznania 

dodatku zadaniowego prof. dr. hab. Jackowi Popielowi na stanowisku rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, które obejmie z dniem 1 września 2020 r. 

 

Uchwała nr 16/IX/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: 

zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę Uczelni 

 

Uchwała nr 17/X/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody  na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

Uchwała nr 18/XI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody 

na zmianę umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jodłowej 13. 

 

Uchwała nr 19/XII/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia  
SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY UCZELNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

/za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r./ 

  



Uchwała nr 1/I/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia  SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 

r., o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

  

                                                                       Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



 

 

SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

 

/za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Podstawy prawne działania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej 

dalej Radą Uczelni lub Radą):  

1a. od momentu powołania do 30 września 2019 r.: Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, określana również jako Ustawa 2.0., Ustawa z dnia 3 lipca 

2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uchwała 

Senatu 101/X/2018 z dnia 31 października 2018 r. 

1b. od 1 października 2019 r. : Ustawa  z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego /uchwalony przez Senat na posiedzeniu 

29 maja 2019 r. i obowiązujący od 1 października 2019 r., uchwała Senatu nr 37/V/2019/ 

Kadencja Rady Uczelni trwa od dnia powołania przez Senat,  to jest od 30 stycznia 2019 roku 

do 31 grudnia 2020 r. Skład siedmioosobowej Rady Uczelni od dnia powołania przez Senat 

dwukrotnie uległ zmianie: 

1.w związku z rezygnacją członka Rady wybranego spoza wspólnoty akademickiej, dr. 

Mikołaja Budzanowskiego złożoną w dniu 2 lutego 2019 r. w wyniku wyborów 

uzupełniających, które odbyły się na posiedzeniu Senatu  27 marca 2019 r. członkiem Rady 

został dr Jakub Górski; 

2.od 1 września 2019 r. na miejsce ustępującego w związku z zakończeniem 31 sierpnia 2019 

r. kadencji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Jakuba Bakonyi’ego weszła nowo 

wybrana na tę funkcję Marcelina Kościołek.  

Skład Rady Uczelni na dzień 31 grudnia 2019 r. i dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia 

się następująco: Przewodniczący prof. dr hab. Jacek Purchla, członkowie wybrani spośród 

wspólnoty uczelni: prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ, prof. dr 

hab. med. Jerzy Wordliczek, członkowie spoza wspólnoty akademickiej: dr Zbigniew Inglot, 

dr Jakub Górski oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Marcelina Kościołek. 

Sekretariat Rady prowadzi mgr Lucyna Nycz. 

 

 

 

https://rada-uczelni.uj.edu.pl/sklad-rady/prof-stochel
https://rada-uczelni.uj.edu.pl/sklad-rady/prof-wordliczek
https://rada-uczelni.uj.edu.pl/sklad-rady/prof-wordliczek


DZIAŁALNOŚĆ RADY UCZELNI 

Rada rozpoczęła swoją działalność 6 lutego 2019 r. z dniem wręczenia przez JM Rektora UJ 

prof. dr hab. n.med. Wojciecha Nowaka aktów powołania. W tym samym dniu członkowie 

Rady zostali poinformowani o rezygnacji z członkostwa dr. Mikołaja Budzanowskiego, 

która została oficjalnie złożona w dniu 2 lutego 2019 r. Ponieważ, mimo niepełnego składu 

wymóg obecności na posiedzeniach co najmniej połowy statutowej liczby członków został 

zachowany Rada zadecydowała o niezwłocznym przystąpieniu do realizacji powierzonych 

zadań. W dniu 6 lutego 2019 r. na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wskazali 

jednogłośnie prof. dr hab. Jacka Purchlę na kandydata na Przewodniczącego,  który został 

następnie powołany na Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Senatu 27 lutego 2019 

/uchwała Senatu nr 10/II/2019/.  Rozpoczęto również prace nad regulaminem Rady, który został 

przyjęty na drugim posiedzeniu, w dniu 19 lutego /Uchwała nr 2/II/2019/. Regulamin  został 

ponownie poddany pod głosowanie i przyjęty na pierwszym odbywającym się w pełnym 

składzie posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 2 kwietnia, po powołaniu przez Senat 

w wyborach uzupełniających do członkostwa w Radzie dra Jakuba Górskiego /uchwała 

nr 3/IV/2019 oraz załącznik nr 3/.  

