
UCHWAŁY 

 

SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 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: 

 

8/III/2013 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

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

głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) na podstawie art. 56 

ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym podjął 

uchwałę o dokonaniu zmian w Statucie Uczelni. Zmiany w Statucie będą 

obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2013 roku. Zmiany w zapisach w Statucie 

zawarto w załączniku nr 1 do niniejszych uchwał. 

 

9/III/2013 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 

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

20 członków Senatu, 3 członków Senatu wstrzymało się od głosu, przy jednym głosie 

sprzeciwu) pozytywnie zaopiniował wniosek o nagrodę Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności dla prof. dr hab. 

Stanisława STERKOWICZA. 

 

10/III/2013 – SENAT pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie: Złotego 

Krzyża Zasługi: dr hab. Leszkowi KORZENIOWSKIEMU prof. nadzw. 

(głosowało 24 osoby, jeden głos był nieważny, 18 członków Senatu wniosek 

zaopiniowało pozytywnie, 3 członków Senatu było przeciw, 2 członków wstrzymało się 

od głosu), dr Jerzemu RACIBORSKIEMU (głosowało 24 osoby, jeden głos był 

nieważny, 23 członków Senatu wniosek zaopiniowało pozytywnie, głosów sprzeciwu 

i  wstrzymujących się od głosu nie było). 

 

11/III/2013 – SENAT pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie Medali 

Komisji Edukacji Narodowej: dr Krzysztofowi BORKOWSKIEMU, (głosowały 

24 osoby, 23 członków Senatu wniosek zaopiniowało pozytywnie, 1 członek Senatu 

wstrzymał się od głosu, głosów sprzeciwu nie było); dr Zofii PELC (głosowały  

24 osoby, 24 członków Senatu wniosek zaopiniowało pozytywnie, głosów sprzeciwu 

i wstrzymujących się od głosu nie było), dr Małgorzacie PŁONCE (głosowały  

24 osoby, 23 członków Senatu wniosek zaopiniowało pozytywnie, 1 członek Senatu 

wstrzymał się od głosu, głosów sprzeciwu nie było). 
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12/III/2013 – SENAT przyjął sprawozdanie dyrektora Biblioteki Głównej  

z działalności Biblioteki Głównej w roku 2012.  

 

13/III/2013 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

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

głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę i określił 

planowaną wielkość przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 

akademickim 2013/2014 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu: 

Kierunek Wychowanie Fizyczne 

1) studia pierwszego stopnia, stacjonarne – 300 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne – 240 miejsc; 

3) studia pierwszego stopnia, niestacjonarne – 60 miejsc; 

4) studia drugiego stopnia, niestacjonarne – 60 miejsc; 

5) studia trzeciego stopnia, stacjonarne – 40 miejsc; 

Kierunek Sport 

1) studia pierwszego stopnia, stacjonarne – 30 miejsc. 

 

14/III/2013 - SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

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

Senatu, głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę  

i określił planowaną wielkość przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej: 

Kierunek Fizjoterapia 

1) studia pierwszego stopnia, stacjonarne - 160 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne - 190 miejsc; 

3) studia drugiego stopnia, niestacjonarne - 100 miejsc. 

Kierunek Terapia Zajęciowa  

1) studia pierwszego stopnia, stacjonarne - 70 miejsc; 

2) studia pierwszego stopnia, niestacjonarne - 70 miejsc. 

 

15/III/2013 - SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

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

Senatu, głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę  

i określił planowaną wielkość przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Turystyki i Rekreacji: 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

1) studia pierwszego stopnia, stacjonarne – 210 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne – 210 miejsc; 

3) studia pierwszego stopnia, niestacjonarne – 90 miejsc; 

4) studia drugiego stopnia, niestacjonarne – 90 miejsc; 

5) studia drugiego stopnia, niestacjonarne – (dla absolwentów studiów 

pierwszego stopnia innych kierunków) – 30 miejsc. 
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16/III/2013 - SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków 

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

Senatu, głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę 

zgodnie z art. 161, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i zatwierdził zmianę w „Regulaminie studiów pierwszego  

i drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.  

