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KOMUNIKAT 
 

W dniu 23 lutego 2016 roku członkowie Uczelnianej Komisji 

Wyborczej rozpoczną wśród wszystkich pracowników oraz studentów  

i doktorantów Akademii procedurę wyborczą do organów 

jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na kadencję 2016-2020.  

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości zajęć 

dydaktycznych, proszę wszystkich nauczycieli akademickich  

o zapewnienie zastępstwa na zajęciach na czas trwania wyborów 

(pracownicy „samodzielni” głosują w innych terminach niż „pozostali” 

pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni, stąd istnieje 

możliwość zorganizowania zastępstwa). W uzasadnionych przypadkach 

niemożności zapewnienia zastępstwa, nauczyciel akademicki biorący 

czynny udział w wyborach, na czas trwania wyborów, zawiesza zajęcia 

dydaktyczne i jednocześnie rozlicza je jako odbyte. 

Bardzo proszę o aktywny udział w wyborach. W załączeniu po raz 

kolejny przesyłam „Kalendarz wyborczy” przyjęty uchwałą Senatu  

w dniu 28 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

 
 

 



 

 

UCHWAŁA 6/I/2016 

 

 

SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku 

 

Działając na podstawie art. 62, ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 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 

21 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 21 członków Senatu, głosów 

sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) w głosowaniu jawnym zgodnie  

z § 24 ust 4 Statutu (Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku) 

podjął uchwałę o przyjęciu „Kalendarza wyborczego w wyborach do organów 

jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na okres kadencji 2016-2020”. 

 

 
Działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu AWF (Zarządzenie nr 19/2015 Rektora  

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia  

29 czerwca 2015 roku) na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii 

Wychowania Fizycznego Senat przyjął kalendarz wyborczy w wyborach do organów 

jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na kadencję 2016-2020: 

 

23 lutego 2016 roku (wtorek) godzina 1000 aula – wybory spośród pozostałych 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego  

i Sportu elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz 

przedstawicieli do Rady Wydziału i Senatu. 

23 lutego 2016 roku (wtorek) godzina 1000 sala rady wydziału – wybory spośród 

pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Turystyki  

i Rekreacji elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz 

przedstawicieli do Rady Wydziału i Senatu 

23 lutego 2016 roku (wtorek) godzina 1200 sala rady wydziału – wybory spośród 

pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Rehabilitacji 

Ruchowej elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz 

przedstawicieli do Rady Wydziału i Senatu. 

24 lutego 2016 roku (środa) godzina 1030 sala rady wydziału – wybory spośród 

samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium 

Elektorów. 



 

 

24 lutego 2016 roku (środa) godzina 1130 sala senacka – wybory spośród 

samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na Turystyki i Rekreacji 

elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

24 lutego 2016 roku (środa) godzina 1430 sala rady wydziału – wybory spośród 

samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na Wydziale Rehabilitacji 

Ruchowej - elektorów do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

29 lutego 2016 roku (poniedziałek) godzina 900 aula – wybory spośród pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi – elektorów do Uczelnianego Kolegium 

Elektorów i przedstawicieli do Senatu. 

1 marca 2016 roku (wtorek) godzina 930 sala senacka – wybory spośród 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu – elektorów do Wydziałowego Kolegium 

Elektorów  

i przedstawicieli do Rady Wydziału. 

1 marca 2016 roku (wtorek) godzina 1030 sala senacka – wybory spośród 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale 

Rehabilitacji Ruchowej - elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów i 

przedstawicieli do Rady Wydziału. 

1 marca 2016 roku (wtorek) godzina 1130 sala senacka – wybory spośród 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale 

Turystyki  

i Rekreacji – elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów i przedstawicieli do 

Rady Wydziału. 

1 marca 2016 roku (wtorek) godzina 1230 sala senacka - wybory spośród pozostałych 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych 

(Biblioteka, Studium Języków Obcych) - elektorów do Uczelnianego Kolegium 

Elektorów i przedstawicieli do Senatu. 

2 marca 2016 roku (środa) godzina 1200 sala senacka – I zebranie Uczelnianego 

Kolegium Elektorów (wybór przewodniczącego i zgłoszenie kandydatów na 

rektora). 

9 marca 2016 roku (środa) godzina 1200 sala senacka – wybory rektora. 

16 marca 2016 roku (środa) godzina 1000 sala senacka – wybory prorektorów. 

23 marca 2016 roku (środa) godzina 1000 sala rady wydziału – I zebranie 

Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Turystyki i Rekreacji (wybór 

przewodniczącego i zgłoszenie kandydatów na dziekana). 



 

 

23 marca 2016 roku (środa) godzina 1200 sala rady wydziału – I zebranie 

Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

(wybór przewodniczącego i zgłoszenie kandydatów na dziekana). 

23 marca 2016 roku (środa) godzina 1400 sala rady wydziału – I zebranie 

Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (wybór 

przewodniczącego i zgłoszenie kandydatów na dziekana). 

30 marca 2016 roku (środa) godzina 1200 sala rady wydziału – wybory dziekana na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. 

30 marca 2016 roku (środa) godzina 1300 sala rady wydziału – wybory dziekana na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

30 marca 2016 roku (środa) godzina 1400 sala rady wydziału – wybory dziekana na 

Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. 

6 kwietnia 2016 (środa) godzina 1000 sala rady wydziału – wybory prodziekanów na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. 

6 kwietnia 2016 roku (środa) godzina 1200 sala rady wydziału – wybory 

prodziekanów na Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

6 kwietnia 2016 roku (środa) godzina 1400 sala rady wydziału - wybory 

prodziekanów na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. 

13 kwietnia 2016 roku (środa) godzina 1030 sala rady wydziału – wybory 

przedstawicieli spośród samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu do Senatu. 

13 kwietnia 2016 roku (środa) godzina 1300 sala rady wydziału – wybory 

przedstawicieli spośród samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji do Senatu. 

13 kwietnia 2016 roku (środa) godzina 1430 sala rady wydziału – wybory 

przedstawicieli spośród samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na 

Wydziale Rehabilitacji Ruchowej do Senatu. 

 

 

             Przewodniczący Senatu 

                 (-) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 