Zgodnie z przyjętą na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni zasadą transparentności 

i otwartości informacyjnej działalność Rady jest dokumentowana na utworzonej w tym celu 

witrynie internetowej https://rada-uczelni.uj.edu.pl/, gdzie m.in. są na bieżąco umieszczane 

i archiwizowane teksty uchwał oraz protokoły z posiedzeń. 

W okresie od 6 lutego do 31 grudnia Rada Uczelni odbyła 12 posiedzeń: 6 lutego, 19 lutego, 

2 kwietnia, 23 kwietnia, 30 kwietnia, 15 maja, 29 maja, 11 czerwca, 15 października, 

5 listopada, 12 grudnia, 19 grudnia.  

W okresie od 6 lutego do 30 września działalność Rady koncentrowała się na realizacji zadań 

określonych  w: Ustawie  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

Ustawie  z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz Uchwale Senatu 101/X/2018 z dnia 31 października 2018 r.  Do zadań 

tych należało:  

1. Poprzedzone wnikliwą analizą treści dokumentu oraz wewnętrznymi dyskusjami 

pomiędzy członkami Rady zaopiniowanie projektu Statutu UJ. Do przedłożonej opinii 

/Uchwała nr 4/IV/2019/ zostało dołączone pismo z licznymi uwagami. 

2. Wypracowanie i zajęcie stanowiska w sprawach majątkowych należących 

do kompetencji Rady. W związku z powyższym 3 posiedzenia odbyły się z udziałem 

przedstawicieli władz Uniwersytetu:   

 

- 2 kwietnia z udziałem JM Rektora prof. dr hab. n.  med. Wojciecha Nowaka. Tematem 

była ważna dla trybu funkcjonowania Rady kwestia niespójnej regulacji ustawowej 

odnośnie do kompetencji Rady w okresie poprzedzającym uchwalenie nowego statutu, 

w szczególności wynikająca z braku spójności pomiędzy przepisami Ustawy 2.0 

oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do treści art. 423.2. Ustawy 2.0., 

jego wykładni oraz rozbieżnej praktyki jego stosowania.  

 

- 15 maja z udziałem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. n. med. 

Tomasza Grodzickiego oraz Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego mgra Marcina 

https://rada-uczelni.uj.edu.pl/


Jędrychowskiego i mec. Bartłomieja Pelikana-Krupińskiego, członka zespołu radców 

prawnych CM. Celem spotkania było uzyskanie wyjaśnień w sprawie zbycia 

nieruchomości SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego położonych przy ul. Kopernika 

w Krakowie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków; 

 

- 29 maja z udziałem Kanclerza UJ mgr Moniki Harpuli. Przedmiotem spotkania było 

uzyskanie przez Radę Uczelni informacji koniecznych do wydania decyzji dotyczącej 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości UJ składającej się z działki numer 81/15 

odpłatną służebnością gruntową stosownie do uchwały nr 33/IV/2019 Senatu UJ z dnia 

24.04.2019 r.  

W okresie od 1 października do 31 grudnia wyznaczonym datą wejścia w życie Statutu  UJ 

na podstawie uchwały Senatu nr 37/V/2019 prace Rady były ukierunkowane na stworzenie 

planu działania na rok 2020 uwzględniającego związane ze znacznym poszerzeniem 

kompetencji Rady zwiększenie liczby zadań do realizacji, wśród których znalazło się m.in. 

monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii, 

a także zatwierdzanie sprawozdania finansowego. W związku z powyższym dwa posiedzenia 

Rady odbyły się z udziałem przedstawicieli władz Uczelni: 

- 12 grudnia z udziałem Kwestor UJ mgr Teresy Kapci i Kanclerz UJ mgr Moniki Harpuli. 

Celem spotkania było uzyskanie przez Radę Uczelni informacji koniecznych do wypracowania 

zoptymalizowanego pod kątem koordynacji z działaniami władz Uniwersytetu modelu 

monitorowania przez Radę gospodarki finansowej uczelni; 

- 20 grudnia z udziałem Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacka 

Popiela. Celem spotkania było omówienie działań dotyczących strategii Uniwersytetu 

w świetle uzyskania statusu uczelni badawczej, w tym unowocześnienia modelu zarządzania.   

Wynikiem prac Rady w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem jest podjęcie dwunastu 

uchwał (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1). Podkreślić należy, że Rada każdą 

z dotychczasowych uchwał podjęła jednomyślnie.  