W § 42 Regulaminu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: „Student 

studiów jednolitych magisterskich który nie złożył w terminie pracy magisterskiej 

może zostać skierowany przez dziekana na powtarzanie seminarium magisterskiego  

w terminie trzech lat od planowanego zakończenia ostatniego semestru studiów”. 

 

 

 

         Przewodniczący Senatu 

 
             Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 

do Uchwał Senatu nr 8/III/2013 z 7 marca 2013 roku  

 

 

1. Zmiany do Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 1/2012  

z 2 stycznia 2012 roku: 

1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kształcenie kadr naukowych, studentów  

i doktorantów w AWF odbywa się zgodnie z ideałami humanizmu”; 

2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ W ramach wydziału mogą być 

tworzone: instytuty, katedry, zakłady, studia, zespoły dydaktyczne, 

pracownie”; 

3) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Instytuty, katedry, zakłady, zespoły 

dydaktyczne, pracownie, studia tworzy, przekształca i znosi Senat AWF  

w drodze uchwały na wniosek rad wydziałów”; 

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Utworzenie instytutu wymaga 

zatrudnienia co najmniej trzech pracowników z tytułem naukowym lub 

stopniem naukowym doktora habilitowanego, dla których AWF jest 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy”; 

5) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora  instytutu powołuje  

i odwołuje rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, 

spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego. Powołanie następuje na czas określony przez rektora, 

nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, w którym upływa jego 

kadencja”; 

6) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zastępcę dyrektora instytutu powołuje 

i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu. Powołanie następuje na czas 

określony przez rektora, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego,  

w którym upływa jego kadencja”; 

7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Utworzenie katedry wymaga 

zatrudnienia minimum pięciu pracowników naukowych lub naukowo-

dydaktycznych, w tym przynajmniej jednego pracownika z tytułem naukowym 

lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, dla których AWF jest 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy”; 

8) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownika katedry powołuje i odwołuje 

rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, spośród 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora 

habilitowanego. Powołanie następuje na czas określony przez rektora, nie dłużej 

jednak niż do końca roku akademickiego, w którym upływa jego kadencja”; 
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9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Utworzenie zakładu wymaga 

zatrudnienia co najmniej trzech nauczycieli  akademickich, w tym jednego 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, dla których AWF jest podstawowym 

miejscem pracy w rozumieniu ustawy. Jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi 

potrzebami AWF, Senat, na wniosek rady wydziału, może utworzyć zakład 

zatrudniający co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym 

doktora”; 

10) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownika zakładu powołuje i odwołuje 

rektor na wniosek dziekana, po uzgodnieniu z dyrektorem instytutu lub 

kierownikiem katedry. Powołanie następuje na czas określony przez rektora, nie 

dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, w którym upływa jego 

kadencja”; 

11) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jednostki pozawydziałowe (studium, 

centrum) są jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą lub organizują 

specjalistyczne zajęcia dydaktyczne”; 

12) w § 17 ust. 2 skreśla się; 

13) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownika jednostki pozawydziałowej 

powołuje i odwołuje rektor spośród nauczycieli akademickich, po zasięgnięciu 

opinii Senatu, na czas określony przez rektora, nie dłużej jednak niż do końca 

roku akademickiego, w którym upływa jego kadencja”; 

14) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kompetencje kierownika jednostki 

pozawydziałowej określa rektor; 

15) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zespoły dydaktyczne powoływane są dla 

usprawnienia prowadzenia działalności dydaktycznej”; 

16) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownika zespołu dydaktycznego, 

pracowni, powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana, po uzgodnieniu 

z dyrektorem instytutu, kierownikiem katedry lub kierownikiem jednostki 

pozawydziałowej. Powołanie następuje na czas określony przez rektora, nie 

dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, w którym upływa jego 

kadencja”;  

17) w § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia 

rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu. Zatrudnienie następuje na czas określony 

przez rektora, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, w którym 

upływa jego kadencja. Rektor określa kompetencje dyrektora Biblioteki 

Głównej”; 

18) § 54 otrzymuje brzmienie: 

1. „Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora nie może trwać dłużej niż 8 lat, z tym, że okres 

pierwszego zatrudnienia na tym stanowisku nie może przekraczać 2 lat.  

