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Kraków, 10.05.2022

Protokół z posiedzenia Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniu 22.04.2022

Godziny spotkania: 14:00 - 16:00
Prowadzenie obrad: Katarzyna Jasikowska
Sporządzenie protokołu: Maciej Grodzicki
Lista obecności (alfabetyczna):
1. dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ
2. dr Maciej Grodzicki
3. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska
4. dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
5. dr Joanna Kajzer-Bonk
6. dr Mateusz Klinowski
7. dr hab. Piotr Łukasik
8. dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
9. mgr Magdalena Miśkowiec
10. dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ
Porządek obrad:
1. Grupa Pop-Edu – po TJK i nowy klimatyczny kurs w roku akad. 2022/2023

2. Grupa Advocacy – RK w mediach społecznościowych – osoby, szkolenie i finansowanie
3. Grupa Strategia – tryb prac
4. Grupa Interwencje – grunty w Dworku Hellerów
5. Omówienie 3 cz. raportu IPCC – stanowisko RK i alarm klimatyczny na UJ (?)
6. Premiera klimatycznej książki
7. Wolne wnioski
Notatki / ustalenia:
Ad.1. Podsumowano udział zespołu Rady Klimatycznej w Tygodniu Jakości Kształcenia. Piotr Łukasik
i Joanna Grzymała-Moszczyńska wskazali na korzyści z tego udziału: pokazanie międzydyscyplinarnej
grupy na forum uczelni (przy niskich barierach wejścia), konkretny produkt pracy zespołowej POP1z3
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EDU, uporządkowanie materiałów. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się również w czasopiśmie
WUJ.
Omówiliśmy również stan prac nad kursem klimatycznym – będzie się składał z 15 wykładów, łącznie
30 godz., w ramach projektu ZintegrUJ. Być może uda się od razu zaplanować dwie edycje kursu.
Podsumowano także spotkanie z naukowczyniami z UW, które od kilku lat prowadzą tam kurs
klimatyczny i stopniowo zwiększają jego zakres. Dyskutowaliśmy także nad doświadczeniami z
tworzenia kursów online (w tym MOOC, massive open online course), korzyściami i ograniczeniami
e-learningu.
W tej części pojawił się też pomysł organizacji tygodniowej Szkoły Letniej, która mogłaby się odbywać
np. w ośrodkach uczelni w Ochotnicy lub w Łazach.
Ad.2. Krótko omówiliśmy możliwości prowadzenia mediów społecznościowych. Podstawowe
problemy to: kto się tym zajmie w praktyce? (osoba czy grupa? Wolontariusze? Czy wnioskować o
dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora social-mediów?) oraz: jakie treści chcemy w nich
promować, czemu te kanały komunikacji mają służyć, czy potrzebujemy intensywnego czy raczej
zawężonego przekazu? Temat ma być podjęty na kolejnym posiedzeniu, gdy będzie obecny Michał
Pałasz.
Ad. 3. Magdalena Miśkowiec zreferowała postępy prac nad strategią i rozmawialiśmy nad trybem
dalszych prac. Grupy Strategia prosi o komentarze w zbiorczym pliku (link wysłany 24 marca).
Omówiliśmy różne opcje i kolejności prac (w szczególności: jaki zakres i forma konsultacji strategii ze
społecznością? Czy konsultacje ogłosi JM Rektor czy Rada? Czy projekt powinien zostać
przedstawiony Rektorowi przed czy po konsultacjach?).
Pojawił się pomysł, który zyskał szeroką akceptację obecnych (bez głosowania): Rada Klimatyczna
zorganizuje cykl spotkań otwartych, poświęconych kolejnym punktom Strategii. Forma paneli
dyskusyjnych. Do ustalenia: jak i kiedy przedstawić roboczy tekst Strategii Władzom Uczelni? To ma
zostać skonsultowane z Panią Kanclerz Moniką Harpulą lub z Panem Rektorem prof. Górniakiem.
Ad. 4. Dworek Hellera - niszczenie i degradacja stawów. Dotyczy sprawy, o której napisała Paulina –
praktyk, które degradują naturalny charakter tego zarządzanego przez UJ dworku pod Skawiną. Co
powinniśmy zrobić? Brakuje nam informacji. Rola grupy interwencyjnej? Trudno się tam dostać Joannie nie udało się dostać na teren ani nie udało się uzyskać informacji. Dział Administracji Kampusu
tym zarządza (kierownik teraz się zmienił) - Joanna spróbuje uzyskać informacje od DAK, uzyskać
dostęp, i wyrobić zdanie.
Ad. 5. Punkt pominięty.
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Ad. 6. Katarzyna Jasikowska zapowiedziała zbliżającą się premierę książki „Za pięć dwunasta koniec
świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” (prace graficzne na ukończeniu). 24 maja
2022 odbędzie się I Eko Kongres Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.eco.uj.edu.pl), na którym ma
odbyć się sesja poświęcona książce. Rada Klimatyczna ma zostać zaproszona na to wydarzenie – 10
osób napisało rozdziały książki.
Ad. 7. Energetyka: Byłoby świetnie mieć eksperckie opinie na temat zużycia energii i realnych
możliwości. Ambitne pomysły i propozycje to jedno, ale ważne by założenia strategii, itp., miały
realne możliwości realizacji. Ten temat zostanie rozwinięty w przyszłości / na kolejnym spotkaniu.

Treść uchwał:
Brak podjętych uchwał.
Treści i wyniki głosowań:
Brak głosowań
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