
Uchwała Nr 3/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 października 2015 roku 

 

 

w sprawie: określenia dodatkowych warunków zatrudnienia dla kandydatów na poszczególne 

stanowiska wskazane dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej w art. 113 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 

z późn. zm.) 
 

§ 1 

Działając na podstawie art. 116 ust. 2, art. 114 ust. 9 w związku z art. 113 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 74 

ust. 4 i 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w oparciu 

o rekomendację Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Senat Uczelni, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 27 października 2015 roku, postanawia określić dodatkowe 

warunki zatrudnienia dla kandydatów na poszczególne stanowiska wskazane dla dyplomowanych 

bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w art. 113 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”. 

 

§ 2 

 

1. Podstawowym warunkiem zatrudnienia na jednym ze stanowisk wskazanych w art. 113 Ustawy 

jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego. 

2. Zatrudnienie w AWF Warszawa osoby na jedno ze stanowisk przewidzianych w art. 113 Ustawy 

dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 

naukowej poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne 

ogłasza Rektor na wniosek dyrektora danej biblioteki albo z własnej inicjatywy. 

3. Dyrektor danej biblioteki przedstawia powołanej przez Rektora specjalnej komisji kwalifikacyjnej 

wniosek w sprawie wypełniania przez danego kandydata obligatoryjnych wymogów 

kwalifikacyjnych,  przewidzianych w § 3 niniejszej uchwały, na jedno ze stanowisk określonych 

dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 

naukowej.  

4. Jeżeli dany kandydat był już zatrudniony w jednej z bibliotek AWF Warszawa, dyrektor biblioteki 

do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza dotychczasową ocenę pracy kandydata w AWF 

Warszawa. 

5. Rektor może podjąć decyzję, iż rolę specjalnej komisji, o której mowa w ust. 3, będzie pełniła 

Rada Biblioteczna AWF Warszawa.  

6. W przypadku bibliotek umiejscowionych w jednostce AWF Warszawa – Filia w Białej Podlaskiej, 

Rektor może przekazać swoje uprawnienia wskazane w ust. 2, 3 i 5, Prorektorowi ds. Ogólnych. 

 

§ 3 

 

Warunki obligatoryjne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o zatrudnienie w AWF 

Warszawa na jednym ze stanowisk przewidzianych w art. 113 Ustawy: 

 

1) Warunki Formalne: 

a) Wykształcenie: 

- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub 

- stopień naukowy z bibliologii lub informacji naukowej lub 



- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż z zakresu 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz ukończone studia podyplomowe 

z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub 

- stopień naukowy z innych nauk niż bibliologii lub informacji naukowej nauk 

w zakresie zgodnym z profilem i potrzebami badawczymi danej biblioteki. 

b) Co najmniej 3 lata stażu w bibliotece naukowej, 

c) Zaświadczenie lub potwierdzenie egzaminem albo w inny przyjęty sposób znajomości 

języka obcego zgodnie z wymogami Uczelni, 

d) Minimum 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub nauk 

pokrewnych zbieżnych z profilem danej biblioteki, w tym 3 recenzowane. 

 

2) Działalność naukowo-badawcza: 

a) Publikacje informacyjne i bibliograficzne inne niż wymienione w pkt 1d, 

b) Inne publikacje o charakterze naukowym, 

c) Redakcja naukowa lub merytoryczna, 

d) Udział w komitetach i radach programowych (konferencji, czasopism, serii 

wydawniczych), 

e) Inne formy aktywności naukowo-badawczej (udział w projektach, prowadzenie badań 

z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, badania efektywności działalności 

bibliotecznej, tworzenie/współtworzenie baz danych, w tym: opracowywanie koncepcji, 

prace nad strukturą baz, itp.). 

 

3) Działalność dydaktyczna: 

a) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

lub nauk zgodnych z profilem danej biblioteki, 

b) Przygotowanie i realizacja różnych form dydaktyki bibliotecznej, w tym z zakresu 

edukacji informacyjnej, również w wersji e-learningowej, 

c) Publikacje o charakterze dydaktycznym. 

 

4) Działalność organizacyjna: 

a) Pełnienie funkcji kierowniczych w bibliotece, 

b) Kierowanie projektami, grantami; praca w stałych zespołach problemowych biblioteki lub 

uczelni, 

c) Proponowanie, projektowanie i wdrażanie usprawnień oraz innowacji w zakresie 

organizacji pracy biblioteki, 

d) Opracowywanie dokumentów o znaczeniu praktycznym (np. strategii czy procedur 

wewnętrznych), 

e) Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, praktyk, 

f) Współpraca z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki. 

 

5) W przypadku pkt 1 wymagane jest spełnienie wszystkich określonych tam warunków, 

natomiast w przypadku pkt 2-4 wymagane jest spełnienie co najmniej jednego warunku 

z danej działalności, określonego w podpunktach a, b, c itd. 

 

§ 4 

 

Warunkami dodatkowymi oceny kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w AWF Warszawa na 

jednym ze stanowisk przewidzianych w art. 113 Ustawy będą: 

1) Działalność dydaktyczna na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników, 

2) Popularyzacja czytelnictwa, edukacji informacyjnej, a także nauki i jej wyników, 

np. wystawy, targi, festiwale nauki, 

3) Posiadanie dodatkowych kwalifikacji (ukończone studia podyplomowe, staże 

w zagranicznych bibliotekach naukowych, uzyskane certyfikaty itp.). 

 

 

 

 



§ 5 

 

Specjalna komisja kwalifikacyjna, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, lub Rada Biblioteczna, 

w przypadku określonym w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały, może uszczegółowić lub uzupełnić, na 

wniosek dyrektora danej biblioteki, określone w niniejszej uchwale warunki zatrudnienia dla 

kandydatów na poszczególne stanowiska wskazane dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w art. 113 ustawy – co do 

każdego z osobna z wymienionych tam stanowisk. 

 

§ 6 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale można, na wniosek Rektora lub dyrektora 

danej biblioteki, stosować odpowiednio § 79 ust. 5 Statutu AWF Warszawa. 

 

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 


