
Zarządzenie 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. 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 155 ust. 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 zapisów 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, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 

Senatu AWF Warszawa Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) i zwanego 

dalej „Regulaminem”:           

                                                        

1) Powołuję w 2017 r., zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu, Rektorską Komisję ds. Nagród 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w AWF 

Warszawa, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: 

 

Przewodnicząca:  Dorota Tomaszewska, 

 

Członkowie:        Mgr Anna Ząbek, 

Dr Ida Wiszomirska, 

Mgr Agnieszka Lesiuk, 

Zofia Bednarek, 

Mgr Bogumiła Szulc, 

Mgr Iwona Twarowska, 

Katarzyna Wawrzeńczyk, 

Renata Górna, 

Mgr Waldemar Madej. 

 

Zadania Komisji określa § 6 ust. 5-7 Regulaminu. Wypracowane przez Komisję stanowisko 

w sprawie wniosków o nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi. Ostateczny termin na 

przekazanie stanowiska, o którym wyżej mowa, ustala się w 2017 r. na dzień 30 września. 

Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie przez Rektora, na wniosek przewodniczącego 

Komisji. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swych prac i przekazaniu stanowiska, 

chyba że Rektor przedłuży okres jej prac. 

 

 

2) Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu określam w 2017 r. następującą wysokość nagród 

Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych 

w AWF Warszawa: 

 

a) nagroda indywidualna I stopnia – 3000 zł, 

b) nagroda indywidualna II stopnia – 1500 zł. 



§ 2 

 

1. Rektor odrębnie wyznaczy w ramach funduszu nagród limit środków dla poszczególnych 

dysponentów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu i poinformuje o nim 

dysponentów. Informację o wysokości kwot przeznaczonych na nagrody dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dysponent środków przekaże 

następnie podlegającym mu kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

2. Wartość wniosków zgłaszanych do Rektora przez dysponentów środków finansowych, 

o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, nie może przekraczać przyznanego 

dysponentowi limitu środków finansowych - w przypadku wyższej liczby wniosków 

dysponent zobowiązany jest wskazać osoby, którym nagroda o charakterze finansowym 

nie będzie przysługiwać. 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

 

Rektor 

    

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 


