
UCHWAŁY 

 
SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku 
 
Działając na podstawie art. 62, ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 36 Statutu 

Uczelni, Senat podjął następujące uchwały: 

 

76/XII/2012 – SENAT dokonał analizy procesu dydaktycznego w roku 
akademickim 2011/2012 oraz dokonał oceny realizacji kształcenia systemem 
studiów indywidualnych na Wydziałach Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Rehabilitacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji. 
 
77/XII/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 25 członków Senatu, za przyjęciem głosowało  

23 członków Senatu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba była przeciwna)  
na podstawie art. 130 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na wniosek 
Prorektora ds. Studenckich, podjął uchwałę o zmianie zapisu uchwały  
nr 27/V/2012 z dnia 31 maja 2012 roku „w sprawie określenia zasad ustalania 

zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 

stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych i powierzenia prowadzenia 

zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim w wymiarze przekraczającym liczbę 

godzin ponadwymiarowych”. Dokonano zmiany w wymiarze zadań 
dydaktycznych dla lektora – 540 godzin dydaktycznych w wymiarze rocznym. 
Zmiana będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2013 roku. Nadzór nad 
realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich. 
 
78/XII/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

Senatu, obecnych 25 członków Senatu, za głosowało 25 członków Senatu, osób 

wstrzymujących się od głosu i głosów sprzeciwu nie było) przyjął „Sprawozdanie 
Rektora za rok akademicki 2011/2012”. Senat ocenił działalność Rektora za rok 
akademicki 2011/2012. W głosowaniu tajnym Rektora oceniło: bardzo dobrze  
– 9 członków Senatu, prawie bardzo dobrze - 3, dobrze - 8, prawie dobrze - 3, 
dostatecznie - 2 członków Senatu. 



79/XII/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 25 członków Senatu, za przyjęciem głosowało  

20 członków Senatu, 5 członków wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie 

było) na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uczelni, na wniosek Dziekana Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu, podjął uchwałę o przekształceniu z dniem  
1 stycznia 2013 roku w Instytucie Nauk Biomedycznych Zakładu 
Postępowania Korekcyjnego w „Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji 

Wad Postawy”. 
 
80/XII/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 25 członków Senatu, za przyjęciem głosowało  

24 członków Senatu, 1 członek wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było) 
zatwierdził zmiany w Planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2012 rok: 

1) Dział I. Rachunek zysków i strat – zwiększenie dotacji stacjonarnej  
o kwotę 961,3 tys. zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy 

trzysta złotych) do kwoty 30.822,3 tys. zł. (słownie: trzydzieści 

milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych). 
2) Dział I. Rachunek zysków i strat – zwiększenie kosztów o 961,3 tys. zł. 

(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysiący trzysta złotych) 
3) Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

 – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 43,3 tys. zł (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) do kwoty 4.548,3 tys. zł. 
(słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta 

złotych). 
 
81/XII/2012 - SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 24 członków Senatu, za przyjęciem głosowało  

23 członków Senatu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów sprzeciwu nie było),  
na wniosek Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestora, podjął 
uchwałę o przyjęciu prowizorium budżetowego na rok 2013 w wysokości 50% 
planu rzeczowo-finansowego w 2012 roku.  
 
82/XII/2012 - SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

Senatu, obecnych 25 członków Senatu, za przyjęciem głosowało 25 członków Senatu, 

głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) zgodnie z art. 66 ust. 4 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.  
z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), na wniosek Zastępcy Kanclerza ds. 
Ekonomicznych – Kwestora, dokonał wyboru podmiotu „ECA Auxilium 

Seredyński sp. z o.o. Barbara Szmurło Sp. Komandytowa” w Krakowie do badania 
sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012. 
 



83/XII/2012 - SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 25 członków Senatu, „za” głosowało 19 członków 

Senatu, 4 osoby wstrzymały się od głosu, przy 2 głosach sprzeciwu) przyjął 
stanowisko w sprawie warunków zatrudniania nauczycieli akademickich na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełna treść stanowiska stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszych uchwał. 
 
84/XII/2012 - SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania  

30 członków Senatu, obecnych 25 członków Senatu, „za” głosowało 21 członków 

Senatu, 4 osoby wstrzymały się od głosu, głosów sprzeciwu nie było) przyjął 
stanowisko w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A. Pełna treść 
stanowiska stanowi załącznik nr 2 do niniejszych uchwał. 