Rada Uczelni wykorzystywała każdą możliwość zaznaczenia swojej obecności i pracy na rzecz 

Uniwersytetu. 29 maja Rada na zaproszenie JM Rektora UJ uczestniczyła w pełnym składzie 

w posiedzeniu Senatu, na którym wystąpił Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jacek Purchla 

(pełny tekst wystąpienia zawiera załącznik nr 2). 8 czerwca jako przedstawicielka Rady Uczelni 

w XI posiedzeniu Kapituły Biznesu uczestniczyła prof. Dorota Szumska. Ponadto Rada Uczelni 

w całości, bądź delegując swoich przedstawicieli brała udział w ważnych dla Uniwersytetu 

uroczystościach.  

 

Niezależnie od rodzaju podejmowanych działań, tak jak podkreślał to Przewodniczący Rady 

prof. Jacek Purchla w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Senatu UJ w dniu 29 maja 2019 r., 

jej członkowie mają pełną świadomość nie tylko odpowiedzialności za wypełnienie nałożonej 

na pierwszą Radę i realizowanej w trudnym dla Uniwersytetu okresie transformacji pionierskiej 

misji, ale również konieczności wypracowania godnych naśladowania standardów 

funkcjonowania Rady jako nowego i ważnego organu w strukturze Uniwersytetu.  

 

 



Data sporządzenia Sprawozdania: 16 stycznia 2020 r. 

 

Załączniki: 

      1. Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2019 r.  

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni prof. dr hab. Jacka Purchli 

na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 maja 2019 r. 

3. Regulamin Rady Uczelni 

 
 

 

Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

/za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 

 

Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2019 r.  

 

Uchwała nr 1/II/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lutego 2019 r. 

w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni 

 

Uchwała nr 2/II/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Rady Uczelni 

 

Uchwała nr 3/IV/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

w sprawie: potwierdzenia treści i zgodności uchwały nr 2/II/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

 

Uchwała nr 4/IV/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: zaopiniowania projektu Statutu UJ przez Radę Uczelni 

 

Uchwała nr 5/IV/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: zaopiniowania projektu Statutu UJ przez Radę Uczelni 

 

Uchwała nr 6/VI/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

 

Uchwała nr 7/VI/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

 

Uchwała nr 8/VI/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

 

Uchwała nr 9/VI/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

 

Uchwała nr 10/XI/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 listopada 2019 r. 

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę Uczelni 



 

Uchwała nr 11/XII/2019 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie: konieczności podjęcia prac nad krótko- i średnioterminową strategią rozwoju 

uczelni  

 

Uchwała nr 12/XII/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie: udzielania przez Radę Uczelni zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2  ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

  



Załącznik nr 2 do SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

/za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 

 

Wystąpienie  

prof. Jacka Purchli,  Przewodniczącego Rady Uczelni  

na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 w dniu 29 maja  2019 r. 

 

Magnificencjo Panie Rektorze, 

Świetny Senacie, 

Szanowne Panie i Szanowni Panowie, 

 

 

Dziękując Panu Rektorowi za dzisiejsze zaproszenie i za przedstawienie nas Senatowi, 

chciałbym równocześnie w imieniu wszystkich członków naszej Rady podziękować Państwu, 

Senatorom Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybór i zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni 

jako członkowie pierwszej - w długich dziejach naszej Alma Mater - Rady Uczelni. 

To równocześnie dobry  moment, aby podzielić się z Państwem zarówno naszym rozumieniem 

misji jaką nakłada na Radę Uczelni nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

jak i doświadczeniem pierwszych miesięcy naszej działalności.  

 

Nie jest dzisiaj moim zamiarem komentować przeprowadzoną  przez rząd Zjednoczonej 

Prawicy reformy szkolnictwa wyższego i jej produktu jakim jest tzw. ustawa 2.0 z 3 lipca 2018 

roku. Przypomnę jednak, że pomysł na stworzenie nowego organu szkoły wyższej jakim jest 

Rada Uczelni był przedmiotem licznych debat, kontrowersji i niechęci sporej części środowiska 

uniwersyteckiego. Ostateczny kształt ustawowy Rady jest dziś wynikiem kompromisu, 

co przekłada się na nieostre zdefiniowanie przez ustawodawcę naszych kompetencji. Rodzić 

to też musi bardzo różne rozumienie i różne oczekiwania artykułowane pod adresem Rady 

przez społeczność uniwersytecką oraz zrozumiałą nieufność.      

