
Uchwała Nr 38/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady 

Uczelni, z wyjątkiem członka będącego przewodniczącym samorządu 

studenckiego AWF Warszawa  

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 30 kwietnia 2019 roku, postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

członków pierwszej Rady Uczelni w sposób następujący: 

1) Przewodniczącemu pierwszej Rady Uczelni przysługuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości 2500 zł. 

2) Pozostałym członkom pierwszej Rady Uczelni, wskazanym w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. 

3) Członkowi pierwszej Rady Uczelni będącemu aktualnym przewodniczącym samorządu 

studenckiego AWF Warszawa nie przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu 

członkostwa w Radzie Uczelni, zgodnie z  art. 22 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie po rozpoczęciu kadencji pierwszej 

Rady Uczelni, której początek określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa, aż do jej 

zakończenia w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1669 z późn. zm.) i z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wypłacane w przypadku wygaśnięcia 

członkostwa w Radzie Uczelni (o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym przewodniczący Senatu AWF Warszawa stwierdził wygaśnięcie członkostwa 

w pierwszej Radzie Uczelni. 

4. W przypadku odwołania przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni z pełnionej funkcji 

przewodniczącego z jednoczesnym zachowaniem jego członkostwa w pierwszej Radzie Uczelni, 

wynagrodzenie wypłaca się mu w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2, a nie w wysokości 

wskazanej w ust. 1 pkt 1, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym odwołanie 

z funkcji przewodniczącego nastąpiło. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ust 1 pkt 1 

wypłaca się natomiast w takiej sytuacji nowo wybranemu przewodniczącemu pierwszej Rady 

Uczelni począwszy od miesiąca, w którym został on na tę funkcję powołany, w skutek odwołania 

poprzedniego przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni.  

5. Formę i tryb wypłacania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określi Rektor wykonujący 

czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku. 

    

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

        Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                 


