
Zarządzenie Nr 45/2011/2012 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 lipca 2012 r. 
 

 

w sprawie: Nagród Rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących 

nauczycielami akademickimi w roku 2012 

 

 

Działając na podstawie art. 155 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 88 ust. 1 i 2 w związku z § 89 ust. 2 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, postanawiam, 

co następuje:  

 

§ 1 

Suma środków finansowych na nagrody Rektora dla pracowników AWF w Warszawie 

niebędących nauczycielami akademickimi w roku kalendarzowym 2012 wynosi 135 800,- zł. 

 

§ 2 

1. Powołuje się Rektorską Komisję ds. nagród dla pracowników AWF w Warszawie 

niebędących nauczycielami akademickimi, zwaną dalej „Komisją". Ustala się 

następujący skład Komisji w roku kalendarzowym 2012:  

 

Przewodniczący - Danuta Kowalska  

Członkowie: 

- Renata Górna 

- Andrzej Misiński  

- Artur Pałczyński  

- Zbigniew Ronkowski  

- Ewa Zawadzka  

- Ewa Wysocka - Sekretarz 

 

2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora dla 

pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi oraz 

zaproponowanie kolejności kandydatów do nagrody, mając na uwadze wysokość kwoty 

przeznaczonej na nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi w roku 2012. Komisja przekazuje wypracowane stanowisko Rektorowi.  

 

§ 3 

W danym roku pracownikowi AWF w Warszawie niebędącemu nauczycielem akademickim 

może być przyznana tylko jedna nagroda Rektora. 

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie nagrody pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim 

składają przełożeni tego pracownika albo prorektorzy bezpośrednio do Rektora, 

w terminie do dnia 17.07.2012 roku i z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Po otrzymaniu wniosków Rektor, po ich wstępnej analizie, przekazuje je, celem ich 

zaopiniowania, do Rektorskiej Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, w terminie do dnia 20.07.2012 roku. 

3. Przygotowane przez Komisję stanowisko Przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi 

w terminie do dnia 27.07.2012 roku. 



4. Przełożony pracownika (pracowników) albo prorektor 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. Wniosek o przyznanie nagrody 

zespołowej powinien uwzględniać wszystkich członków danego zespołu, jeżeli któryś 

z członków zespołu ma być wyłączony z nagrody, wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie takiej propozycji. Członków zespołu niebędących 

pracownikami AWF w Warszawie nie uwzględnia się przy podziale nagrody zespołowej, 

członkowie ci nie otrzymują nagród pieniężnych, tylko dyplomy uznania. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Rektor. Opinia Komisji nie 

jest dla Rektora wiążąca. 

6. Rektor może również przyznać nagrodę dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi lub ich zespołu z własnej inicjatywy, lub z pominięciem procedury 

określonej w ust. 1-3. 

 

§ 5 

1. Wysokość nagród rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących 

nauczycielami akademickimi w 2012 roku  wynosi:  

 

Indywidualne: 

I stopnia -   6 000 zł,  

II stopnia -  4 000 zł,  

III stopnia – 2 000 zł.  

 

Zespołowe: 

I stopnia - 10 000 zł,  

II stopnia  -6 000 zł,  

III stopnia -4 000 zł.  

 

2. Wykaz osób nagrodzonych przez Rektora (bez podania kwot) zostanie podany do 

publicznej wiadomości. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2010/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie Nagród Rektora dla pracowników 

AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi.  

 

§ 7 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                    Rektor 

 

 

 

 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer  


