
UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 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: 
 
 
63/XII/2011  ‐  SENAT  (jednogłośnie)  przyjął  informację  Prorektora  
ds.  Studenckich, Dziekanów Wydziałów: Wychowania  Fizycznego  i  Sportu, 
Rehabilitacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji dotyczącą „Analizy procesu 
dydaktycznego  w  roku  akademickim  2010/2011  oraz  realizację  kształcenia 
systemem studiów indywidualnych”. 
 
64/XII/2011  ‐  SENAT  większością  głosów  (uprawnionych  do  głosowania  
40 członków Senatu, obecnych 31 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało  
30  członków  Senatu,  głosów  wstrzymujących  się  ‐  1,  głosów  sprzeciwu  nie  było) 
przyjął  „Założenia  do  planu  rzeczowo‐finansowego  na  rok  2012  Uczelni  
w  zakresie  podstawowej  działalności  dydaktycznej”.  (Założenia  
w załączeniu).  
 
65/XII/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków 
Senatu, obecnych 31 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 31 członków 
Senatu,  osób  wstrzymujących  się  od  głosu  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął 
uchwałę o utworzeniu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej nowego kierunku 
studiów  „terapia  zajęciowa”.  Senat  upoważnił  Dziekana  Wydziału 
Rehabilitacji Ruchowej do przygotowania przedmiotowego wniosku zgodnie 
z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.  
 
66/XII/2011  ‐  SENAT  większością  głosów  (uprawnionych  do  głosowania  
40 członków Senatu, obecnych 31 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało  
30 członków Senatu, głosów wstrzymujących się  ‐ 1, głosów sprzeciwu nie było) na 
podstawie  §  25,  ust.  2  Statutu  powołał  Uczelnianą  Komisję Wyborczą  na 
kadencję  2012  –  2016 w  następującym  składzie:  przewodnicząca  dr Dorota 
Gazurek,  członkowie:  dr  Roman  Kowalski,  dr  Marcin  Maciejczyk,  
mgr Marks‐Moskalewicz, sekretarz mgr Jadwiga Zelek. 



 
67/XII/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  40  członków 
Senatu, obecnych 31 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 31 członków 
Senatu,  głosów  sprzeciwu  i  głosów  wstrzymujących  się  nie  było)  na  podstawie  
§  95  Statutu  Uczelni  podjął  uchwałę  o  wyrażeniu  zgody  na  zbycie 
nieruchomości  przy  ul.  Rogozińskiego  12 w Krakowie  (działki  o  numerach 
106/2,  107/1,  108/1  o  łącznej  powierzchni  0,2389  ha).  Senat  wraził  
zgodę  na  zawarcie  przez  władze  Uczelni  umowy  sprzedaży  wyżej 
wymienionych  działek  za  cenę  9.300.000,00  zł  (słownie:  dziewięć  milionów 
trzysta tysięcy złotych‐‐‐‐‐). 
 
68/XII/2011  ‐  SENAT  większością  głosów  (uprawnionych  do  głosowania  
40 członków Senatu, obecnych 30 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało  
25  członków  Senatu,  głosów  wstrzymujących  się  ‐  5,  głosów  sprzeciwu  nie  było) 
pozytywnie  zaopiniował  propozycję  miesięcznego  rozliczania  kosztów 
uzysku z tytułu wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego. 
 
 
 

                   Przewodniczący Senatu 

 
                   Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
 



 
Założenia 

do planu rzeczowo‐finansowego AWF w Krakowie na rok 2012 
w zakresie podstawowej działalności dydaktycznej 

 
Poniższe  założenia  określają  zasady  przygotowywania  planu  rzeczowo‐

finansowego  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie  na  rok  2012, 
uwzględniające wyodrębnienie źródeł finansowania zadań i odpowiadających za ich 
realizację  jednostek  organizacyjnych.  Stanowi  to  kolejny  etap  budowy  systemu 
gospodarki  finansowo‐rzeczowej  uczelni,  po wyodrębnieniu w  roku  2011  limitów 
kosztów dla poszczególnych jednostek.  

