
Uchwała nr 19/I/2016 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 27 stycznia 2016 roku 
 
 
w sprawie: przyj ęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków  
 
 
 
 Na podstawie § 24 pkt 6, § 66 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się Regulamin Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
W zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale traci moc 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.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



Regulamin 
Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, zwane dalej „Centrum”, jest pozawydziałową 

jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
2. Centrum może używać nazwy w języku angielskim: „Jagiellonian Centre for 

Experimental Therapeutics” i skrótu JCET. 
 

§ 2 
 
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor UJ lub upoważniony przez niego 
Prorektor UJ. 
 

§ 3 
 
1. Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie badań naukowych, których celem jest 

rozwój farmakoterapii doświadczalnej chorób cywilizacyjnych, a także rozwijanie 
współpracy z przemysłem w tym zakresie.  

2. 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 są określane w odrębnych umowach 
lub porozumieniach. 

 
§ 4 

 
Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) rozwijanie innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka oraz ściany 
naczyń krwionośnych, w tym:  
a) rozwijanie badań nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi 

śródbłonka oraz ściany naczyń krwionośnych, 
b) rozwijanie metodyki oceny działania związków chemicznych oraz leków na 

śródbłonek, 
c) profilowanie działania farmakologicznego i właściwości farmakokinetycznych 

nowych związków chemicznych, potencjalnych leków; 
2) prowadzenie badań naukowych i stosowanych w zakresie farmakologii, bioanalityki, 

farmakokinetyki, toksykologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii 
molekularnej i pokrewnych dyscyplin; 

3) udostępnianie aparatury naukowej Centrum, w tym aparatury zakupionej w ramach 
projektów finansowanych z funduszy UE, ośrodkom naukowo-badawczym 
funkcjonującym w kraju i na obszarze Unii Europejskiej;  

4) prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej oraz działalności związanej z 
organizacją konferencji oraz z popularyzacją nauki; 



5) prowadzenie – we współpracy z Wydziałami UJ – badań związanych z realizacją prac 
doktorskich, magisterskich i licencjackich; 

6) współpraca w zakresie działalności naukowej z Wydziałami UJ; 
7) współpraca w zakresie prowadzonej działalności z innymi uczelniami, instytucjami 

naukowymi oraz przedsiębiorstwami zarówno w kraju i za granicą; zasady tej 
współpracy są ustalane w odrębnych umowach lub porozumieniach; 

8) utrzymanie trwałości projektów, w tym m.in. projektów finansowanych z Programu 
Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka pt. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków 
(Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET) oraz pt. Śródbłonek 
naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty 
innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym. 

 
§ 5 

 
1. Pracowników Centrum zatrudnia Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum. 
2. W pracach Centrum mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także osoby spoza Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na podstawie odrębnych umów. 

3. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum zawiera 
Dyrektor Centrum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Rektora UJ i zgodnie 
z ogólnymi procedurami obowiązującymi w UJ.  

 
ROZDZIAŁ 2 

Struktura organizacyjna 
 

§ 6 
 
1. Organami Centrum są:  

1) Rada Centrum; 
2) Dyrektor Centrum. 

2. W skład Centrum wchodzą grupy badawcze realizujące działalność naukową Centrum 
oraz pracownie zapewniające techniczne funkcjonowanie aparatury Centrum. 

3. Pracownie tworzy i rozwiązuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum. 
4. Grupy badawcze tworzy i rozwiązuje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Rady 

Centrum. 
 

§ 7 
 
1. W skład Rady Centrum wchodzą: 

1) Rektor UJ lub upoważniony przez niego Prorektor UJ; 
2) Prorektor UJ ds. Collegium Medicum lub osoba przez niego upoważniona; 
3) Kwestor UJ lub osoba przez niego upoważniona; 
4) Dyrektor Centrum; 
5) Kierownicy grup badawczych. 

2. Pracami Rady Centrum kieruje Dyrektor Centrum. 
3. Członkostwo w Radzie Centrum kończy się z dniem zakończenia pełnienia funkcji 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-5. 
4. Posiedzenia Rady Centrum odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze. 
5. Posiedzenie Rady Centrum zwołuje Dyrektor Centrum z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej trzech członków Rady.  



6. Na zaproszenie Dyrektora Centrum w posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć 
z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady. 

 
§ 8 

 
1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum. 
2. Do zadań Rady Centrum należy w szczególności: 

1) opiniowanie planów rozwoju Centrum oraz wspieranie ich realizacji; 
2) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Centrum; 
3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich wykonania; 
4) opiniowanie na wniosek Dyrektora Centrum dokumentów dotyczących współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi oraz innych spraw związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem Centrum; 

5) ustalanie zasad i trybu dokonywania oceny działalności pracowników zatrudnionych 
w Centrum;  

6) rozpatrywanie innych spraw istotnych dla działalności Centrum; 
7) powoływanie, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisji do przeprowadzenia 

konkursu na stanowiska w Centrum, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

§ 9 
 
1. Dyrektorem Centrum może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 
2. Kadencja Dyrektora Centrum trwa 4 lata. 
3. Dyrektora Centrum powołuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu i odwołuje Rektor 

