
 

 

UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  w  Krakowie 
podjęte na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 roku 
 
Działając  na  podstawie  art.  62,  ust.1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Uczelni, 
Senat podjął następujące uchwały: 
 
 
22/V/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków  Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 28  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i  głosów wstrzymujących  się nie  było)  zatwierdził  sprawozdanie  finansowe  za 
rok  2010,  po  jego  zbadaniu  i wydaniu  pozytywnej  opinii  przez  biegłego  rewidenta,  
i podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2010. 
 
23/V/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków  Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 28  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę, iż strata netto za rok 2010 
wynosząca 2.407.344,44 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy trzysta czterdzieści 
cztery złote 44/100 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐) zostanie pokryta z funduszu zasadniczego Uczelni. 
 
24/V/2011 ‐ SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 40 członków Senatu, 
obecnych 28 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 27 członków Senatu, 1 osoba się 
wstrzymała,  głosów  sprzeciwu  nie  było)  pozytywnie  zaopiniował  propozycje  Rektora  
o  racjonalizacji  zatrudnienia  w  grupie:  nauczycieli  akademickich  dla  których  AWF  
w  Krakowie  nie  jest  podstawowym  miejscem  pracy  i  pracowników  niebędących 
nauczycielami  akademickimi.  Racjonalizacja  zatrudnienia  może  nastąpić  
w szczególności przez: 

1) nie zawieranie z pracownikami kolejnych umów o pracę, w przypadku umów: 
zawartych na  okres próbny,  zawartych na  czas  określony  i  zawartych na  czas 
wykonania określonej pracy; 

2) rozwiązanie  z  pracownikami  stosunku  pracy  dla  których  uczelnia  nie  jest 
podstawowym miejscem pracy (z wszystkimi drugoetatowcami); 

3) obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników z jednoczesnym proporcjonalnym 
zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę; 

4) przenoszenie pracowników do innych komórek organizacyjnych; 
5) w  przypadku  przejścia  pracownika  na  emeryturę  stosowanie  rekrutacji 

wewnętrznej. 
 

25/V/2011 ‐ SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 40 członków Senatu, 
obecnych 28 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 25 członków Senatu, 2 osoby 
wstrzymały  się  od  głosu,  głosów  sprzeciwu  nie  było)  pozytywnie  zaopiniował  wniosek 
Rektora o czasowym wypłacaniu wszystkim pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi miesięcznej premii w wysokości nie wyższej niż 30%. 
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26/V/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków  Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 28  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było) na podstawie  art.  169, ust.  2,  3 ustawy  
z dnia 27  lipca 2005  roku – Prawo o  szkolnictwie wyższym, na wniosek Rady Wydziału 
Wychowania Fizycznego  i Sportu podjął uchwałę w sprawie zasad  i  trybu przyjęć na 
studia  na  rok  akademicki  2012/2013  na  kierunek:  biologia  i wychowanie  fizyczne, 
(pełna treść uchwały w załączeniu). 
 
27/V/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków  Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 28  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) na podstawie art. 169, ust. 6 ustawy z dnia 
27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  podjął  uchwałę  określającą 
szczegółowe  zasady  przyjmowania  na  studia  laureatów  oraz  finalistów  olimpiad 
stopnia centralnego w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: 
1) na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku biologia i wychowanie 

fizyczne: laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z biologii, fizyki, chemii, 
geografii,  historii,  wiedzy  o  Polsce  i  świecie  współczesnym,  literatury  i  języka 
polskiego, wiedzy  ekologicznej,  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia  i  po 
zdaniu egzaminu sprawnościowego będą przyjmowani na studia. 
 

28/V/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków  Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 28  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i głosów  sprzeciwu nie było), na wniosek Prorektora ds. Studenckich, 
podjął uchwałę o wysokości odpłatności za studia w roku akademickim 2011/2012 dla 
studentów  I  roku  studiów  pierwszego  i  drugiego  stopnia  rozpoczynających  studia  
w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie,  (zestawienie  tabelaryczne  
w załączeniu). 