Założenia  nie  określają  zasad  planowania  w  zakresie:  gospodarowania 
funduszem pomocy materialnej dla  studentów, przedsięwzięć  inwestycyjnych oraz 
działalności naukowej finansowanej z odrębnych źródeł.  
 
1. Plan  rzeczowo‐finansowy  na  rok  2012  będzie  przygotowany  w  podziale  na 

jednostki organizacyjne uczelni i zadania realizowane przez te jednostki. 
2. Podział dotyczy udziału w przychodach uczelni. Limit wydatków poszczególnych 

jednostek  organizacyjnych  jest  wyznaczony  wielkością  przychodów 
przypadających na tę jednostkę. 

3. Przychody  z  dotacji  na  kształcenie  studentów  stacjonarnych  (stacjonarnej) 
dzielone są według następujących zasad: 
a) kwotę  planowanej  dotacji  obciąża  się  w  pierwszej  kolejności  narzutem  na 

działalność  biblioteki,  w  wysokości  odpowiadającej  proporcji  wydatków 
biblioteki do kwoty dotacji w latach ubiegłych (rok bazowy 2010);  

b) z dotacji wydziela  się  części: profesorską  i  studencką, dzielone na wydziały 
według odrębnych zasad: 
− część  profesorska  stanowi  iloczyn  liczby  profesorów  tytularnych 

zatrudnionych na wydziale (na warunkach pozwalających na ich zaliczenie 
do minimum kadrowego zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym) 
i  przeciętnego  wynagrodzenia  zasadniczego  profesora  w  AWF, 
powiększonego  o  dodatek  stażowy;  jest  ona  dzielona  według  liczby 
profesorów  na  wydziale  spełniających  warunki  zaliczenia  do  minimum 
kadrowego; 

− część  studencka,  pozostała  po wydzieleniu  części  profesorskiej,  dzielona 
jest  według  liczby  studentów  na  wydziale,  pomnożonej  przez 
współczynnik kosztochłonności  (kierunek WF, TiR  i Sport – 2,0; kierunek 
fizjoterapia – 2,5; studia doktoranckie – 5,0). 

4. Przypadającą na każdy wydział część dotacji stacjonarnej obciąża się narzutem na 
koszty  ogólne  uczelni,  odpowiadającym  proporcjonalnie wydatkom  na  zadania 
wspólne  realizowanym  w  latach  ubiegłych,  pomniejszonym  o  finansowane  
z  innych  źródeł,  do  dotacji  stacjonarnej w  latach  ubiegłych  (rok  bazowy  2010  
i 2011). 



5. Z  dotacji  stacjonarnej  pozostałej  na wydziałach  finansuje  się  koszty  osobowe  i 
wyodrębnione  koszty  rzeczowe  zajęć  dydaktycznych  na  studiach  stacjonarnych 
realizowanych przez wydział. Bliższe wyszczególnienie w poz. 11. 

6. W przypadku zlecania przez wydział zajęć dydaktycznych pracownikom  innego 
wydziału  lub Studium  Języków Obcych, wydział zlecający przekazuje  jednostce, 
zatrudniającej  pracownika wykonującego  zlecone  zajęcia,  kwotę  odpowiadającą 
liczbie  zrealizowanych  godzin,  pomnożoną  przez  średni  koszt  godziny 
dydaktycznej. Przewiduje się wyodrębnienia zajęć zlecanych w formie wykładów 
oraz innych zajęć dydaktycznych. Średni koszt godzin dydaktycznych uwzględnia 
uśredniony  koszt  godzin  w  ramach  pensum,  przy  założeniu  jego  pełnego 
wykonania, oraz godzin ponadwymiarowych. 

