
Uchwała Nr 13/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie:       uchylenia, wraz z załącznikiem, 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 (z późn. zm.) oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF 

Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie 

czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do 

ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród Rektora dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi za okres począwszy od roku kalendarzowego 

2019 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 145 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) w związku z art. 229 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) oraz § 41 ust. 

1 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie 

przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przekazujących do 

wyłącznych kompetencji rektora uczelni publicznej sprawy z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki 

kadrowej w uczelni, a także wprowadzającej (art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 

domniemanie kompetencji rektora we wszystkich sprawach nieprzypisanych prawnie do kompetencji innych 

organów uczelni, postanawia: 

 

1) Uchylić, wraz z załącznikiem, uchwałę 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 (z późn. zm.) wobec uchylenia przez nową 

Ustawę  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podstawy prawnej jej przyjęcia przez Senat AWF 

Warszawa (uchylenie art. 155 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

przez nową Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),  

2) Upoważnić Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 nowej Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie 

czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do ustalenia 

szczegółowych zasad przyznawania nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi za okres począwszy od roku kalendarzowego 2019 r.  

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Senat AWF Warszawa. 

2. Nagrody Rektora za okres roku kalendarzowego 2018 przyznawane będą na zasadach 

dotychczasowych, wskazanych w uchylanym niniejszą uchwałą Regulaminie określającym 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. 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