UJ.  
4. Dyrektor Centrum kieruje Centrum, a w szczególności: 

1) reprezentuje Centrum na zewnątrz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez 
Rektora UJ; 

2) organizuje i nadzoruje prace Centrum; 
3) jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum; 
4) wspólnie z kierownikami grup badawczych wytycza kierunki badawcze Centrum; 
5) dokonuje okresowej oceny działalności pracowników oraz osób związanych z 

Centrum stosunkiem cywilnoprawnym zgodnie z założeniami ustalonymi przez Radę 
Centrum; 

6) opracowuje plany rozwoju Centrum oraz sprawozdania z ich wykonania; 
7) opracowuje plany rzeczowo-finansowe Centrum oraz roczne sprawozdania z ich 

wykonania; 
8) sprawuje nadzór nad majątkiem Centrum; 
9) przygotowuje wnioski w sprawnie zatrudnienia, awansów, urlopów, nagród i 

wyróżnień pracowników Centrum; 
10) zawiera umowy z podmiotami spoza Uniwersytetu na podstawie stosownych 

pełnomocnictw i zgodnie z ogólnymi procedurami obowiązującymi w UJ; 
11) opracowuje regulaminy dotyczące funkcjonowania Centrum; 
12) powołuje zespoły projektowe do realizacji projektów badawczych i zleceń 

zewnętrznych. 
5. Zastępców Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora 

Centrum, przy czym Dyrektor Centrum może w dowolnym terminie wnioskować o 
powołanie bądź odwołanie zastępcy. 



6. Dyrektor Centrum może mieć nie więcej niż dwóch zastępców. 
7. Dyrektor Centrum określa zakres obowiązków swoich zastępców. 
 

§ 10 
 
1. Kierownika grupy badawczej powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu 

opinii Rady Centrum. 
2. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba posiadająca tytuł naukowy, stopnień 

naukowy doktora habilitowanego lub stopnień naukowy doktora. 
3. Do kierownika grupy badawczej należy:  

1) planowanie i nadzorowanie realizacji prac badawczych grupy badawczej pod 
względem merytorycznym; 

2) pozyskiwanie finansowania prac badawczych realizowanych w ramach grupy 
badawczej; 

3) składanie rocznego sprawozdania z działalności grupy badawczej Dyrektorowi 
Centrum. 

4. Kierowników pracowni powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum. 
5. Kierownikiem pracowni może być osoba posiadająca stopnień naukowy doktora. 
6. Do zadań kierownika pracowni należy:  

1) zapewnienie gotowości technicznej aparatury naukowo-badawczej będącej na stanie 
pracowni do realizacji badań; 

2) utrzymywanie organizacji pracowni według standardów systemu zapewnienia jakości 
obowiązującego w Centrum; 

3) nadzorowanie personelu technicznego pracowni; 
4) składanie rocznego sprawozdania z działalności pracowni Dyrektorowi Centrum. 
 

 
 

§ 11 
 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum, w tym w zakresie spraw majątkowych, 
upoważniony jest Dyrektor Centrum w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Rektora 
UJ i  zgodnie z ogólnymi procedurami obowiązującymi w UJ. Dyrektor Centrum może 
udzielić dalszych pełnomocnictw swoim zastępcom. 
 

§ 12 
 
1. Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum, może powoływać krajowe 

i międzynarodowe ciała doradcze lub opiniodawcze, w tym m.in. w celu wsparcia 
działalności naukowej i rozwoju Centrum oraz weryfikacji osiągnięć zespołów 
badawczych i pracowników JCET. 

2. W przypadku powołania przez Dyrektora Centrum ciała doradczego, o którym mowa w 
ust. 1, jako Międzynarodowego Komitetu Doradczego, komitet ten określa organizację i 
sposób działania w uchwalonym przez siebie regulaminie, zatwierdzonym przez Rektora 
UJ. 

 
ROZDZIAŁ 3 

Mienie i finanse 
 

§ 13 
 



1. Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z: 
1) dotacji przyznanych na realizację badań naukowych; 
2) odpłatnej działalności badawczej, szkoleniowej i konsultacyjnej; 
3) budżetu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Centrum prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych na 
prowadzenie badań i pokrycie kosztów funkcjonowania. 

 
§ 14 

 
Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia UJ i jest zarządzane zgodnie z 
obowiązującymi w UJ zasadami. 

 

§ 15 
 
1. Centrum działa w oparciu o roczny plan jednostki. 
2. Rozliczanie kosztów pośrednich z tytułu realizacji prac badawczych, badawczo-

rozwojowych i prac zleconych, ustalane jest odrębną decyzją Rektora UJ, biorącą pod 
uwagę sytuację finansową Centrum. Decyzja taka jest wydawana na czas określony, nie 
krótszy niż 1 rok. 

3. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum 
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami dotyczącymi własności 
intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.  

 
ROZDZIAŁ 4 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
 
Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek 
Rektora UJ lub Dyrektora Centrum. 
 

§ 17 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