 

Kim więc jesteśmy? Jesteśmy osobami zaufania publicznego świadomymi odpowiedzialności  

jaką na siebie przyjęliśmy w trosce o nasz Uniwersytet. Wszyscy członkowie naszej Rady – 

również ci tzw. zewnętrzni - wyrastamy ze środowiska  Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nasze 

bardzo różne specjalizacje i doświadczenie życiowe tworzą synergię, którą mogliśmy 

już dobrze wykorzystać na rzecz Uniwersytetu pracując w ostatnich tygodniach nad uwagami 

do projektu Statutu.  Mogę też już dziś powiedzieć, że łączy nas poczucie służby i przekonanie, 

że w trudnym dla Polski i uniwersytetów czasie naszą misją jest funkcja  autonomii UJ, 

umacnianie jego uniwersalnej misji i wspieranie jego rozwoju.  

 

Mamy też pełną świadomość, że jako pionierzy i saperzy zarazem, przecieramy szlaki 

i rozbrajamy miny,  a nasza kadencja jest krótka i dzieli się przy tym na dwie wyraźne fazy. 

Przypomnę, że Senat UJ swoją uchwałą z 31 października 2018 – zgodnie z literą ustawy - 

ograniczył nasze zadania w okresie do dnia wejścia w życie nowego Statutu do: 

- opiniowania projektu statutu; 

- uchwalenia regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady;  

- wskazywania kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat; 

- wyrażania zgody na czynności, o których stanowi art. 423 ust. 2 ustawy 2.0. 



Ta ostatnia kwestia stała się  w naszej krótkiej praktyce  dowodem na to, iż ustawa 2.0 nie tylko 

nie spełnia wielu oczekiwań, ale generuje chaos,  także chaos prawny. Na czym polega więc 

problem art. 423 ust. 2 ustawy 2.0, który dla naszej Rady stał się już kwestią fundamentalną ?   

 

Przypomnę, że katalog zadań przewidzianych dla  Rady Uczelni określa  

art. 18 ustawy. Jasno z niego wynika, że Rada uczelni ma stanowić organ nadzorczy.  

Wskazują na to m.in. użyte w ustawie pojęcia „monitorowanie”, a nawet „opiniowanie”. Rada 

Uczelni - z założenia - nie miała być i nie może być natomiast organem zarządzającym szkołą 

wyższą. Jednakże ustawodawca w art. 423 ust. 2 ustawy wprowadził obowiązek zgody Rady 

Uczelni na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu, w przypadkach 

gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej 

przekracza kwotę 2000000 zł. Do stosownego wniosku rektora do Prokuratorii Generalnej 

„ma więc być dołączona zgoda rady uczelni”. W tym przypadku zgoda Rady Uczelni jest nie 

tylko działaniem zarządczym, ale także jest czynnością nie przewidzianą w art. 18 ustawy. 

Dodam, że Rada Uczelni w zdefiniowanym przez ustawę 2.0 kształcie nie ma żadnych 

narzędzi do rozstrzygania spraw majątkowych.  

 

Pan Rektor Wojciech Nowak – za co panu Rektorowi raz jeszcze dziękuję - już 11 marca 2019 

roku skierował w powyższej kwestii pismo do przewodniczącego KRASP prof. Jana 

Schmidta, podkreślając w konkluzji  swojego wystąpienia: „Zapisy tego przepisu wzbudzają 

też zaniepokojenie nowo wybranych członków Rady Uczelni, ponieważ stoją w sprzeczności 

z usytuowaniem tego organu w działalności uczelni oraz merytorycznymi zadaniami Rady 

Uczelni, która ma stanowić organ nadzorczy i opiniujący.”  Dodam, że kierownictwo resortu 

zostało już o tej sprawie poinformowane na przełomie lutego i marca. Zamiast szybko usunąć 

ten oczywisty błąd i nowelizować ustawę, milczy. Dlatego również w dniu dzisiejszym nasza 

Rada Uczelni musi odbyć swoje siódme posiedzenie, na którym mamy rozpatrywać wniosek 

dotyczący ustanowienia służebności na działce stanowiącej część III Kampusu naszego 

Uniwersytetu.      

 

Mimo oczywistych błędów ustawy 2.0 z satysfakcją pragnę odnotować, iż w krótkim czasie 

wypracowaliśmy skuteczny model współdziałania wszystkich członków Rady, a owocem 

pierwszych tygodni naszej pracy są uwagi do projektu nowego Statutu UJ przekazane na ręce 

pana Rektora. Staramy się też wypracować właściwą formułę informowania o efektach naszej 

działalności i komunikowania się ze społecznością Uczelni. Produktem naszych nierzadko 

czasochłonnych prac i wielogodzinnych posiedzeń są uchwały dostępne na stronie internetowej 

Uczelni. Jesteśmy organem działającym w sposób nieciągły. Nie chcemy być sądem 

kapturowym, ale też nie jesteśmy klubem towarzyskim. Podkreślam to bo Rada Uczelni 

jako ustawowy organ działa zgodnie z regulaminem. Nie możemy więc pozytywnie 

odpowiadać na spływające na moje ręce miłe skąd inąd zaproszenia od poszczególnych 

jednostek Uniwersytetu w formule „ telewizyjnego programu z wizytą u Was”. 

