
Uchwała Nr 66/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 września 2016 roku  

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych 

źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013 

(w przypadku otrzymania na ten cel dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego) i w latach następnych oraz zmian w załączniku do ww. uchwały 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

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

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 41 

ust. 2 pkt 20 Statutu AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

20 września 2016 roku, przyjmuje następujące zmiany w uchwale Nr 38/2012/2013 z dnia 18 grudnia 

2012 roku (z późn. zm.) oraz w jej załączniku: 

 

 

1) zmienia się tytuł uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 38/2012/2013, zwanej dalej „uchwałą”, 

na następujący:  

 

„w sprawie przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych 

źródeł, niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, oraz dodatku specjalnego”, 

 

 

2) § 1 ust. 4 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„4.   Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego, dodatku 

motywacyjnego, jednorazowego (w tym jednomiesięcznego) lub czasowego zwiększenia 

wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia Rektora określa Regulamin zwiększania 

wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”, 

 

 

3) § 1 ust. 5 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Ze środków, o których mowa w niniejszej uchwale, można finansować dodatkowe 

wynagrodzenie w formie dodatku motywacyjnego, dodatki specjalne, jednorazowe (w tym 

jednomiesięczne) lub czasowe zwiększenie wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie 

Rektora.”, 

 

 



4) § 1 ust. 6 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Senat AWF Warszawa zobowiązuje Rektora AWF Warszawa do przedstawienia sprawozdania 

z wykorzystania środków przyznanych niniejsza uchwałą, w terminie nie później niż do dnia 

30 stycznia każdego roku do końca kadencji organów Uczelni 2016-2020.” 

 

 

5) § 2 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 

roku.”, 

 

 

6) § 1 ust. 1 załącznika do uchwały uzyskuje brzmienie:  

 

„Niniejszy Regulamin ustala zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych 

źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, zgodnie z art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, w zw. z § 19 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1571 z późn. zm.).”, 

 

 

7) § 1 ust. 3 załącznika do uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Zwiększenie wynagrodzenia ze środków określonych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, może 

nastąpić w postaci dodatku motywacyjnego, dodatku specjalnego, jednorazowego (w tym 

jednomiesięcznego) lub czasowego zwiększenia wynagrodzenia lub zwiększenia wynagrodzenia 

Rektora.”, 

 

 

8) W § 2 ust. 3 załącznika do uchwały po wyrażeniu „w roku 2013” dodaje się zapis „lub 

w latach następnych”, 

 

 

9) W § 2 ust. 5 załącznika do uchwały wyraz „uwzględnia” zamienia się na wyraz 

„uwzględniać”, 

 

 

10) W § 2  załącznika do uchwały skreśla się ust. 6 i 7, 

 

 

11) W § 2 ust. 8 załącznika do uchwały po wyrażeniu „na rok 2013” dodaje się zapis „lub w latach 

następnych”, 

 

 

12) W § 3 załącznika do uchwały skreśla się ust. 5, 

 

 

13) W § 3 ust. 8 załącznika do uchwały skreśla się zdanie drugie, 

 

 

14) W § 3 ust. 10 załącznika do uchwały zapis „40%” zmienia się na zapis „80%”, 

 

 



15) W § 3 załącznika do uchwały dodaje się ust. 22 o następującym brzmieniu:  

 

„Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do jednorazowego (w tym 

jednomiesięcznego) lub czasowego zwiększenia wynagrodzenia, chyba że Rektor postanowi 

inaczej lub inaczej daną kwestię regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.”, 

 

 

16) § 5 ust. 2 załącznika do uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Senat i obowiązuje do 

dnia 31 sierpnia 2020 r.”, 

 

 

17) W § 5  załącznika do uchwały dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 

 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.”. 

 

 

§ 2 

 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 38/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 

roku oraz jej załącznika pozostają bez zmian.  

2. Po przyjęciu zmian określonych w niniejszej uchwale, sporządzony zostanie tekst jednolity 

uchwały Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz jej załącznika, uwzględniający wszelkie 

wprowadzone dotychczas (w tym niniejszą uchwałą) do wyżej wymienionych aktów 

normatywnych zmiany. Tekst jednolity, o który mowa w zdaniu pierwszym, będzie stanowił 

załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity (na dzień 21 września 2016 r.) uchwały Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz 

jej załącznika, uwzględniający wszelkie wprowadzone dotychczas (w tym niniejszą uchwałą) 

do wyżej wymienionych aktów normatywnych zmiany. 


