Uchwała nr 78/XII/2009
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 16 grudnia 2009 roku
sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu
Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków

Działając na podstawie § 24 pkt. 6, § 66 i § 67 ust. 2 Statutu UJ Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwala co następuje:
§1
1.
2.
3.

4.

Z dniem 16 grudnia 2009 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim tworzy się Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków, zwane dalej Centrum.
Centrum jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego podporządkowaną Rektorowi UJ.
Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań naukowych, których celem jest rozwój farmakoterapii
doświadczalnej chorób cywilizacyjnych, a także rozwijanie współpracy z przemysłem w tym
zakresie.
Centrum jest jednostką samofinansującą się.
§2

Przyjmuje się Regulamin Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi UJ.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin
Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
2. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków może używać nazwy w języku angielskim: „Jagiellonian
Centre for Experimental Therapeutics” lub skrótu JCET.
§2
Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie badań naukowych, których celem jest rozwój
farmakoterapii doświadczalnej chorób cywilizacyjnych, a także rozwijanie współpracy z przemysłem
w tym zakresie.
§3
Centrum realizuje cel swojej działalności w oparciu o współpracę z krajowymi i zagranicznymi
jednostkami naukowo-badawczymi, w tym w szczególności z Politechniką Łódzką, Instytutem Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie oraz Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Zasady współpracy z tymi
jednostkami zostaną określone w odrębnych umowach lub porozumieniach.
§4
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§5
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) utworzenie laboratoriów Centrum, działających w ramach struktury organizacyjnej określonej
w § 8 ust. 3, przewidzianych w ramach realizacji projektu pt. Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET) finansowanego z
Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, którego beneficjentem jest konsorcjum
utworzone przez: Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Łódzką oraz Instytut Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie. W Centrum mogą być tworzone również inne laboratoria w miarę potrzeb;
2) prowadzenie badań naukowych i stosowanych w zakresie farmakologii, farmacji, biochemii,
biofizyki, biotechnologii, biologii molekularnej, chemii, fizyki i pokrewnych dyscyplin;
3) udostępnianie aparatury naukowej Centrum zakupionej w ramach projektów finansowanych
z funduszy UE ośrodkom naukowo-badawczym funkcjonującym w kraju i na obszarze Unii
Europejskiej na warunkach określonych w tych projektach;

2

4) rozwijanie badań nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi oraz nad
mechanizmami działania farmakologicznego i właściwościami terapeutycznymi oryginalnych
związków chemicznych, wskazanie ich potencjału terapeutycznego, a następnie
doprowadzenie wybranych związków chemicznych do fazy wstępnych badań klinicznych;
5) rozwijanie metodyki badań dotyczących właściwości terapeutycznych związków o działaniu
śródbłonkowym oraz rozwój innowacyjnej farmakologii i terapii śródbłonka oraz ściany
naczyń krwionośnych;
6) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 2-5 powyżej;
7) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na działalność
prowadzoną przez Centrum;
8) współpraca w zakresie prowadzonej działalności z Wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9) współpraca z innymi wyższymi uczelniami, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami
zarówno w kraju i za granicą;
10) podejmowanie działań mających na celu ochronę własności intelektualnej powstałej w wyniku
prowadzonej przez Centrum działalności badawczej, a także jej komercjalizację;
11) prowadzenie działalności związanej z organizacją konferencji oraz z popularyzacją nauki.
§6
1. Centrum zatrudnia pracowników stosowanie do potrzeb i posiadanych środków.
2. Umowę o pracę z pracownikami Centrum zawiera Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
na wniosek Dyrektora Centrum.
3. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum zawiera Dyrektor
Centrum w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
§7
Centrum może realizować prace badawcze lub usługi dydaktyczne na rzecz lub we współpracy
z Wydziałami, a także na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności.

ROZDZIAŁ 2
Struktura organizacyjna
§8
1. Organami Centrum są:
a) Rada Nadzorująca,
b) Rada Naukowa,
c) Dyrektor.
2. Wewnętrznymi jednostkami Centrum są pracownie kierowane przez Kierowników pracowni.
3. W skład Centrum wchodzą następujące pracownie:
a) Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka,
b) Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka,
c) Pracownia Spektroskopii EPR,
d) Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej,
e) Pracownia Analityki i Farmakokinetyki,
f) Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka.
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§9
1. Rada Nadzorująca jest organem opiniodawczym i doradczym Rektora UJ.
2. Do zadań Rady Nadzorującej należy w szczególności:
a) opiniowanie spraw związanych z działalnością Centrum,
b) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Centrum i przekazywanie
Kwestorowi UJ celem włączenia ich do planu rzeczowo-finansowego uczelni,
c) opiniowanie sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego przedłożonych przez
Dyrektora i przekazywanie Kwestorowi UJ celem włączenia ich do sprawozdania
z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni,
d) opiniowanie innych spraw zleconych przez Rektora UJ lub na wniosek Dyrektora.
§ 10
1. Rada Nadzorująca składa się z nie więcej niż 5 członków.
2. W skład Rady Nadzorującej wchodzą m.in.:
a) Przedstawiciel Rektora UJ,
b) Przedstawiciel Prorektora UJ ds. Collegium Medicum,
c) Przedstawiciel Kwestora UJ.
3. Członków Rady Nadzorującej powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorującej powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Kadencja Rady Nadzorującej trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą powołania.
6. Posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
7. Posiedzenie Rady Nadzorującej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
Dyrektora.
8. Rada wydaje opinie w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
9. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w posiedzeniach Rady Nadzorującej mogą uczestniczyć
z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady.
§ 11
Rada Naukowa jest organem doradczym Dyrektora o charakterze merytorycznym:
1) opiniuje roczne i wieloletnie programy badawcze Centrum;
2) wytycza strategiczne kierunki badań prowadzonych przez Centrum;
3) opiniuje pod względem merytorycznym współpracę z krajowymi i międzynarodowymi
ośrodkami naukowymi;
4) opiniuje wewnętrzne regulaminy dotyczące funkcjonowania Centrum, w tym w szczególności
zasady użytkowania aparatury Centrum, które podlegają zatwierdzeniu przez Rektora UJ;
5) rozpatruje inne sprawy dotyczące działalności Centrum, w tym opiniuje wnioski o powołanie
kierowników pracowni.
§ 12
1. Rada Naukowa liczy nie mniej niż 7 członków.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą:
a) Dyrektor Centrum,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

