
Uchwała Nr 30/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 marca 2018 roku  

 

 

w sprawie:    zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 

roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków 

pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego (z późn. zm.)  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063) oraz § 41 ust. 2 pkt 20 

Statutu AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 20 marca 

2018 roku, postanawia dokonać zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały Nr 38/2012/2013 

z dnia 18 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) polegających na: 

 

1) dodaniu w § 1 uchwały nowego ust. 7 o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów 

aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 

publicznej, która to zmiana spowoduje kolizję zapisów niniejszej uchwały lub jej załącznika 

z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo zastosowania maja przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa przed zapisami niniejszej uchwały oraz jej załącznika.” 

 

 

2) zmianie brzmienia ust. 1 w § 1 załącznika z: 

 

„Niniejszy Regulamin ustala zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż 

określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie 

z art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zw. z § 19 ust. 

5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571 z późn. zm.).” 

 

na: 

 

„Niniejszy Regulamin ustala zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż 

określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie 

z art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zw. z § 19 ust. 

5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063).” 

 



3) zmianie brzmienia ust. 10 w § 3 załącznika z:  

 

„Łączna wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 80% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika w skali rocznej.”  

 

 

na: 

 

„Łączna wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 80% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.”  

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 38/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 

roku oraz jej załącznika pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 


