
Zarządzenie  Nr 16/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie:  kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia  22 grudnia 2006 r.  w sprawie warunków 
wynagradzania  za  pracę  i  przyznawania  innych  świadczeń  związanych  z  pracą  dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 251 poz. 1852 z późn. 
zm.),  a  także  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Senatu  w  dniu  20  listopada  2007  r.  i  po 
uzgodnieniu  z   organizacjami  związkowymi  działającymi  w  Uczelni,  wprowadzam 
następujące  zasady  przyznawania  dodatku  motywacyjnego,  zwanego  dalej  dodatkiem, 
pracownikom  zatrudnionym  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego 
w Warszawie:

§ 1

1. Jednorazowy dodatek motywacyjny może być przyznany pracownikowi Uczelni przez 
Rektora  AWF  w  Warszawie  za  szczególne  osiągnięcia  naukowe,  sportowe  lub 
organizacyjne. 

2. Dodatek jest przyznawany na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej  będącej 
miejscem  pracy  pracownika.  Udokumentowany  wniosek  o  przyznanie  dodatku 
kierownik  jednostki  organizacyjnej  będącej  miejscem  pracy  pracownika  składa 
Rektorowi drogą służbową.

3. Dodatek wypłaca się w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia i jest on 
finansowany z dochodów własnych Uczelni,  w granicach środków przyznanych na 
zwiększenie wynagrodzeń przez Senat w danym roku.

4. Pracownik otrzymuje pisemną informację o przyznaniu dodatku, z uwagą, że od tej 
kwoty nie będzie naliczany dodatek za wysługę lat ani premia.

§ 2

1. Jednorazowy  dodatek  w  kwocie  równej  dwukrotnej  maksymalnej  stawce 
wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym stanowisku może otrzymać pracownik 
Uczelni, który:

a. Uzyska  grant  o  wartości  powyżej  20-krotnej  stawki  maksymalnego 
wynagrodzenia zasadniczego profesora tytularnego, lub

b. przygotuje  projekt  inwestycyjny,  naukowy  lub  szkoleniowy,  który  uzyska 
dofinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej,  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego  lub  innych,  o  wartości  powyżej  25-krotnej  stawki 
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora tytularnego, lub



c. był  trenerem  prowadzącym  zawodników,  którzy   zajęli  miejsca  1-8  na 
Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy lub 
równoważnych imprezach sportu niepełnosprawnych, lub

d. jest kierownikiem zakończonego i przyjętego tematu w działalności statutowej, 
otwartego przed 01.02.2006r.

2. Jednorazowy  dodatek  w  kwocie  równej  pięciokrotnej  stawce  maksymalnego 
wynagrodzenia na stanowisku adiunkta  może otrzymać pracownik, który pozytywnie 
zakończy kolokwium habilitacyjne, a Rada Wydziału podejmie prawomocną uchwałę 
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

§ 3

   W przypadku wzrostu dochodów własnych Akademii na poziomie wyższym niż 6% Rektor 
ma prawo w roku następnym (po przyjęciu sprawozdania finansowego Akademii) przyznać 
jednorazowy dodatek pracownikom, którzy w sposób znaczący przyczynili się do osiągnięć 
naukowych,  dydaktycznych,  organizacyjnych,  administracyjnych  i/lub  sportowych  AWF. 
Suma  tych  wypłat  nie  może  przekraczać  24  maksymalnych  stawek  wynagrodzenia 
zasadniczego profesora tytularnego wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego. 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 47/2005/2006 Rektora AWF w Warszawie z dnia 14 marca 2006 
roku w sprawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  R e k t o r

prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF


