
Zarządzenie Nr 53/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 września 2017 r. 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia ostatecznego terminu na składanie wniosków o nagrody Rektora 

dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w 2017 r., a także zmian w zarządzeniach 

Rektora Nr 50/2016/2017 oraz Nr 51/2016/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 155 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz 

na podstawie § 1 pkt 3 uchwały Nr 79/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian 

w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 

2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania 

nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także § 1 pkt 1 uchwały Nr 80/2016/2017 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 września 

2017 roku w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa 

Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu 

określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, zarządzam, co następuje: 

 

1) Wyznaczam ostateczny termin na składanie wniosków o nagrody Rektora dla 

nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi w 2017 r. na dzień 31 października 2017 r. 

 

2) Wyznaczam ostateczny termin na przekazanie przez komisje ds. nagród, o których 

mowa w zarządzeniach Rektora Nr 50/2016/2017 i Nr 51/2016/2017 z dnia 21 lipca 

2017 r., stanowiska w sprawie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli 

akademickich oraz wniosków o nagrody Rektora dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w 2017 r. na dzień 20 listopada 2017 r. Termin ten 

może zostać przedłużony wyłącznie przez Rektora, na wniosek przewodniczącego 

właściwej komisji. 

 

3) W § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 51/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania 

Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. 

pracowników w 2017 r. dotychczasowe zdanie: „Wypracowane przez Komisję 

stanowisko w sprawie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich 

przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi.” uzyskuje brzmienie: „Wypracowane 

przez Komisję stanowisko w sprawie wniosków o nagrody Rektora dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi przewodniczący Komisji przekazuje 

Rektorowi.” 

 



§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie zmienia, w zakresie określonym w jego § 1 ust. 2, zapisy 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa: 

 

1) Nr 50/2016/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 

ds. Nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz 

określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród 

Rektora dla nauczycieli akademickich w 2017 r., 

2) Nr 51/2016/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 

ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników 

w 2017 r., 

 

określające ostateczny termin na przekazanie Rektorowi stanowiska Komisji ds. Nagród 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz Komisji ds. Nagród dla 

nauczycieli akademickich w sprawie wniosków o nagrody Rektora. Przed wejściem 

w życie niniejszego zarządzenia termin ten określony był na dzień 30 września 2017 r. 

 

2. W pozostałym zakresie przepisy zarządzeń wymienionych w ust. 1 pozostają bez zmian. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Rektor  

 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