 

Wraz z wejściem w życie nowego Statutu naszej Uczelni – zgodnie z zapisami artykułu 

18 ustawy 2.0 - kierując się dobrem uczelni i działając na jej rzecz – podejmiemy jesienią długą 

listę nowych zadań. Wśród nich szczególną wagę przywiązuję osobiście do opiniowania  

projektu strategii uczelni i sprawozdania z jej realizacji. Uniwersytet przestaje bowiem być 

samotną wyspą, choć jego misja wydaje się być niewzruszona. Sprzężenie zwrotne pomiędzy 

rozwojem Krakowa, a sukcesem naszej Uczelni jest dzisiaj oczywiste.  

 

 



Obecna rola uniwersytetów, w odróżnieniu od tej tradycyjnej „zamkniętej w wieży z kości 

słoniowej”, winna więc zdecydowanie polegać na coraz większym analizowaniu swej misji 

w kontekście rozwoju regionalnego. W ten sposób uniwersytety stają się katalizatorami 

rozwoju lokalnego. Wyzwaniem dla naszego Uniwersytetu staje się więc gra z otoczeniem, 

w której szczególną rolę odgrywać muszą partnerskie relacje z samorządem miasta i regionu. 

W tym też upatruję strategiczną rolę Rady Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Załącznik nr 3 do SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

/za okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r./ 

 
 

 

 

 

 

Uchwała nr 2/II/2019 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Rady Uczelni 

 

 

Na podstawie art. 22 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn.zm.) Rada Uczelni uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni uchwala Regulamin określający tryb jej funkcjonowania, który stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik  

 do Uchwały nr 2/II/2019 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. 

 

 

Regulamin Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w zakresie wykraczającym poza przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (zwaną dalej „ustawą”) oraz postanowienia Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (zwanym dalej „Statutem UJ”) i uchwały nr 101/X/2018 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 31 października 2018 r. 

2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą lub Statutem UJ, 

pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu UJ. W razie zmiany przepisów 

ustawy lub Statutu UJ odnoszących się do Rady Uczelni UJ, wywołują one skutek nawet 

w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Rada Uczelni UJ jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni 

§ 2 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Uczelni zobowiązany jest kierować się 

dobrem Uniwersytetu Jagiellońskiego i  działać na jego rzecz.  

§ 3 

1. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny. 

2. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście. 

3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje 

przyczyny swojej nieobecności na piśmie.  

4. Członkowie Rady Uczelni wskazują ze swego grona kandydata Przewodniczącego Rady 

Uczelni, zgodnie z postanowieniami ustawy. 

5. Wskazanie Przewodniczącego Rady Uczelni dokonywane jest zwykłą większością głosów 

członków Rady Uczelni obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, a na wniosek choćby 

jednego członka Rady Uczelni w głosowaniu tajnym.  

 

Obowiązki Rady Uczelni oraz rola i obowiązki Przewodniczącego Rady Uczelni 

§ 4 

Do obowiązków Rady Uczelni należy wykonywanie zadań, wynikających z przepisów prawa 

oraz określonych w Statucie UJ i uchwale nr 101/X/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 31 października 2018 r. 

  



§ 5 

1. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności: 

1) zwołuje jej posiedzenia,  

2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy, 

3) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Posiedzenia Rady Uczelni  

 

§ 6 

1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu i godzinie 

rozpoczęcia wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu. 

2. Każdy z członków Rady Uczelni ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia jego 

odbycia oraz proponowanego porządku obrad. 

3. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek 

Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, złożony w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Rady Uczelni. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć 

w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.  

4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem 

posiedzenia , w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz 

potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia na adres podany wcześniej Sekretarzowi 

Rady Uczelni. 

5. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli 

uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno 

co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad. 

 

§ 7 

Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, 

za zgodą większości jej członków, mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni 

przez Przewodniczącego Rady: Rektor UJ, Prorektorzy UJ, Kanclerz UJ, Kwestor UJ, dziekani 

wydziałów UJ,  eksperci niezbędni do prac Rady.  

§ 8 

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.  

2. Protokół sporządza Sekretarz Rady.  

3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Uczelni, przyjęty 

porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki 

głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane 

podczas dyskusji. 

4. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza 

wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza posiadające certyfikat bezpieczeństwa 

pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.  

5. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być 

rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu. 



6. Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach 

oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania 

oraz protokołowania ustala lub rozstrzyga Przewodniczący Rady. 

 

Podejmowanie uchwał 

§ 9 

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 

połowy jej członków, w tym Przewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich Członków Rady 

w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. 

§ 10 

1. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów. 
2. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
3. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane 

zdanie odrębne. 
4. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Uczelni. 
5. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, jednakże 

w sprawach osobowych należy przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek choćby 

jednego członka Rady Uczelni. 

6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba 

że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu 

co do podjęcia uchwały. 

 

Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni 

 

§ 11 

 

1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa  Uniwersytet Jagielloński. 

2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Uczelni zapewnia Uniwersytet Jagielloński. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

 

1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi  życie z dniem uchwalenia. 

2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością 

głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Uczelni. 
 

 

 

  



 
Uchwała nr 2/II/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 3 marca 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

organizującego czynności prowadzące do wskazania przez Radę Uczelni kandydatów 

na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024  

 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni przyjmuje Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujący  

czynności prowadzące do wskazania przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora UJ 

w wyborach Rektora UJ na kadencję 2020-2024 o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 

do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



 
 

 

Regulamin Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujący  czynności prowadzące do wskazania 

przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora UJ w wyborach Rektora UJ 

na kadencję 2020-2024 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady podejmowania czynności przez Radę Uczelni UJ 

(dalej „Rada”) prowadzących do wskazania przez Radę kandydatów na Rektora UJ w wyborach 

Rektora UJ na kadencję 2020-2024.  

 

Wskazanie kandydatów na Rektora z własnej inicjatywy Rady w trybie § 29 ust. 2 Statutu 

UJ  

§ 2 

1. Rada może wskazać kandydatów na Rektora z własnej inicjatywy. Przystąpienie 

do procedury wyłonienia osób, które mogą zostać wskazane przez Radę z własnej 

inicjatywy jako kandydaci na Rektora wymaga uchwały Rady.  

2. O przystąpieniu Rady do procedury wyłaniania kandydatów na Rektora z własnej 

inicjatywy Rada informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej.   

3. Z każdą z osób,  którą Rada zamierza wskazać jako kandydata na Rektora z własnej 

inicjatywy Rada przeprowadza indywidualną rozmowę.  

4. Wskazanie danej osoby jako kandydata na Rektora przez Radę z własnej inicjatywy 

wymaga podjęcia uchwały Rady. Rada wskazuje kandydata na Rektora z własnej 

inicjatywy w terminie określonym w Uchwale nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 14 stycznia 2020 roku (dalej „Uchwała nr 3”), to jest do dnia 16 marca 2020 roku.  

 

 Wskazanie kandydatów na Rektora w trybie § 29 ust. 4 Statutu UJ 

§ 3 

1. Rada po zawiadomieniu przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

o osobach, które zostały zgłoszone przez elektorów jako mogące zostać wskazane 

przez Radę jako kandydaci na Rektora oraz uwzględniając osoby wskazane przez Radę 

z własnej inicjatywy (łącznie „Osoby Kandydujące”), występuje niezwłocznie 

do Senatu o wydanie opinii o każdej z Osób Kandydujących.  

2. Rada przeprowadza indywidualne rozmowy z każdą z Osób Kandydujących. 

3. Rada powiadamia każdą z Osób Kandydujących o wyznaczonych terminach rozmów 

pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rada  zamieszcza informacje o tych 

terminach także na stronie internetowej Rady https://rada-uczelni.uj.edu.pl.  

4. Rada wyznacza jednakowy, maksymalny  czas trwania każdej z rozmów.  

5. Rada po przeprowadzeniu rozmów, a także po uzyskaniu opinii Senatu może zwrócić 

się do niektórych lub wszystkich Osób Kandydujących o dodatkową rozmowę, 

wyznaczając jej termin. Powiadomienie o wyznaczonym terminie dodatkowej rozmowy 



następuje w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej.  

6. Niestawienie się w wyznaczonym terminie którejkolwiek z Osób Kandydujących 

w celu odbycia rozmowy jak i rozmowy dodatkowej nie wstrzymuje prac Rady.  

