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Sprawozdanie Rady Uczelni                                                                       

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie                                               

za rok 2020 

 

W roku 2020 Rada Uczelni działa w składzie:  

prof. ASP dr hab. Grzegorz Biliński, 

dr Marta Bożyk, 

Marianna Krzysztofik – przewodnicząca samorządu studentów ASP, 

prof. dr hab. Jacek Osiewalski – przewodniczący RU, 

mgr Sławomir Sobczyk, 

mgr inż. Andrzej Tombiński, 

mgr Natalia Zarzecka. 

Z wyjątkiem przewodniczącej samorządu studenckiego, wchodzącej w skład Rady Uczelni z 

mocy ustawy, członkowie RU zostali powołani przez Senat ASP w lutym 2019 roku. 

Rada Uczelni realizowała swoje obowiązki i uprawnienia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie i Regulaminu Rady Uczelni ASP. Rada koncentrowała się zarówno 

na zadaniach, związanych z bieżącą działalnością Akademii Sztuk Pięknych, jak również na 

strategicznych aspektach funkcjonowania ASP. 

W okresie od 1 stycznia do 8 grudnia 2020 roku odbyło się kilkanaście posiedzeń i spotkań 
Rady, która podjęła 14 uchwał.  

Od stycznia do marca 2020 roku Rada Uczelni kontynuowała działania prowadzące do 

uzyskania przychylności władz samorządowych (Prezydenta Krakowa) i rządowych dla  

przeznaczenia wskazanych terenów w ramach projektu „Wesoła – rejon ul. Kopernika” na 

potrzeby usług edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych. 

Działania te rozpoczęto jesienią 2019 roku w związku z Uchwałą RU nr 4/2019, 

rekomendującą JM Rektorowi ASP złożenie stosownego wniosku. Członkowie Rady 

uczestniczyli w konstruktywnych rozmowach z przedstawicielami władz krakowskich i 

centralnych. W ich efekcie trzej członkowie Rady odbyli przegląd gmachu wskazywanego 

wstępnie jako możliwy do przejęcia przez ASP. Z inicjatywy wiodącego w tej kwestii członka 

Rady, prof. Grzegorza Bilińskiego, odbyły się dwa spotkania z ówczesnym Ministrem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Na jednym z tych spotkań 
wicepremier J. Gowin złożył w obecności prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego obietnicę 
pomocy w pozyskaniu niezbędnego finansowania.  

Prowadzone równolegle rozmowy także z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego miały na celu stworzenie przychylnej atmosfery i wsparcie starań 
władz Uczelni o pozyskanie środków finansowych na kontynuację i dokończenie remontu 

budynku przy ul. Syrokomli.   
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23 stycznia 2020 roku Rada Uczelni odbyła formalne posiedzenie, na którym przyjęła 

sprawozdanie ze swej działalności w roku 2019 (Uchwała RU nr 1/2020) i podjęła Uchwałę 
nr 2/2020, w której pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w Statucie ASP, przekazane 

przez Biuro Rektora i Kanclerza ASP w dniu 16 stycznia 2020 roku. Na tym samym zebraniu 

Rada określiła swe zadania w wyborach Rektora ASP i ustaliła spotkanie z przewodniczącym 

Uczelnianej Komisji Wyborczej; odbyło się ono 29 stycznia w ramach kolejnego posiedzenia 

RU, które poświęcono terminom i charakterowi szczegółowych działań RU w ramach jej 

ustawowej kompetencji wskazywania kandydatów na rektora. 

Na trzecim w roku 2020 posiedzeniu RU, w dniu 19 lutego, kontynuowano dyskusję nad 

procedurą wskazywania kandydatów na Rektora ASP. Podjęto też Uchwałę nr 3/2020, w 

której Rada proponuje zmianę w ustępie 3 (p. 3) § 30 Statutu ASP, zapewniającą udział w 

posiedzeniach Senatu ASP wszystkim członkom RU (a nie tylko przewodniczącemu). Senat 

ASP przyjął tę zmianę.  

29 lutego 2020 roku odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim ogólnopolskie spotkanie 

przewodniczących rad uczelni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz urzędnikami 

Ministerstwa; uczestniczył w nim przewodniczący RU ASP. Przedstawiciele rad uczelni 

jednomyślnie podkreślali, że okres około roku od rozpoczęcia kadencji nowego organu 

uczelni upłynął głównie na wchodzeniu w nową rolę i zapoznawaniu się z problemami 

uczelni, więc rychły koniec krótkiej kadencji pierwszych rad uczelni może skutkować 
zmarnowaniem ich potencjału i zdobywanego doświadczenia. Urzędnicy MNiSW wyjaśniali 

zakres kompetencji i uprawnień rad uczelni (w szczególności ich przewodniczących).   

