
ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia Dziekanom 

Wydziałów pełnomocnictwa ogólnego  

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (ustawa  

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Dz.U nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Udzielam, Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr hab. 

Jerzemu CEMPLI, pełnomocnictwa do: 

1) zawierania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

„Umów o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone usługi 

edukacyjne” ze studentami rozpoczynającymi studia na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie; 

2) zawierania umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, w sprawach 

związanych z dydaktyką, studenckimi praktykami zawodowymi, obozami  

i ćwiczeniami terenowymi związanymi z wydziałem Wychowania Fizycznego 

i Sportu); 

3) wyrażania zgody na wyjazdy na delegacje krajowe nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, akceptacji warunków wyjazdu 

oraz akceptacji przedłożonego przez wyjeżdżającego rozliczenia delegacji pod 

względem merytorycznym; 

4) akceptacji wniosków i materiałów do druku w zakresie realizacji procesu 

dydaktycznego ze wskazaniem źródła finansowania (limit na działalność 

naukowo-dydaktyką) złożonych przez nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu; 

5) przyznawania premii uznaniowych pracownikom administracyjnym  

i naukowo-technicznym zatrudnionym na Wydziale Wychowania Fizycznego 

i Sportu zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania. 
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§ 2 

 

Udzielam, Dziekanowi Wydziału Rehabilitacji Ruchowej dr hab. Annie Marchewce, 

prof. nadzw. pełnomocnictwa do: 

1) zawierania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

„Umów o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone usługi 

edukacyjne” ze studentami rozpoczynającymi studia na Wydziale 

Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie; 

2) zawierania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie umów 

cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, w sprawach związanych z dydaktyką, 

studenckimi praktykami zawodowymi, obozami i ćwiczeniami terenowymi, 

zajęciami w szpitalu związanymi z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej); 

3) wyrażania zgody na wyjazdy na delegacje krajowe nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na 

Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, akceptacji warunków wyjazdu oraz 

akceptacji przedłożonego przez wyjeżdżającego rozliczenia delegacji pod 

względem merytorycznym; 

4) akceptacji materiałów do druku w zakresie realizacji procesu dydaktycznego 

ze wskazaniem źródła finansowania (limit na działalność naukowo-

dydaktyczną), złożonych przez nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na Wydziale 

Rehabilitacji Ruchowej; 

5) przyznawania premii uznaniowych pracownikom administracyjnym  

i naukowo-technicznym zatrudnionym na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 

zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania. 

 

§ 3 

 

Udzielam, Dziekanowi Wydziału Turystyki i Rekreacji dr hab. Ryszardowi 

Winiarskiemu prof. nadzw., pełnomocnictwa do: 

1) zawierania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

„Umów o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone usługi 

edukacyjne” ze studentami rozpoczynającymi studia na Wydziale Turystyki  

i Rekreacji AWF w Krakowie; 

2) zawierania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie umów 

cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, w sprawach związanych z dydaktyką, 

studenckimi praktykami zawodowymi, obozami i ćwiczeniami terenowymi, 

zajęciami związanymi z Wydziałem Turystyki i Rekreacji); 

3) wyrażania zgody na wyjazdy na delegacje krajowe nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji, akceptacji warunków wyjazdu oraz akceptacji 

przedłożonego przez wyjeżdżającego rozliczenia delegacji pod względem 

merytorycznym; 
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4) akceptacji materiałów do druku w zakresie realizacji procesu dydaktycznego 

ze wskazaniem źródła finansowania (limit na działalność naukowo-

dydaktyczną), złożonych przez nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionymi na Wydziale 

Turystyki i Rekreacji; 

5) przyznawania premii uznaniowych pracownikom administracyjnym  

i naukowo-technicznym zatrudnionym na Wydziale Turystyki i Rekreacji 

zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania. 

 

§ 4 

 

1. Pełnomocnictwa powyższe mogą być w każdym czasie odwołane. 

2. Pełnomocnicy nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw. W przypadku 

dłuższej nieobecności Dziekana, Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Dziekana może udzielić pełnomocnictwa jednemu z prodziekanów. 

3. Podejmowanie decyzji lub składanie oświadczeń woli w przekazanym zakresie, 

jeżeli powodują one skutki finansowe dla AWF, wymaga uprzedniego 

uzgodnienia z Zastępcą Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestorem.  

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 września 2012 roku. 

 

 

 

                REKTOR 

 

 

        Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 