7. Rada po zapoznaniu się z opinią Senatu, w odniesieniu do każdej z Osób 

Kandydujących, podejmuje uchwałę o wskazaniu kandydatów na Rektora.  Uchwała 

powinna zostać podjęta zgodnie z Uchwałą nr 3 nie wcześniej niż 31 marca 2020 roku 

i nie później niż 6 kwietnia 2020 roku. Uchwała Rady wskazuje kandydatów na Rektora 

w porządku alfabetycznym.  

8. O podjętej uchwale Rada zawiadamia najpóźniej dnia 6 kwietnia 2020 roku  

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji wyborczej i przekazuje odpis podjętej uchwały 

o wskazaniu kandydatów na Rektora. 

 

  



Uchwała nr 3/II/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 3 marca 2020 r. 

 

w sprawie: wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 

ze zm.) 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1668 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Prorektora ds. Collegium Medicum  

z dnia 27.01.2020 roku do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności prawnej polegającej na obciążeniu nieruchomości składającej się  

z działki numer 368, położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 1, 

objętej księgą wieczystą nr KR1P/00238705/4, stanowiącej własność Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, wyraża zgodę, o której mowa  

w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

  



 

 

 

Uchwała nr 4/II/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 3 marca 2020 r. 

 

w sprawie: wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

§ 1 

 

zgodnie z art. 140 i art. 138 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, Rada Uczelni wnioskuje o przyznanie Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 

dr. hab. med. Wojciechowi Nowakowi wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 16000,00 zł 

oraz przysługującego do końca kadencji tj. 31 sierpnia 2020 r. dodatku funkcyjnego 

w wysokości 6410,00 zł. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

  



 

 

 

 

Uchwała nr 5/III/2020 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę 

Uczelni 

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz § 44 pkt. 2) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada 

Uczelni postanawia pozytywnie zaopiniować zmianę Statutu polegającą na dodaniu 

po § 253 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego § 253a w następującym brzmieniu: 

 

„§ 253a 

 

1. Wybory Rektora i Senatu na kadencję 2020–2024 powinny odbyć się najpóźniej 

do 31 sierpnia 2020 r. Przepisu § 37 ust. 2 nie stosuje się. 

2. Kalendarz czynności wyborczych dla wyborów i z uwzględnieniem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, ustala i ogłasza do wiadomości wyborców Przewodniczący Uczelnianej 

Komisji Wyborczej – nie później niż siedem dni przed terminem wyborów. 

3. Wszystkie czynności dotyczące wyborów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem 

wejście w życie niniejszego paragrafu Statutu pozostają w mocy.” 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla  

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

  



 

 

Uchwała nr 6/III/2020 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: wskazania kandydata na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach 

na kadencję 2020-2024  

 

 

1. Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 5) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz § 44 pkt. 5) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada 

Uczelni postanawia, po pozytywnej opinii  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 

25 marca 2020 roku (uchwała Senatu UJ nr 20/III/2020), wskazać jako kandydata na 

rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach  na kadencję 2020-2024  

 

prof. dr. hab. Stanisława Kistryna. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla  

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

  



 

 

 

Uchwała nr 7/III/2020 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  31 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: wskazania kandydata na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach 

na kadencję 2020-2024  

 

 

1. Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 5) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz § 44 pkt. 5) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada 

Uczelni postanawia, po pozytywnej opinii  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 

25 marca 2020 roku (uchwała Senatu UJ nr 21/III/2020), wskazać jako kandydata na 

rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach  na kadencję 2020-2024  

 

prof. dr. hab. Jacka Popiela. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla  

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

  



 

 

Uchwała nr 8/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit b Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Rada Uczelni postanawia zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019, pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium 

Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 1/VI/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Uchwała nr 9/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2019  

 

 

§ 1 

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit  c  oraz Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia: 

zatwierdzić łączne sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2019,  

pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą 

nr 2/VI/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. 

 

                                             § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

  

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

  



 

 

 

Uchwała nr 10/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

na rok 2020 

  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 44 ust. 1 lit  a oraz Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Rada Uczelni postanawia pozytywnie zaopiniować plan rzeczowo-finansowy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2020, którego projekt został pozytywnie zaopiniowany 

przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie uchwałą nr 3/VI/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. 

 

                                                             § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

  

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

  



 

Uchwała nr 11/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 

  

 

Rada Uczelni z dezaprobatą przyjęła informację o znacznym opóźnieniu w ustaleniu 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysokości subwencji i dotacji 

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2020. 

