
Zarządzenie Nr 22/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 8 lutego 2016 r. 

 

w sprawie:  powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra w 2016 r. 

 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie § 8 ust. 4 zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 25/2014/2015 z dnia 

18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia procedury, obowiązującej w AWF Warszawa, zgłaszania 

kandydatów do nagród ministra, o których mowa w art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa, 

zwanego dalej „zarządzeniem”, związku z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz przepisami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród 

ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. 2013 poz. 296), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

powołuję Komisję Rektorską ds. Nagród Ministra w 2016 r., zwaną dalej „komisją”, w następującym 

składzie: 

1) Prof. Cz. Urbanik, który będzie jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji, 

2) Prof. J. Sadowski, 

3) Prof. J. Mogiła-Lisowska, 

4) Prof. J. Nowocień, 

5) Prof. M. Kowalewski, 

6) Prof. A. Kosmol, 

7) Prof. K. Górniak, 

8) Prof. W. Piasecki. 

2. Zadania Rektorskiej Komisji ds. Nagród Ministra określa § 8 ust. 1 i 2 zarządzenia („Rektor kieruje 

zgłoszone wnioski do powołanej przez siebie Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra (zwaną dalej 

„komisją”), która (…) przedstawia Rektorowi po maksymalnie jednym kandydacie (lub kandydatach 

– w przypadku wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne.) do nagrody ministra 

z każdej kategorii. Zadaniem Komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest ponadto sprawdzenie 

prawidłowości wniosków w aspekcie formalnym oraz spełniania przez nie innych wymagań 

określonych niniejszym zarządzeniu oraz w rozporządzeniu, w szczególności w jego § 3 i § 11.”) 

3. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia oraz koordynuje jej prace, a także pośredniczy 

w kontaktach między komisją a innymi organami AWF Warszawa. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter zamknięty. 

5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

6. W 2016 r. komisja przedstawi Rektorowi wypracowaną przez siebie propozycję i sprawozdanie ze 

swej działalności w terminie do dnia 1 marca 2016 r.  

7. Po przedłożeniu Rektorowi wypracowanej propozycji komisja ulega rozwiązaniu, chyba że Rektor 

postanowi inaczej. 

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    Rektor  

 

 

     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


