
Uchwała Nr 72/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lipca 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 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 155 ust. 6 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 § 88 ust. 1 i § 89 ust. 

2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 11 lipca 2017 r., postanawia wprowadzić następującą zmianę 

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, tzn. w 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, zwanym dalej „Regulaminem”: 

 

1) W § 5 Regulaminu dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu: 

 

„3a.  Nie może zostać przyznana nagroda Rektora pracownikowi, który w chwili zgłoszenia wniosku 

o przyznanie nagrody za dany rok lub w chwili podejmowania przez Rektora decyzji w sprawie 

przyznania nagrody za dany rok nie jest już pracownikiem Uczelni. W przypadku zgłoszenia takiego 

wniosku postępuje się na zasadach analogicznych do wskazanych w ust. 2 zdanie drugie, z tym że 

takiemu pracownikowi może zostać wręczony dyplom uznania.” 

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy 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 oraz jej załącznika pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