 
29/V/2011 ‐ SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 40 członków Senatu, 
obecnych 28  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 21  członków Senatu, przy 2 
głosach  sprzeciwu  i  5  osobach  wstrzymujących  się  od  głosu)  wydał  pozytywną  opinię  
w  sprawie  sprzedaży  alkoholu  w  klubie  studenckim  zlokalizowanym  w  obrębie 
kampusu akademickiego. 
 
 
 
              Przewodniczący SENATU 
 

            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 
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KIERUNEK BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE 
3‐LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE  
 
Planuje  się  uruchomienie  wspólnie  z  Uniwersytetem  Pedagogicznym  im.  Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
na kierunku biologia  i wychowanie  fizyczne pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
opinii PKA i MNiSzW. 

 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 

 
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom 

podstawowy  lub  rozszerzony  z  biologii  (przedmiot  A)  i  dowolnego  przedmiotu 
dodatkowego  (przedmiot  B).  Wyniki  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu 
zdawanego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 
pkt.  Gdy  przedmiot  zdawany  jest  na  poziomie  rozszerzonym  wyniki  z  biologii 
(przedmiot  A)  przeliczane  są  na  punkty wg  zasady:  1%  =  2  pkt., w  przypadku 
przedmiotu  dodatkowego  (przedmiot  B)  –  1%  =  1,5  pkt.  Łączna  suma  punktów  
z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki 
„nowej” matury. Kandydat musi pisemnie wskazać przedmiot z grupy B, który ma 
zostać uwzględniony w tworzeniu listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą 
pozycję  na  liście  rankingowej  zajmuje  osoba,  która  ma  najwięcej  punktów,  
a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. 
 

2. Dla  kandydatów  ze  „starą” maturą  podstawą  oceny  jest wynik matury  z  części 
pisemnej z biologii i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki 
z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą: 
‐ ocean: celująca    = 100 pkt 
‐ ocena: bardzo dobry  =   80 pkt 
‐ ocena: dobry     =   60 pkt 
‐ ocena: dostateczny    =   40 pkt 
‐ ocena: dopuszcząjaca  =   30 pkt 
 

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: 
‐ pływanie na dystansie  50 metrów. Uzyskanie  czasu powyżej  1 min.  20  sek. dla 
kobiet  i  1 min.  10  sek. dla mężczyzn  jest  równoznaczna  z oceną niedostateczną 
i  wyeliminowaniem  z  dalszego  postępowania  kwalifikacyjnego  (kandydat 
wykonuje jedną próbę), 

‐ bieg  na  800 metrów  dla  kobiet  i  1500 metrów  dla mężczyzn. Uzyskanie  czasu 
powyżej 4 min. 06 sek. dla kobiet i 6 min. 59 sek. dla mężczyzn jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną  i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 

Dla  osób,  które  uzyskały  rezultaty  mieszczące  się  w  podanych  powyżej  limitach, 
wyniki z egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty wielobojowe. 
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O  pozycji  kandydata  na  liście  rankingowej  decyduje  suma  zdobytych  punktów 
wielobojowych za obie części egzaminu ze sprawności fizycznej. 
Przewodniczący  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  w  porozumieniu  z  Komisją 
Egzaminacyjną  określa  minimalną  liczbę  punktów  wielobojowych,  które  stanowią  
o  zdanym  egzaminie  sprawnościowy.  Eliminacji  z  dalszego  postępowania  ulega  nie 
więcej niż 25% kandydatów z najniższa punktacją. 
4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR 

decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca 
na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej. 

5. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  szczebla  centralnego  z  roku  2011  i  2012  z  biologii, 
fizyki, chemii, geografii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, literatury 
i języka polskiego, wiedzy ekologicznej, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia 
i po zdaniu egzaminu sprawnościowego, będą przyjęci na studia. 