b) nie więcej niż po dwóch przedstawicieli z Wydziału Lekarskiego i Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii oraz po jednym przedstawicielu z Wydziału Chemii i Wydziału
Farmaceutycznego,
c) po dwóch przedstawicieli jednostek współpracujących: Politechniki Łódzkiej oraz
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
d) Kierownicy pracowni Centrum.
Członków Rady Naukowej powołuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora. Kandydatury
przedstawicieli Wydziałów UJ oraz jednostek współpracujących przedstawia Dyrektor po
wcześniejszym uzgodnieniu z dziekanami poszczególnych wydziałów oraz kierownikami
jednostek współpracujących.
Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród swoich członków bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą powołania.
Rada Naukowa zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie Rady Naukowej jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Naukowej lub w razie
jego nieobecności przez Dyrektora.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym, zapraszane przez
Przewodniczącego Rady lub Dyrektora.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co
najmniej połowy członków Rady.
§ 13

1. Dyrektorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego.
2. Dyrektora powołuje Rektor UJ spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą po
zasięgnięciu opinii Senatu UJ.
3. Kadencja Dyrektora trwa 4 lat i rozpoczyna się z chwilą powołania.
4. Dyrektor może powołać nie więcej niż 2 swoich zastępców.
5. Zakres obowiązków i uprawnień Zastępców Dyrektora określa Dyrektor.
§ 14
Dyrektor kieruje Centrum, a w szczególności:
1) nadzoruje realizację tworzenia laboratoriów Centrum w ramach realizacji projektu, o którym
mowa w § 5 pkt 1;
2) reprezentuje Centrum na zewnątrz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Rektora UJ;
3) zawiera umowy z podmiotami spoza Uniwersytetu na podstawie stosownych pełnomocnictw;
4) jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum;
5) organizuje i nadzoruje prace Centrum;
6) opracowuje plany rzeczowo-finansowe Centrum oraz sprawozdania z ich wykonania;
7) przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorującej plany i sprawozdania z działalności
Centrum;
8) opracowuje regulaminy dotyczące funkcjonowania Centrum;
9) przedstawia Radzie Naukowej do zaopiniowania istotne sprawy dotyczące działalności
badawczej oraz spraw organizacyjnych Centrum;
10) sprawuje nadzór nad majątkiem Centrum.
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§ 15
1. Kierownikiem pracowni może być osoba posiadająca stopnień naukowy doktora.
2. Kierowników pracowni powołuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Radę
Naukową.
3. Do zadań kierownika pracowni należy:
a) organizowanie i nadzór pracy w pracowni,
b) nadzorowanie realizacji programów badawczych zaopiniowanych przez Radę Naukową,
c) przedstawianie planów działalności pracowni Dyrektorowi,
d) składanie rocznego sprawozdania z działalności pracowni Dyrektorowi.
§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum, w tym w zakresie spraw majątkowych,
upoważniony jest Dyrektor w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Rektora UJ. Dyrektor
może udzielić dalszych pełnomocnictw swoim zastępcom.
§ 17
Dla realizacji celów Centrum, Dyrektor może powoływać inne ciała doradcze lub opiniodawcze, po
zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum.

ROZDZIAŁ 3
Majątek i finanse
§ 18
1. Majątek Centrum stanowi m.in. mienie zakupione w ramach projektów realizowanych przez
Centrum, w tym w szczególności w ramach projektu wskazanego w § 5 pkt. 1 finansowanego ze
środków strukturalnych Unii Europejskiej z działania 2.2 Programu Operacyjnego – Innowacyjna
Gospodarka.
2. Centrum jest jednostką samofinansującą się.
3. Działalność Centrum finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności w ramach
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
4. Majątek Centrum stanowi wydzieloną część mienia UJ.
5. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum będą
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na UJ zasadami dotyczącymi własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
§ 19
Dochody Centrum pochodzić mogą w szczególności z:
1) dotacji i subwencji osób prawnych;
2) darowizn osób fizycznych i prawnych;
3) działalności o charakterze doradczym i eksperckim;
4) dochodów z własnej działalności;
5) dochodów z majątku Centrum.

6

§ 20
1. Centrum nie ponosi kosztów ogólnego zarządu, a w szczególności żadne przychody Centrum nie
są obciążane kosztami pośrednimi odprowadzonymi na rzecz uczelni.
2. Środki finansowe na działalność Centrum przechowywane będą na rachunku utworzonym przez
UJ.
ROZDZIAŁ 4
Postanowienia końcowe
§ 21
Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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