Protokół z posiedzenia Rady Klimatycznej UJ dn. 04.11.2022

Kraków, 22.11.2022

Protokół z posiedzenia Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniu 04.11.2022

Godziny spotkania: 14:00 - 16:00
Prowadzenie obrad: Katarzyna Jasikowska
Sporządzenie protokołu: Agnieszka Kowalczyk
Lista obecności (alfabetyczna):
1. dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ
2. dr Maciej Grodzicki
3. dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
4. dr Joanna Kajzer-Bonk (do 15:00)
5. mgr Agnieszka Kowalczyk
6. dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ
7. dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
8. mgr Magdalena Miśkowiec
9. dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ (telefonicznie)
Porządek obrad:
1. Dobre praktyki w zakresie klimatycznych polityk na uniwersytetach – relacja Michała Pałasza
po wizytach studyjnych

2. Strategia klimatyczno-ekologiczna UJ – kolejne kroki
3. Kontynuacje prac grup roboczych i pomysły na ich ulepszanie
4. Kurs “Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” (w ramach ZintegrUJ) - wnioski
i propozycje usprawnień
5. Zrównoważony rozwój na UJ – ankieta do Times Higher Education (THE) World University
Rankings
6. Krótkie relacje z wydarzeń, w których brali_ły lub będą brać udział osoby z RK UJ
- Carbon Footprint Summit 2022
- PRECOP 2022 w Katowicach
- Otwarta Nauka dla Sprawiedliwości Klimatycznej na UW
- Wielki Test Wiedzy o Klimacie z udziałem pięciu miast Polski (organizator: Agora S.A.)
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7. Wolne wnioski
Notatki / ustalenia:
Ad. 1
Punkt przeniesiony na następne posiedzenie (Michał Pałasz nieobecny).
Ad. 2
Katarzyna Jasikowska przygotowała wstępną listę działań, w których władze UJ mogą wesprzeć Radę
przy procesie konsultacyjnym dokumentu Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku. Osoby
obecne na posiedzeniu zgodziły się na zaproponowane punkty. Dodano do nich prośbę o wyznaczenie
pomieszczenia/pokoju do dyspozycji Rady – obecnie nie mamy miejsca, w którym moglibyśmy
regularnie się spotykać bez konieczności rezerwacji sali z wyprzedzeniem. Katarzyna Jasikowska wyśle
tę listę do władz UJ.
W zaproponowanym planie konsultacyjnym umieszczono etap badania ankietowego wśród
społeczności uniwersyteckiej. Prace nad taką ankietą internetową już trwają - prowadzą je Katarzyna
Jasikowska, Michał Pałasz oraz Jagoda Mytych (doktorantka UJ zaproszona do współpracy). Ankieta
ta przejdzie etap pilotażowy, podczas którego zostanie rozesłana, m.in. do osób z Rady Klimatycznej.
Jako tematy „punktowych” konsultacji/ spotkań w wybranych miejscach UJ przyjęto: efektywność
energetyczną, żywienie na terenie UJ, podróże służbowe i parkingi.
Magdalena Miśkowiec podzieliła się wrażeniami z październikowych spotkań konsultacyjnych grupy
Kampus+ w ramach akcji “Napijmy się kawy i porozmawiajmy o kampusie”. Badania są realizowane
w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ. Rada dyskutowała czy stworzyć takie punkty konsultacyjne w
ramach procesu konsultacyjnego dokumentu Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku oraz
czy Rada posiada zasoby czasowe, aby takie punkty konsultacyjne obsłużyć. Na razie skupiamy swoją
uwagę na w/w ankiecie konsultacyjnej.
Ad.

3,

4,

5

Punkty przeniesione na następne posiedzenie.
Ad. 6
Dorota Matuszko opowiedziała o swoim uczestnictwie w wydarzeniu “Wielki Test Wiedzy o
Klimacie”, podczas którego wygłosiła wykład “Współczesne ocieplenie. Antropocen”. Relacja z
wydarzenia tu: LINK. Tegoroczny test wiedzy jest dostępny tu: LINK.
Ad. 7
Brak wolnych wniosków.
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Treść uchwał:
Brak podjętych uchwał.
Treści i wyniki głosowań:
Brak głosowań.

Protokół sprawdzony i podpisany przez Prowadzącą obrady:
dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Katarzyna Jasikowska

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Jasikowska
Data: 2022.11.22 12:51:02 +01'00'

Załączniki: brak
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