Czwarte posiedzenie Rady, 2 marca 2020 roku, poświęcono skonkretyzowaniu procedury 

wskazywania kandydatów na rektora ASP w formie Uchwały RU nr 4/2020, określającej 

szczegółowo treść i formę spotkań Rady z osobami zainteresowanymi wskazaniem przez RU, 

a także sposób podsumowania rozmów i przekazania wskazań Senatowi ASP. W opinii Rady 

i wielu członków społeczności akademickiej ASP, ta uchwała wprowadziła nowy standard 

ubiegania się o kandydowanie na Rektora i merytoryczny punkt startu kampanii wyborczej. 

Realizacja postanowień Uchwały nr 4/2020 odbywała się poprzez rozmowy (11 i 16 marca) z 

czterema osobami wyrażającymi wolę wskazania ich przez RU jako kandydatów na rektora, a 

także poprzez wewnętrzne dyskusje RU. W efekcie, w dniu 27 marca Rada podjęła Uchwałę 
nr 5/2020, w której wskazano czworo kandydatów na Rektora i podano w załączniku zwięzłe 

charakterystyki ich programów wyborczych.  

Od 17 marca do końca czerwca 2020 roku praca Rady Uczelni odbywała się w trybie zdalnym 

(korespondencyjnym lub w formie wideo-konferencji). 14 kwietnia przyjęto Uchwałę nr 

6/2020, w której rekomenduje się objęcie wsparciem finansowym pracowników i studentów 

ASP w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dziennik Ustaw z 2020, 

poz. 433) i wynikającą z niego utratą źródeł utrzymania przez niektórych członków 

społeczności akademickiej.   

W Uchwale nr 7/2020 z dnia 8 maja Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała propozycję 
dołączenia w Statucie ASP Załącznika nr 1a „Wybory z wykorzystaniem technologii 
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informatycznych”; Rada zasugerowała dokonanie drobnych zmian redakcyjnych w dwóch 

punktach § 3, które zostały uwzględnione przez Senat ASP. 

Kolejne regularne posiedzenie Rady Uczelni odbyło się 3 lipca z inicjatywy Rektora-elekta, 

prof. Andrzeja Bednarczyka, który zaprezentował swoją wizję współpracy z Radą i uzyskał 

pełne wsparcie oraz gotowość intensywnego współdziałania w ramach kompetencji trzeciego 

organu ASP. W końcowej części tego posiedzenia przyjęto Uchwałę RU nr 8/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2020. 

W ostatniej dekadzie lipca Rada Uczelni otrzymała z Działu finansowo-księgowego ASP 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zadysponowania 

wynikiem finansowym ASP za rok 2019. Ze względu na czas urlopów i bliski termin 

przesłania dokumentów do Ministerstwa (31 lipca), po zapoznaniu się z treścią projektu Rada 

upoważniła Pana Andrzeja Tombińskiego do dokonania niezbędnych korekt w treści projektu 

Uchwały RU nr 9/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku oraz do jej podpisania.  

Jeszcze w lipcu Pan Andrzej Tombiński oraz przewodniczący Rady zostali zaproszeni do 

komisji konkursowej w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata na Kanclerza ASP; 

komisji przewodniczył Rektor-elekt, prof. Andrzej Bednarczyk. Po wcześniejszym 

zapoznaniu się z dokumentami, rozmowy z kandydatami i wewnętrzne dyskusje komisji 

przeprowadzano przez większość dnia 31 sierpnia; obaj przedstawiciele RU brali w tym 

aktywny udział. Dodatkowe rozmowy z dwoma osobami kandydującymi na stanowisko 

Kanclerza zarządził nowy Rektor, prof. Andrzej Bednarczyk, na 10 września. W wyniku 

wewnętrznej dyskusji z udziałem obu członków RU (zaproszonych uprzednio do komisji 

konkursowej) i rekomendacji komisji Rektor podjął decyzję o wyborze obecnej Pani Kanclerz 

ASP 

Z inicjatywy JM Rektora odbyło się 18 września posiedzenie Rady z jego udziałem. Rektor 

podtrzymał swoją uprzednią deklarację ścisłej współpracy z Radą, przedstawił swój program 

zarządzania Uczelnią i zaproponował otwartą wymianę zdań na temat funkcjonowania Rady. 

Omówiono m.in. konieczność zmiany trybu komunikacji ze służbami finansowymi ASP oraz 

możliwości lepszego wykorzystania kompetencji i uprawnień Rady Uczelni, a także obsługę 
administracyjną tego organu. Omówiono również kwestie lokalowe ASP w kontekście 

aktywności Rady w staraniach o uzyskanie budynku przy ul. Kopernika i o finansowanie 

remontu budynku przy ul. Syrokomli.  