7. Opłaty za studia niestacjonarne oraz opłaty na studiach stacjonarnych związane z 
powtarzaniem  zajęć  i  różnicami  programowymi  stanowią  przychód  wydziału, 
prowadzącego kierunek studiów. Opłaty te obciąża się narzutem na koszty ogólne 
uczelni  związane  z  utrzymaniem  obiektów  i  administracji  obsługującej  studia 
płatne w wysokości wynikającej  z  proporcji  kosztów wynagrodzeń  nauczycieli 
akademickich  do  kosztów  utrzymania  obiektów  dydaktycznych  i  administracji 
obsługującej studia płatne w latach ubiegłych (rok bazowy 2010). 

8. Przychody z opłat za studia niestacjonarne pozostałe na wydziale przeznacza się 
na  pokrycie  kosztów  osobowych  i  wyodrębnionych  kosztów  rzeczowych 
dydaktyki  na  studiach  niestacjonarnych,  o  których  mowa  w  poz.  11.  Zasady 
rozliczeń między  jednostkami zlecającymi  i wykonującymi zajęcia  są  takie  same 
jak na studiach stacjonarnych. 

9. Opłaty za inne usługi edukacyjne pozostają w jednostce, która usługi te realizuje, 
w  szczególności w  Studium Doskonalenia Kadr,  na  pokrycie  kosztów  realizacji 
tych usług. Opłaty są obciążane narzutem 20% na koszty ogólne uczelni związane 
z utrzymaniem obiektów i administracji. 

10. Przychody  z majątku  uczelni  (czynsze  i  inne  opłaty)  oraz  z  pozostałych  usług 
świadczonych przez uczelnię (konferencje, kongresy, wystawy itp.) przeznacza się 
na pokrycie kosztów ogólnych uczelni, w szczególności na utrzymanie obiektów. 

11. Z  przypadających  na  nie  części  dotacji  stacjonarnej,  transferów  za  zajęcia 
wykonywane  na  innych  wydziałach  oraz  pozostającej  części  opłat  za  usługi 
edukacyjne,  jednostki  realizujące dydaktykę  (wydziały, studium)  finansują koszt 
zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników, wraz z dodatkami 
funkcyjnymi,  koszty  zlecania  zajęć  dydaktycznych,  koszty  organizacji  zajęć 
dydaktycznych  poza  obiektami  uczelni,  zakupy  wyposażenia  i  materiałów 
bezpośrednio związanych z realizacją dydaktyki i funkcjonowaniem administracji 
jednostki  a  także  inne  koszty  (promocji,  nauki,  rozwoju),  których  finansowania 
jednostka podejmuje się w ramach posiadanych środków. 

12. Pozostałe koszty funkcjonowania uczelni, w tym koszty zatrudnienia, utrzymania 
obiektów  i  inne,  nieprzekazane  do  realizacji  wyodrębnionym  jednostkom, 
pokrywa się z narzutów i przychodów na pokrycie kosztów ogólnych uczelni. 

13. Środki  z  pozyskanych w  poszczególnych  jednostkach  grantów,  dotacji  i  zleceń 
pozostają w tych jednostkach. 



14. Przychody  jednostek  planowania  rzeczowo‐finansowego  (wydziałów,  studium, 
biblioteki,  koszty  ogólne)  pomniejszane  są  o  kwoty  przekroczenia  limitów 
kosztów wyznaczonych na  rok  2011. Dotyczy  to  także wypłaty  z  tytułu godzin 
nadliczbowych za rok akademicki 2010/11, nawet gdyby była realizowana w roku 
2012. 

15. Wydział prowadzący  studia doktoranckie ponosi koszty postępowań w  sprawie 
nadania  stopnia  doktora  uczestnikom  tych  studiów,  prowadzonych  na  innych 
wydziałach. 

16. Przyjmuje  się wysokość dotacji  stacjonarnej odpowiadającą kwocie  tej dotacji za 
rok 2011. 

17. Przyjmuje  się  liczby  studentów  studiów  stacjonarnych  na  dzień  30.11.2011  r.  – 
zgodne ze sprawozdaniem statystycznym uczelni. 

18. Przychody ze studiów płatnych  i  innych usług edukacyjnych szacuje się według 
informacji  o  liczbie  studentów  i  wysokości  odpłatności  za  studia  na  dzień  
30 listopada 2011. 