Ponadto niepokój Rady budzi istotne obniżenie zarówno wyżej wymienionej subwencji, 

jak i dotacji w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

  



Uchwała nr 12/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę 

Uczelni 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz § 44 pkt. 2) oraz Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada Uczelni 

postanawia pozytywnie zaopiniować zmiany Statutu, o treści wskazanej w piśmie Rektora UJ 

nr 75.0110.33.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium 

Rektorsko-Dziekańskie na podstawie Stanowiska nr 4/VI/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.  

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Załącznik: 

Pismo Rektora UJ nr 75.0110.33.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.  

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla  

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

 

  



Uchwała nr 13/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie: wynagrodzenia prof. dr. hab. Jacka Popiela na stanowisku rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, które obejmie z dniem 1 września 2020 r.  

 

§ 1 

 

zgodnie z art. 140 i art. 138 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, Rada Uczelni wnioskuje o przyznanie wynagrodzenia na stanowisku rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jackowi Popielowi, które obejmie z dniem 

1 września 2020 r. w postaci przysługującego od dnia 1 września 2020 r. wynagrodzenia 

zasadniczego w wysokości 16000,00 zł oraz dodatku funkcyjnego w wysokości 6410,00 zł. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

  



Uchwała nr 14/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 29 czerwca  2020 r. 

 

 

 

w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 140 ust. 4  w związku 

z art. 138 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 t.j. ) oraz § 5 ust. 7 Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzonego Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 17 marca 2020 r., postanawia przyznać dodatek zadaniowy Rektorowi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciechowi Nowakowi, od dnia 

1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., w wysokości 80 % sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku  funkcyjnego.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



 

Uchwała nr 15/VI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 29 czerwca  2020 r. 

 

 

w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego prof. dr. hab. Jackowi Popielowi 

na stanowisku rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które obejmie z dniem 1 września 

2020 r. 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 140 ust. 4  w związku 

z art. 138 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 t.j. ) oraz § 5 ust. 7 Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzonego Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 17 marca 2020 r., postanawia przyznać dodatek zadaniowy prof. dr. hab. 

Jackowi Popielowi na stanowisku rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które obejmie  

z dniem 1 września 2020 r., od dnia  1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.,  

w wysokości 80 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



 

Uchwała nr 16/IX/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 18 września 2020 r. 

 

 

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Radę 

Uczelni 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 18 ust 1. pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz § 44 pkt. 2) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „Statut”) Rada Uczelni 

postanawia pozytywnie zaopiniować zmiany Statutu, o treści wskazanej w projekcie uchwały 

Senatu UJ, załączonym do pisma Rektora UJ nr 75.0110.55.2020 z dnia 17 września 2020 r.   

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

Pismo Rektora UJ nr 75.0110.55.2020 z dnia 17 września 2020 r wraz z załącznikiem stanowiącym 

projekt uchwały Senatu UJ.   

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla  

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 

  



 

Uchwała nr 17/X/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 października 2020 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody  na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego 

przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

 

Na podstawie art. 125 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 85 ) oraz  § 44 pkt. 8 Statutu UJ, Rada Uczelni 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Rada Uczelni wyraża zgodę na  wykonywanie przez prof. dr. hab. Jacka Popiela, Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowej działalności naukowej, dydaktycznej 

i organizacyjnej, w tym uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków 

promotora i recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego i tytułu profesora, 

jak również zawierania umów wydawniczych, uzyskiwania przychodów z tytułu udziału 

w projektach badawczych oraz pobierania dodatku z tytułu pełnienia funkcji 

wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

 

§ 2 

 

Dla uchylenia wszelkich wątpliwości Rada Uczelni wyraża zgodę na uzyskiwanie przychodów 

z posiadanego przez Rektora UJ majątku. 

 

§ 3 

 

Zgoda jest wydana na okres kadencji Rektora UJ, która kończy się 31 sierpnia 2024 r. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 



 

 

 

 
Uchwała nr 18/XI/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP 

o wyrażenie zgody na zmianę umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krakowie 

przy ul Jodłowej 13. 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni po zapoznaniu się z pismem Rektora UJ z dnia 26 listopada 2020 r. 

(1.0010.2.2020) stwierdza, iż załączone dokumenty nie są wystarczające do podjęcia decyzji 

przez Radę Uczelni w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 423 ust. 2 Ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ze względu na nieprzedłożenie wniosku do Prokuratorii 

Generalnej RP a jedynie projektu takiego wniosku. 

 

   

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

  



 

 

Uchwała nr 19/XII/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia  SPRAWOZDANIA PIERWSZEJ RADY UCZELNI UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO /za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r./ 

 

 

§ 1 

 

 

Rada Uczelni przyjmuje SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 

r., o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

 

 

 