6. Posiadanie  aktualnej  klasy mistrzowskiej międzynarodowej,  klasy mistrzowskiej 
lub  I  klasy  sportowej  w  dyscyplinach  olimpijskich  zwalnia  z  egzaminu 
sprawnościowego  z  zaliczeniem  do  dalszego  postępowania  „pierwszej  klasy 
rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego. 
Zaświadczenie  o  posiadanej  klasie  sportowej wydają  Polskie  Związki  Sportowe. 
Zaświadczenie  o  klasie  sportowej musi  zawierać:  datę wystawienia  dokumentu, 
liczbę dziennika  instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę 
nadania klasy sportowej  (za  jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, 
sekretarza  generalnego  lub  osoby  upoważnionej  zgodnie  z  kpa,  pieczęcie  (jak  
w  dokumentach  wychodzących  z  danej  instytucji).  Klasa  mistrzowska 
międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez 
trzy  lata  od daty  jej uzyskania  (do  końca  roku  kalendarzowego), pierwsza  klasa 
sportowa  zwalnia  z  egzaminu  sprawnościowego  przez  dwa  lata  od  daty  jej 
uzyskania (do końca roku kalendarzowego). 
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ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH  
DO UMOWY ZE STUDENTAMI ROZPOCZYNAJĄCYMI STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 

 
Rok akademicki 2011/2012 Rok akademicki 2012/2013 Rok akademicki 2013/2014 Lp.  Studia 

Semestr I Semestr II Rok I Semestr III Semestr IV Rok II Semestr V Semestr VI Rok III 
1.  3-letnie studia 

pierwszego stopnia 
kierunek turystyka  
i rekreacja – studia 

zaoczne (90 miejsc) 

2.200,00 
I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

2.200,00 
I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

 
 

4.400,00 

 
 

2.300,00 
 

 
 

2.200,00 
 

 
 

4.500,00 

 
 

2.300,00 

 
 

2.300,00 

 
 

4.600,00 

2.  2-letnie studia 
drugiego stopnia 

kierunku turystyka  
i rekreacja – studia 

zaoczne (90 miejsc) 

2.200,00 
I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

2.200,00 
I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

 
 

4.400,00 

 
 

2.300,00 

 
 

2.200,00 

 
 

4.500,00 

 
Nie dotyczy 

3. 2-letnie studia 
drugiego stopnia 

kierunku turystyka  
i rekreacja 

(absolwenci innych 
kierunków) 

– studia zaoczne  
(30 miejsc) 

 
2.200,00 

I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

 
2.200,00 

I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 700,00 

 
 
 

4.400,00 

 
 
 

2.300,00 

 
 
 

2.200,00 

 
 
 

4.500,00 

 
 

Nie dotyczy 

4. 3-letnie studia 
pierwszego stopnia 

kierunek wychowanie 
fizyczne 

– studia zaoczne  
(90 miejsc) 

 
2.100,00 

I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 600,00 

 
2.100,00 

I rata – 800,00 
II rata – 700,00 
III rata – 600,00 

 
 
 

4.200,00 

 
 
 

2.200,00 

 
 
 

2.100,00 

 
 
 

4.300,00 

 
 
 

2.200,00 

 
 
 

2.200,00 

 
 
 

4.400,00 

5. 2-letnie studia 
drugiego stopnia 

kierunku wychowanie 
fizyczne 

– studia zaoczne  
(150 miejsc) 

 
2.250,00 

I rata – 800,00 
II rata 750,00 

III rata – 700,00 

 
2.250,00 

I rata – 800,00 
II rata 750,00 

III rata – 700,00 

 
 

4.500,00 

 
 

2.300,00 

 
 

2.300,00 

 
 

4.600,00 

 
 

Nie dotycz 

6. 2-letnie studia 
drugiego stopnia 

kierunku fizjoterapia 
 – studia zaoczne  

(90 miejsc)  

2.900,00 
I rata – 1.000,00 
II rata – 1000,00 
III rata – 900,00 

2.900,00 
I rata – 1.000,00 
II rata – 1000,00 
III rata – 900,00 

 
 

5.800,00 

 
 

3.000,00 

 
 

2.900,00 

 
 

5.900,00 

 
Nie dotyczy 

 