 

 

         Przewodniczący Senatu 
 

 

             Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwał Senatu z 20 grudnia 2012 roku 

 
 

STANOWISKO SENATU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
W KRAKOWIE W SPRAWIE WARUNKÓW ZATRUDNIANIA 

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
NA STANOWISKU PROFESORA NADZWYCZAJNEGO  

 
Konkursy na wszystkie stanowiska naukowo-dydaktyczne  

i dydaktyczne ogłaszają dziekani za zgodą rektora. Ważnym elementem  
w kreowaniu prawidłowego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej są 
konkursy ogłaszane na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Powierzenie 
nauczycielowi akademickiemu stanowiska profesora nadzwyczajnego to 
uznanie jego warsztatu naukowego i dydaktycznego. To uznanie nauczyciela 
akademickiego za osobę o znacznym dorobku naukowym, z samodzielnym 
warsztatem badawczym. Kandydat powinien być dobrym dydaktykiem  
i organizatorem życia akademickiego. 

Senat AWF w Krakowie stoi na stanowisku, że takie same warunki 
muszą spełniać wszyscy kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Jednym z najważniejszych punktów określonych w warunkach konkursowych 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego winno być obowiązkowe złożenie 
przez kandydata pełnej dokumentacji osiągnięć naukowych, dydaktycznych  
i organizacyjnych, od dnia uzyskania stopnia naukowego doktora oraz po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Rolą wydziałowej 
komisji konkursowej jest obiektywne ocenienie tego dorobku, ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku naukowego, który przede wszystkim powinien 
spełniać minimalne wymagania stawiane kandydatom do wszczęcia 
przewodu habilitacyjnego w AWF w Krakowie oraz obecnie zapisane  
w Statucie wymagania dodatkowe dotyczące okresu po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. 

Stanowisko Senatu Akademii w sprawie warunków zatrudniania 
nauczycieli akademickich na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest 
realizacją kompetencji Senatu w zakresie ustalania głównych kierunków 
działalności uczelni. 

 
 

Kraków, 20 grudnia 2012  



Załącznik nr 2 

do Uchwał Senatu z 20 grudnia 2012 roku 

 
 

Stanowisko Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A. 

 
 
 W nawiązaniu do ogłoszonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. informacji  

o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia spółki Polskie Koleje Linowe S.A., 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na 

posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku, jednogłośnie przyjął następujące 

stanowisko: 
 

1. Wchodzące w skład prywatyzowanej spółki PKL SA kolejka na Kasprowy Wierch 

oraz kolejka na Gubałówkę, od zarania ich powstania stanowią obiekty, które obok 

walorów użytkowych dla celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

cechuje szczególna symbolika osadzona na podłożu budowania i rozwoju 

niepodległej państwowości drugiej Rzeczypospolitej. Stąd też były i są one 

traktowane przez miliony Polaków jako szczególne dobro ogólnonarodowe, 

którego status nie powinien podlegać zasadniczej zmianie; 

2. Lokalizacja kolejki na Kasprowy Wierch na terenie Tatrzańskiego Parku 

Narodowego nakłada na każdego jej użytkownika obowiązek głębokiej troski  

o zachowanie naturalnych walorów tego obszaru. W rezultacie powoduje to, że 

względy czysto komercyjne nie mogą stanowić głównego kryterium decydującego 

o wyborze potencjalnego nabywcy; 

3. Prywatyzacja spółki PKL S.A. powinna uwzględniać interesy i dalekosiężne 

perspektywy rozwoju Małopolski. Z tego powodu ważne jest, by przyszły 

nabywca gwarantował możliwość dalszej kooperacji z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz nie budził społecznych napięć wśród lokalnej społeczności. 

Podsumowując, Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie, uprzejmie prosi Pana Premiera o osobistą troskę, by w procesie 

prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A zostały uwzględnione poruszone wyżej 

kwestie. 

 

 

Kraków, 20grudnia 2012 roku 



UCHWAŁA nr 82/XII/2012 

 
SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
w Krakowie podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku 
 
Działając na podstawie art. 62, ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) 
oraz § 36 Statutu Uczelni, Senat podjął następującą uchwałę: 

 

 
SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków Senatu, 

obecnych 25 członków Senatu, za przyjęciem głosowało 25 członków Senatu, 

głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) zgodnie z art. 66  
ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  
(tekst jednolity Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), , na wniosek 
Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestora, dokonał wyboru 
podmiotu „ECA Auxilium Seredyński sp. z o.o. Barbara Szmurło  

Sp. Komandytowa” w Krakowie do badania sprawozdania finansowego 
Uczelni za rok 2012. 
 
 

 

         Przewodniczący Senatu 

 

 

             Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 
 