Po zakończeniu 2-letniego okresu, zatrudnienie można przedłużyć jeżeli 

osoba ta została pozytywnie oceniona przez wydziałową komisję oceniającą 
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i uzyskała pozytywną opinię rady wydziału, uwzględniającą ocenę dorobku 

naukowego, pracy dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej. 

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż 8 lat, z tym, 

że okres pierwszego zatrudnienia na tym stanowisku nie może przekraczać  

2 lat. Po zakończeniu 2-letniego okresu zatrudnienie można przedłużyć, 

jeżeli osoba ta została pozytywnie oceniona przez wydziałową komisję 

oceniającą i uzyskała pozytywną opinię rady wydziału, uwzględniającą 

ocenę dorobku naukowego, pracy dydaktycznej oraz działalności 

organizacyjnej. 

3. Przedłużenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga 

przeprowadzenia konkursu. 

4. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, ulega zawieszeniu na czas 

trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, sprawowania mandatu 

posła lub senatora RP oraz na czas trwania służby wojskowej”; 

19) w § 63 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, po 

przedłożeniu orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego 

nauczyciela akademickiego”; 

20) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwała Senatu dotycząca warunków 

 i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach jest 

podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej AWF”; 

21) w § 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Organem odwoławczym od decyzji 

komisji określonych w ust. 3 jest uczelniana komisja rekrutacyjna powołana 

przez rektora. Odwołanie wnosi się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, za 

pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej”; 

22) w § 80 ust. 2, pkt 2  otrzymuje brzmienie: „po dwóch studentów z każdego 

wydziału”; 

23) § 82 otrzymuje brzmienie: „Strukturę oraz zakres działania jednostek 

organizacyjnych administracji i ich podporządkowanie określa regulamin 

organizacyjny AWF, ustalany przez rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu”; 

24) w § 97 ust. 4, otrzymuje brzmienie: „Bieg terminów, o których mowa  

w ust. 2 i ust. 3, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego  

i wychowawczego, sprawowania mandatu posła lub senatora RP oraz na czas 

trwania służby wojskowej”; 

25) dodaje się § 98, który otrzymuje następujące brzmienie:  

1. „Łączny okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego przed 

dniem 1 października 2011 roku na uzasadniony wniosek dziekana 

wydziału nie powinien przekraczać: 

1) na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego – dwunastu lat, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie 

po upływie dziewięciu lat pracy na tym stanowisku, możliwe jest tylko 

na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie dłuższy niż 
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trzy lata, po uzyskaniu pozytywnej oceny wydziałowej komisji 

oceniającą a wniosek o przedłużenie zatrudnienia uzyska pozytywną 

opinię rady wydziału, 

2) na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia doktora 

– ośmiu lat. 

2. Bieg okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem 

wskazanym w akcie mianowania lub w umowie o pracę jako dzień 

rozpoczęcia pracy. 

3. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta lub asystenta może ulec 

przedłużeniu na czas potrzebny do zakończenia postępowania 

habilitacyjnego lub doktorskiego, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia, 

o którym mowa w ust. 1, została podjęta uchwała o wszczęciu przewodu 

habilitacyjnego lub dalszych etapach przewodu doktorskiego. 

4. W stosunku do nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych po raz pierwszy między 

dniem 1 października 2011 roku a 30 września 2013 roku na stanowisku 

adiunkta, dla których AWF jest podstawowym miejscem pracy, łączny okres 

zatrudnienia na tym stanowisku nie może trwać dłużej niż do dnia  

30 września 2021 roku”. 

 

 

 


