
 
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA:  Akademia Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie,  

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 

MIASTO:     Kraków 

STANOWISKO:     adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA:   13 czerwca 2022 rok 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  13 lipca 2022 rok  

LINK DO STRONY:          https://bip.awf.krakow.pl/1590  
 

 
 

SŁOWA KLUCZOWE:   adiunkt, konkurs 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone  

w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 574) oraz posiadają: 

 ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego 

lub sportu; 

  stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej; 

 uprawnienia trenera w jednej ze sportowych dyscyplin olimpijskich; 

  uprawnienia trenera personalnego; 

 uprawnienia co najmniej instruktora: kulturystyki, przygotowania 

motorycznego, pływania, narciarstwa, snowboardu; 

 co najmniej 5-letniego stażu instruktorsko-trenerskiego; 

 doświadczenie w szkoleniu kadr instruktorskich i trenerskich; 

 doświadczenie w pracy zawodowej w środowisku akademickim, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;  

 umiejętność pracy z wykorzystaniem urządzeń i środków IT; 

 

https://bip.awf.krakow.pl/1590


Ponadto kandydat ubiegający się o ww. stanowisko winien prezentować postawę 

etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.  

 

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych 

Sekcja Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,  

tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty: 

 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu; 

 oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1; 

 życiorys; 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu uzyskania 

stopnia doktora;  

  oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym 

miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; 

 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 

 

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 13 czerwca 2022 roku. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 lipca 2022 roku (decyduje data 

wpływu do AWF). 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30 września 2022 roku.  

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega 

sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie 

konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.  

 

 

 

            Z up. REKTORA 

   DZIEKAN 

          Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

 

 

           Dr hab. WIESŁAW CHWAŁA, prof. AWF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

„RODO”) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana 

Pawła II 78, 31- 571 Kraków, reprezentowana przez Rektora.  

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych al. Jana 

Pawła II 78, 31- 571 Kraków, pawilon A, pokój nr 202. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 

iodo@awf.krakow.pl lub pod nr telefonu 12 683 14 30.  

 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 13 czerwca 2022 r. o 

konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Teorii Sportu i 

Antropomotoryki w Instytucie Nauk o Sporcie w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;  

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 13 czerwca 2022 r. o 

konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Teorii Sportu i 

Antropomotoryki w Instytucie Nauk o Sporcie na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na 

przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego 

CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.  

 

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.  

 

5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie         

w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej 

umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą 

Prywatności”.  

 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem 

umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.  

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach 

określonych w RODO.  

 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na 

adres: sylwia.rosiek@awf.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, lub wycofać osobiście 

stawiając się w Sekcji Kadr AWF al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, pawilon A, pokój 207.  

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.  

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 