Na wniosek JM Rektora, Rada Uczelni podjęła 21 września Uchwałę nr 10/2020 – w sprawie 

wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora ASP.  

15 października dwaj przedstawiciele Rady (G. Biliński i A. Tombiński) zapoznali się z 

aktualnym stanem technicznym i możliwościami jego poprawy oraz lepszego wykorzystania 

w przyszłości Domu Plenerowego i Domu Pracy Twórczej w Zakopanem 

19 października, w trybie zdalnym, Rada podjęła Uchwałę nr 11/2020, w której pozytywnie 

opiniuje propozycję zmian w Statucie ASP; zmiany dotyczyły nowego brzmienia § 39 (ustęp 

1) oraz §2 załącznika nr 2. 
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22 października, na wniosek Prorektora d/s Współpracy – prof. ASP dra hab. Bartłomieja 

Struzika, odbyło się spotkanie on-line poświęcone wstępnemu omówieniu zagadnień: 
1.partnerstwa strategicznego ASP z uczelniami zagranicznymi, 2.wyprofilowania ASP na tle 

uczelni artystycznych w Polsce (differentia specifica), 3. ogólnouczelnianego modelu 

komercjalizacji dorobku ASP (spółka, fundacja, pion wewnętrzny), 4.aktywizacji 

emerytowanych profesorów (zespoły eksperckie, opinie itd.), 5.szerokiej promocji ASP w 

kraju i poza nim, 6.opracowania i zabezpieczenia dorobku emerytowanych profesorów ASP 

(wobec zagrożenia rozproszeniem kolekcji lub utratą dzieł), 7. koncepcji wystaw i konkursów 

najlepszych dyplomów uczelni artystycznych Polski i Europy Środkowej. 

4 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Uczelni (w trybie zdalnym), na którym 

podjęto Uchwałę nr 12/2020 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 

2020. W dyskusji członkowie Rady (pierwszej i bardzo krótkiej, kończącej się kadencji) 

wyrazili przekonanie, że w przyszłej, 4-letniej kadencji należy zmodyfikować sposób pracy 

nad zatwierdzaniem przez Radę Uczelni ASP kluczowych dokumentów. Członkowie RU 

powinni mieć wgląd do końcowych wersji dokumentów i uzyskać szczegółowe wyjaśnienia 

ze strony Działu Finansowo-Księgowego jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów przez 

JM Rektora. Na tym etapie, rozmowa RU z osobami odpowiadającymi za przygotowanie tych 

dokumentów byłaby bardzo pożyteczna dla obu stron. Po takim przygotowaniu, podjęcie 

przez Radę wymaganej prawem uchwały byłoby już tylko formalnością, ale podbudowaną 
pogłębioną znajomością faktów i procesów determinujących finanse Uczelni. To stanowisko 

przekazano Rektorowi i Kwestorowi ASP. 

1 grudnia na zaproszenie Prorektora ds. współpracy prof. Bartłomieja Struzika dwaj 

członkowie RU (J. Osiewalski i A. Tombinski) wzięli udział w zdalnym posiedzeniu Zespołu 

ds. komercjalizacji ASP (z udziałem Prof. Jerzego Hausnera), na którym zgłoszono i wstępnie 

przedyskutowano szereg pomysłów dotyczących zarówno posiadanej infrastruktury, jak i 

możliwości oraz ram organizacyjno-prawnych komercjalizacji dorobku artystycznego i 

dydaktycznego Uczelni.  

Poza posiedzeniami członkowie Rady spotkali się kilkakrotnie z JM Rektorem (w sprawach 

zarządzania Uczelnią oraz jej potrzeb lokalowych i finansowych), przekazując szereg uwag i 

wniosków. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Uczelni wielokrotnie, przy okazji 

różnych spotkań z przedstawicielami władz, podkreślali trudną sytuację lokalową Uczelni i 

konieczność przeznaczenia odpowiednich środków na jej poprawę.  

Dodatkowo członkowie Rady uczestniczyli w posiedzeniach Senatu ASP oraz w wielu 

wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Uczelnię i jej pracowników. 

W związku z nadchodzącym końcem swej krótkiej kadencji, na zdalnym posiedzeniu w dniu 

3 grudnia Rada Uczelni przyjęła i omówiła sprawozdanie ze swej działalności w roku 2020.  

W odpowiedzi na propozycję władz ASP, by przedłużyć o pół roku obowiązywanie 

dotychczasowej strategii rozwoju Uczelni, 8 grudnia Rada pozytywnie ją zaopiniowała 

(Uchwała nr 13/2020). Równocześnie Rada Uczelni zatwierdziła sprawozdanie ze swej 

działalności (Uchwała nr 14/2020).  


