
Zarządzenie Nr 38/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2011 r.

w  sprawie:  powołania  składu  Rektorskiej  Komisji  ds.  Nagród  dla  Nauczycieli 
Akademickich  na  rok  akademicki  2010/2011,  określenia  konkretnych 
kwot nagród rektorskich  indywidualnych i  zespołowych dla  nauczycieli 
akademickich  odpowiadającym  stopniom  tych  nagród  oraz  określenia 
maksymalnej  łącznej  wysokości  kwoty  przeznaczonej  na  nagrody  dla 
nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 

Działając na podstawie § 53 ust. 2 pkt 12 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie oraz § 7 ust. 3 i § 9 Regulaminu przyznawania nagród rektora dla 
nauczycieli  akademickich  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w 
Warszawie wprowadzonego Uchwałą Senatu AWF w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r. 
postanawiam, co następuje: 

§ 1

Powołuję Rektorską Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akademicki 
2010/2011 w następującym składzie:

 Przewodniczący - dr hab. prof. AWF Zbigniew Lew-Starowicz

 Członkowie
- dr Kazimierz Chmielewski
- doc. dr Maria Długosielska
 - prof. dr hab. Andrzej Kosmol
- dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń
– doc. dr Barbara Pacelt  - Sekretarz

§ 2

Wysokość nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akademickich w 
roku akademickim 2010/2011 wynosi: 

1. nagrody indywidualne:
I stopnia - 15 000 zł,

II stopnia -10 000 zł,

III stopnia - 5 000 zł,

2. nagrody zespołowe:
I stopnia - 22 000 zł,

II stopnia - 16 000 zł,

III stopnia - 12 000 zł.



We  wniosku  o  nagrodę  zespołową  musi  być  określony  procentowy  udział  każdego  z 
członków zespołu w podziale nagrody.

§ 3

Maksymalna  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  nagrody  rektorskie 
indywidualne  i  zespołowe  dla  nauczycieli  akademickich  w roku akademickim 2010/2011 
wynosi 472 640,- zł.

§ 4

Wnioski o przyznanie nagród składają przełożeni nauczycieli akademickich drogą służbową 
do dziekanów wydziałów do dnia 15.07.2011r.
Dziekani po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, przekazują wnioski wraz z opinią do Rektora 
do dnia 29.07.2011r.
Wnioski  o  przyznanie  nagród  mogą  również  składać  drogą  służbową  prorektorzy 
bezpośrednio do Rektora do dnia 29.07.2011 r.

§ 5

Rektor przekazuje otrzymane od dziekanów lub prorektorów wnioski do Rektorskiej Komisji 
ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich celem ich zaopiniowania.
Przewodniczący Komisji  przekazuje  Rektorowi stanowisko przygotowane przez Rektorską 
Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich do dnia 09.09.2011 r.

§ 6

Paragraf 4 i 5 niniejszego Zarządzenia nie narusza uprawnienia Rektora określonego w § 8 
Regulaminu  przyznawania  nagród  rektora  dla  nauczycieli  akademickich  Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

§ 7

Traci  moc Zarządzenie  Nr 34/2009/10 Rektora Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składu Rektorskiej 
Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akademicki 2009/2010, określenia 
konkretnych  kwot  nagród  rektorskich  indywidualnych  i  zespołowych  dla  nauczycieli 
akademickich odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej  łącznej 
wysokości  kwoty  przeznaczonej  na  nagrody  dla  nauczycieli  akademickich  w  roku 
akademickim 2009/2010.

§ 8

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


