
ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 1/2012 z 2 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

 

 

Na podstawie art. 56, art 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 

uchwały Senatu z dnia 29 maja 2014 roku nr 29/V/2014 zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Wprowadzam następujące zmiany do Statutu Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 1/2012  

z 2 stycznia 2012 roku: 

1) w § 5, ust. 4 otrzymuje brzmienie „Oficjalna nazwa uczelni w języku angielskim 

brzmi: „University of Physical Education in Krakow”; 

2) w § 20 ust. 4 „Do kompetencji rady bibliotecznej należy” dodaje się pkt 5) „opiniowanie 

wniosków kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza, 

dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej”; 

3) w § 51 dodaje się ust. 11 „Na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza, 

dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej zatrudnia się 

osobę, która poza wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym, posiada dorobek naukowy z zakresu 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz osiągnięcia dydaktyczne 

 i organizacyjne na dotychczasowym stanowisku. Szczegółowe wymagania  

w zakresie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska oraz tryb 

awansowania dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej, określa zarządzeniem rektor”; 

4) w § 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Bieg terminów, o których mowa w ust. 1  

i ust. 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzystego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu 

wychowawczego, sprawowania mandatu posła lub senatora RP oraz na czas trwania służby 

wojskowej”; 

5)  § 94 otrzymuje brzmienie: „Przyjęcie lub odrzucenie spadku, zapisu lub darowizny 

przekraczającej wartość dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego profesora zwyczajnego wymaga zgody Senatu AWF, podjętej po 

zapoznaniu się z opiniami kanclerza, zastępcy kanclerza ds. ekonomicznych (kwestora), 

radcy prawnego oraz ewentualnie rzeczoznawców. Darowiznę mniejszej wartości rektor 

może przyjąć po zasięgnięciu opinii zastępcy kanclerza  ds. ekonomicznych (kwestora)”. 
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§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian. 

2. Zmiany w Statucie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku zgodnie z uchwałą  

nr 29/V/2014 z 29 maja 2014 roku. 

 

 

 

              REKTOR  

 
        Prof. dr hab. Andrzej Klimek 


