
Załącznik nr 13 

do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
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Regulamin 

Centrum Sportu i Rekreacji  

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie, zwane dalej „Centrum” jest ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, zwanego 

dalej ,,Uczelnią”. 

2. Centrum jest jednostką wspomagającą proces kształcenia. 

3. Centrum jest tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii 

Senatu. 

4. Podstawę działalności Centrum stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy regulamin. 

5. Centrum posiada znak, którym posługuje się w swojej działalności:  

 

 
 

Cele i zadania Centrum 

 

§ 2 

1. Do zadań Centrum należy: 

1) organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, umożliwiających rozwój 

sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych w szerokiej palecie dyscyplin 

sportowych, 

2) organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie rozwoju sportu z grupami 

specjalistycznymi, 

3) organizacja zawodów sportowych,  

4) prowadzenie w obiektach Centrum działalności komercyjno-promocyjnej, 

5) organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów i pracowników 

Uczelni, 

6) organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo-sportowych oraz kursów 

szkoleniowych z możliwością uzyskania uprawnień w danej dyscyplinie sportowej, 

7) współpraca z Klubem Uczelnianym AZS, 

8) prowadzenie badań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i jej metodologii. 

 

2. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie 

działalności dydaktyczno-sportowej i wymienia doświadczenia z krajowymi  

i zagranicznymi jednostkami dydaktycznymi i sportowymi, wdrażając nowości 

metodyczno-organizacyjne w zakresie rekreacji i sportu.  
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Profil dydaktyczny Centrum 

 

§ 3 

1. Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje następujące formy zajęć: 

1) obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów, w formie zajęć 

ogólnorozwojowych lub w ramach szerokiej oferty ,,sportów do wyboru’’, 

2) zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne dla studentów Uczelni, 

3) zajęcia specjalistyczne ze studentami Uczelni w zakresie rozwoju sportu, 

4) inne, np. konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty. 

2. Działalność badawcza obejmuje: 

1) rozwój nauk o kulturze fizycznej, 

2) rozwój sportu akademickiego. 

 

Struktura organizacyjna Centrum  

 

§ 4 

1. Centrum kieruje Dyrektor, powołany przez Rektora, zgodnie z zasadami określonymi  

w Statucie Uczelni. 

2. Na wniosek Dyrektora Centrum, Rektor może powołać zastępcę/zastępców Dyrektora: 

1) ds. dydaktyki, 

2) ds. marketingu i promocji. 

3. W Centrum zatrudnieni są nauczyciele akademiccy na etatach: 

1) adiunkta, 

2) asystenta, 

3) instruktora. 

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, podlegają merytorycznie i służbowo Dyrektorowi 

Centrum. 

5. W Centrum zatrudnieni są również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, 

podlegli Dyrektorowi Centrum. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Centrum ustala Dyrektor Centrum. 

7. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor ds. Studenckich. 

 

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Centrum  

 

§ 5 

Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności: 

1. nadzorowanie opracowania planów zajęć wychowania fizycznego i innych, ujętych  

w ofercie Centrum, 

2. nadzorowanie pracy sekcji, 

3. prowadzenie polityki finansowej i majątkowej Centrum, 

4. ustalanie zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych w Centrum, 

5. koordynowanie współpracy z innymi jednostkami Uczelni, 

6. kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie 

o awanse i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7. decydowanie o przydziale i sposobie użytkowania przyznawanych pomieszczeń, aparatury 

i innych środków znajdujących się w dyspozycji Centrum,  

8. nadzorowanie przygotowania wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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Finansowanie Centrum 

 

§ 6 

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 

zatwierdzonego przez Prorektora ds. Studenckich, który sprawuje nadzór nad jego 

tworzeniem i wykonaniem. 

2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest zgodnie z przyjętymi w Uczelni 

zasadami optymalizacji. 

3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym 

majątkiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum. 

1. Przychody jednostki stanowią: 

 wpływy z prowadzonej działalności komercyjnej (95% odpis), 

 subwencja dydaktyczna przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia 

obligatoryjnych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów 

stacjonarnych prowadzonych w formie zajęć ogólnorozwojowych lub  w ramach 

oferty ,,sportów do wyboru’’. 

2. Koszty jednostki stanowią: 

 wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością, w tym utrzymanie 

budynku Krytej Pływalni, 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji 

liniowej (ujmowane, jako wydatek, a nie, jako koszt amortyzacji). 

4. W przypadku ujemnego wyniku finansowego z działalności Centrum, deficyt pokrywa 

Rektor i zastrzega sobie prawo do jego likwidacji. 

5. Jednostka jest zobowiązana do wskazania na dowodach zakupu źródła finansowania 

poniesionych wydatków kwalifikując je odpowiednio do rodzaju działalności 

(dydaktycznej, komercyjnej). 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Centrum  

w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich. 

 

§ 8 

Zmian w regulaminie Centrum dokonuje się w trybie określonym przez Statut. 

 


