
Pismo Okólne Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2018 r. przyznana 

została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 145 ust. 2 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

 

 

 

 

1) Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, w związku z treścią art. 145 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz na 

podstawie uchwalonych przez Senat AWF Warszawa w dniu 21 czerwca 2016 r. regulaminów 

nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie (z późn. zm.), ogłaszam listę pracowników, którym przyznano w 2018 r. nagrody 

Rektora ze środków, o których mowa w art. 145 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. Lista osób, którym przyznano w roku 2018 nagrody Rektora, 

stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.  

 

2) Uroczystość związana z przyznaniem nagród Rektora w 2018 r. dla pracowników części 

warszawskiej AWF Warszawa obędzie się w miejscu i terminie ustalonym odrębnie przez 

Rektora. Uroczystość  związana z przyznaniem nagród Rektora w 2018 r. dla 

pracowników części bialskiej AWF Warszawa odbędzie się w miejscu i terminie 

ustalonym odrębnie przez Rektora, w porozumieniu z Prorektorem ds. Filii, zgodnie 

z zapisami regulaminów nagród mówiącymi, iż: „Nagrody Rektora przyznawane są raz 

w danym roku kalendarzowym, w terminie wskazanym przez Rektora.” 

 

 

3) Niniejsze pismo okólne podlega podaniu do wiadomości pracowników AWF Warszawa, 

w drodze ustalonej przez Rektora,  niezwłocznie po podpisaniu przez Rektora. 

 

 

 

    Rektor  

 

 

   Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 
 

Załącznik: 

1) Lista osób, którym przyznano w 2018 r. nagrody Rektora ze środków, o których mowa w art. 145 

ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 


