
 

 

Zarządzenie Nr 35/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych  

 

 

§ 1 

 

Działając w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania 

za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 roku, poz. 1571), 

uaktualnia się podstawy prawne wskazane w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 

1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. tzn. w Regulaminie zatrudniania 

i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

Zmienia się we wskazanych wyżej przepisach Regulaminu podstawę prawną z:  

„Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. 

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, 

poz. 1852, z późn. zm.)”, 

na:  

„Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku 

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z dnia 17 

grudnia 2013 roku, poz. 1571).”. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób 

uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pozostają 

bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


