
Zarządzenie Nr 25/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 

jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego 

pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa oraz przyjęcia 

regulaminu ww. komisji 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie § 2 ust. 3 oraz § 5 uchwały 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.), w związku z art. 114 ust. 9 i 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, a także § 45 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powołuję komisję do przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego 

bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa, zwaną 

dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) Prorektor właściwy ds. nauki w danej kadencji organów Uczelni, pełniący jednocześnie każdorazowo 

funkcję przewodniczącego Komisji; 

2) Dyrektor Biblioteki Głównej AWF Warszawa; 

3) Przewodniczący Rady Bibliotecznej w danej kadencji organów Uczelni; 

4) Sekretarz zgłoszony każdorazowo przez  Dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa, 

nieposiadający prawa głosu. 

3. W pracach Komisji mogą brać również udział, bez prawa głosu, eksperci zaproszeni przez przewodniczącego 

Komisji na jej posiedzenie oraz przedstawiciele bibliotek wydziałowych AWF Warszawa. 

4. Zadania i zasady pracy Komisji określa, na podstawie § 5 uchwały 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.), regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia a także sama 

ww. uchwała.  

5. Szczegółowe wymagania dla kandydatów na jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego 

bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa określa 

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.).  

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

    Rektor  

 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
 

Załącznik: 

1) Regulamin Komisji wraz z załącznikiem. 


