
Zarządzenie Nr  39/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia  23 czerwca  2009 r.

w sprawie: nagród rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących     
 nauczycielami akademickimi

Działając  na  podstawie  art.  155  ust.  7  i  8  Ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  -  Prawo  o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust.  2 pkt 12 w 
związku z § 97 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
a także wspólnego stanowiska kierownictwa Uczelni i zakładowych organizacji związkowych 
zarządzam, co następuje: 

§ 1

Środki  finansowe przeznaczane  na nagrody rektora dla  pracowników AWF w Warszawie 
niebędących  nauczycielami  akademickimi  stanowią  1%  wysokości  planowanych  przez 
Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tych pracowników. Wysokość 
środków  przeznaczonych  na  nagrody  rektora  dla  pracowników  AWF  w  Warszawie 
niebędących  nauczycielami  akademickimi  jest  obliczana  proporcjonalnie  do  liczby  tych 
pracowników  zatrudnionych  w  siedzibie  Uczelni  w  Warszawie  oraz  w  Zamiejscowym 
Wydziale  Wychowania  Fizycznego  w  Białej  Podlaskiej.  Suma  środków  finansowych  na 
nagrody  rektora  dla  pracowników  AWF  w  Warszawie  niebędących  nauczycielami 
akademickimi w roku kalendarzowym 2009 wynosi 138 900zł. 

§ 2

1.  Powołuje  się  Komisję  ds.  nagród  rektora  dla  pracowników  AWF  w  Warszawie 
niebędących  nauczycielami  akademickimi,  zwaną dalej  „Komisją".  Ustala  się  następujący 
skład Komisji w roku kalendarzowym 2009: 
Przewodniczący - Danuta Kowalska 
Członkowie
-  Renata Górna
- Wanda Kamińska
-  Hanna Narkiewicz 
- Tadeusz Paczóski 
- Artur Pałczyński 
- Zbigniew Ronkowski 
- Ewa Zawadzka 
Sekretarz - Ewa Wysocka 
2.  Zadaniem  Komisji  jest  rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  wniosków  o  nagrody  rektora  dla 
pracowników  AWF  w  Warszawie  niebędących  nauczycielami  akademickimi  oraz 
przedłożenie wypracowanego stanowiska Rektorowi. 

§ 3

1. Nagrody rektora, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia przyznawane są raz w 
danym roku kalendarzowym. 

2.W danym roku pracownikowi AWF w Warszawie niebędącemu nauczycielem akademickim
może być przyznana tylko jedna nagroda rektora.



3. Wręczenie nagród odbywa się w dniu Święta Edukacji Narodowej.

§ 4

1.Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rektorskiej  pracownikowi  składa  przełożony  tego 
pracownika do dysponentów środków finansowych w terminie do dnia 10. 07. 2009 roku.
2. Dysponenci środków finansowych przekazują, po zaakceptowaniu, otrzymane wnioski do 
rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję w terminie do dnia 24. 07. 2009 roku.
3. Przygotowane przez Komisję stanowisko Przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi 
w terminie do dnia 11. 09. 2009 roku.
4. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Rektor.

§ 5

1.  Wysokość  nagród  rektora  dla  pracowników  AWF  w  Warszawie  niebędących 
nauczycielami akademickimi w 2009 roku  wynosi:
nagroda I stopnia     -  5000 zł,
nagroda II stopnia    - 3500 zł,
nagroda III stopnia  - 2000 zł.

2.  Przełożony  pracownika  (pracowników)  może  również  złożyć  wniosek  o  przyznanie 
nagrody zespołowej. We wniosku przełożony pracowników określa proponowaną wysokość 
nagrody zespołowej, członków zespołu oraz procentowy udział każdego z członków zespołu 
w podziale nagrody.

§ 6

Wprowadza się „Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody rektora 
dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi" stanowiące 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego  w  Warszawie  z  dnia  28  kwietnia  2008  r.  w  sprawie  Nagród  Rektora  dla 
pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 8

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Załącznik:
1) Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody rektora dla 
pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi.
Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2008/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: Nagród Rektora dla 
pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi.



 Załącznik Nr 1 
do  Zarządzenia  Nr  39/2008/2009  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego  w Warszawie  z  dnia   23  czerwca   2009  r.  w  sprawie:  Nagród  rektora  dla 
pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi 

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody rektora dla pracowników 
AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi. 

1. Podstawą przyznania nagrody rektora są szczególne osiągnięcia w trakcie wykonywania 
pracy  wykraczające  poza  zakres  obowiązków  i  zapisy  Regulaminu  Pracy.  Są  to  w 
szczególności: 
a) uzyskiwanie wymiernych korzyści na rzecz Akademii w sferze materialnej i promocyjnej,
b) stosowanie nowych, korzystnych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność pracy,
c) podejmowanie dodatkowych czynności zleconych poza zakresem obowiązków,
d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przydatnych na danym stanowisku pracy,
e) udział w przedsięwzięciach promujących Akademię,
f) wyróżnienia za osiągnięcia w pracy (dyplomy, pochwały itp.).

2.Wymienione zasady stosuje się uwzględniając specyfikę poszczególnych stanowisk pracy i 
wykonywanych zadań.

3. Nie może być przyznana nagroda rektora w danym roku kalendarzowym pracownikowi, 
który:
a) otrzymał karę przewidzianą w Kodeksie Pracy,
b) został zatrudniony w AWF w Warszawie po 1 stycznia roku, w którym przyznawana jest 
nagroda (pracownik musi mieć przepracowane przynajmniej 12 pełnych miesięcy w AWF w 
Warszawie).

4. Indywidualne wnioski o przyznanie nagrody zawierające szczegółowe uzasadnienie i ocenę 
pracownika sporządza przełożony danego pracownika.

5.Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące informacje:
a) Dane dotyczące kandydata: 
- imię i nazwisko oraz funkcję kandydata,
- jednostkę organizacyjną, w której kandydat jest zatrudniony.
b) Proponowany stopień nagrody.
c) Uzasadnienie wniosku:
- charakterystyka osiągnięć kandydata.

6.Wnioski  składane  po  terminach  wyznaczonych  w  Zarządzeniu  Rektora  nie  będą 
rozpatrywane.

7.Wykaz osób nagrodzonych przez Rektora (bez podania kwot przyznanych nagród) zostanie 
podany do publicznej wiadomości.


