
Załącznik do zarządzenia Nr 27/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

 

Tekst jednolity na dzień 1 lutego 2019 r. 

(sporządzono na podstawie zarządzeń Rektora nr  

1)  54/2013/2014 

2)   1/2015/2016 

3) 27/2018/2019 

 

Zarządzenie Nr 54/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 12 maja 2014 r. 
  

 

w sprawie: zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom 

akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa 

niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną 

w związku z rekrutacją na studia 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2  w związku art. 169 ust. 10 oraz 196 ust. 3 Ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 

z późn. zm.), § 85 ust. 3 pkt 1 Statutu AWF Warszawa oraz § 8 pkt 1 oraz § 9 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571), wprowadzam 

następujące zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim 

oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami 

akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia: 

 

§ 1 

 

1. Nauczyciele akademiccy AWF Warszawa biorący udział w pracach komisji 

prowadzących rekrutację na studia otrzymują jednorazowe w danym roku akademickim 

dodatkowe wynagrodzenie, traktowane zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy  z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jako dodatek zadaniowy, ustalane na 

zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w zależności od liczby kandydatów 

na studia i pełnionej w danej komisji funkcji. Do czasu przyjęcia  zakładowego układu 

zbiorowego pracy, regulaminu pracy albo regulaminu wynagradzania, który określi 

możliwość wypłacania tego dodatku oraz (w przypadku ustalenia możliwości jego 

wypłacania) zasady jego przyznawania, dodatek ten może być wypłacany w kwocie nie 

wyższej niż 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonej 

na podstawie odrębnych przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063). 

2. Pracownicy AWF Warszawa niebędący nauczycielami akademickimi i biorący udział 

w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia otrzymują dodatek 

specjalny (zwany dalej „dodatkiem do wynagrodzenia” i rozliczanym jako dodatek 

zadaniowy), którego wysokość jest ustalana w zależności od rodzaju i czasu 

wykonywanej pracy, z tym, że jego wysokość nie może przekroczyć 80% sumy 



wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tego pracownika. Dodatek do 

wynagrodzenia, o którym wyżej mowa, przyznaje się na czas określony. Dodatek 

specjalny przyznawany jest na wniosek przewodniczącego danej komisji prowadzącej 

rekrutację, po analizie pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji zakresu pracy, jaka w związku 

z rekrutacją przez danego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim ma być 

wykonywana.  

3. Nauczyciele akademiccy AWF Warszawa biorący udział w pracach komisji 

prowadzących rekrutację na studia oraz pracownicy AWF Warszawa niebędący 

nauczycielami akademickimi i biorący udział w pracach związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym na studia na wydziałach otrzymują dodatek, wskazany odpowiednio w ust. 

1 lub 2, w ramach limitu środków dla danego wydziału, określonego w § 2 niniejszego 

zarządzenia. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Dziekani wydziałów AWF Warszawa powołują wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz 

wydziałowe komisje egzaminacyjne do końca kwietnia danego roku, chyba że Rektor 

w danym roku wyznaczy termin późniejszy na powołanie ww. komisji. 

7. Rekrutację na studia doktoranckie prowadzą komisje powołane przez dziekana wydziału, 

w którym prowadzone są studia doktoranckie, o ile Rektor nie postanowi inaczej. 

8. Określenie terminu zakończenia prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz 

wydziałowych komisji egzaminacyjnych leży w gestii dziekanów wydziałów i związane 

jest ze złożeniem sprawozdania z przebiegu akcji rekrutacyjnej na wydziałach w Zespole 

ds. rekrutacji.  

9. W okresie od czerwca do zakończenia egzaminów wstępnych osoba oddelegowana przez 

kierownika z Centrum Informatycznego zajmuje się wyłącznie informatyczną obsługa 

rekrutacji na studia i podlega w tym czasie pełnomocnikowi Rektora ds. rekrutacji. 

 

§ 2 
 

1. Dziekani wydziałów AWF Warszawa powołują wydziałowe komisje rekrutacyjne na 

studia, mając na uwadze następujące nieprzekraczalne zasady wynagradzania ich 

członków: 

1) suma dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń brutto osób 

wchodzących w skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych nie może przekroczyć: 

a) w Wydziale Wychowania Fizycznego – 13 400 zł; 

b) w Wydziale Rehabilitacji – 13 400 zł; 

c) w Wydziale Turystyki i Rekreacji  – 8500 zł; 

d) łącznie w jednostce AWF Warszawa - Filia w Białej Podlaskiej – 17 800 zł. 

2. Dziekani wydziałów AWF Warszawa powołują wydziałowe komisje egzaminacyjne, 

mając na uwadze następujące nieprzekraczalne zasady wynagradzania ich członków: 

1) suma dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń brutto 

egzaminatorów, przeprowadzających sprawdziany sprawności fizycznej w AWF 

Warszawa, nie może przekroczyć: 

a) w Wydziale Wychowania Fizycznego – 26 200 zł; 

b) w Wydziale Rehabilitacji – 20 429 zł; 

c) łącznie w jednostce AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej – 7500 zł. 

2a.  Podziału środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. c w Filii w 

Białej Podlaskiej, dokonuje Prorektor ds. Filii AWF. 

3. W ramach osób wchodzących w skład wydziałowej komisji egzaminacyjnej z każdej 

dyscypliny powołuje się jednego przewodniczącego odpowiedzialnego za pracę całego 

zespołu. 

4. Suma dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń brutto osób 

wchodzących w skład komisji prowadzących rekrutację na studia doktoranckie, o których 



mowa w § 1 ust. 7 niniejszego zarządzenia, wchodzi w zakres kwoty określonej dla tego 

wydziału, w którym prowadzone są studia doktoranckie, wskazanej odpowiednio w ust. 1 

lub 2 niniejszego paragrafu. 

5. Ta sama osoba może uczestniczyć w pracach tylko jednej komisji rekrutacyjnej na tym 

samym wydziale AWF Warszawa (z zastrzeżeniem odrębnych zapisów zarządzenia 

Rektora w sprawie powołania nowego wydziału w Białej Podlaskiej z dniem 

1 października 2014 r.). 

6. Ta sama osoba nie może uczestniczyć jednocześnie w pracach wydziałowej komisji 

egzaminacyjnej oraz wydziałowej komisji rekrutacyjnej na tym samym wydziale AWF 

Warszawa (z zastrzeżeniem odrębnych zapisów zarządzenia Rektora w sprawie 

powołania nowego wydziału w Białej Podlaskiej z dniem 1 października 2014 r.). 

 

§ 3 

 

1. O możliwości oraz ewentualnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia lub dodatku do 

wynagrodzenia członków zespołu opiniodawczego działającego przy Rektorze lub 

prorektorze właściwy ds. studenckich w celu analizy zasadności danego odwołania 

kandydata na studia od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, decyduje Rektor 

z inicjatywy własnej lub na wniosek prorektora właściwego ds. studenckich. Ewentualne 

dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek dla tych osób jest wypłacany z osobnej puli 

środków, niż określona w § 2 niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich AWF Warszawa biorący udział w pracach komisji prowadzących 

rekrutację na studia oraz pracowników AWF Warszawa niebędący nauczycielami 

akademickimi i biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

na studia na wydziałach określa dziekan danego wydziału, zgodnie z limitem środków 

przewidzianych na ten cel, określonym w § 2 ust. 1 lub 2 niniejszego zarządzenia. 

Wysokość dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń osób, o których 

wyżej mowa, zatwierdza Rektor lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy 

ds. studenckich. 

3. Wypłata dodatkowych wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich AWF Warszawa biorących udział w pracach komisji prowadzących 

rekrutację na studia oraz pracowników AWF Warszawa niebędących nauczycielami 

akademickimi i biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

na studia w wydziałach będzie realizowana po wykonaniu zadania przez te osoby, tzn. po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego w danym roku akademickim (i z zastrzeżeniem art. 

138 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), po 

uprzednim zasięgnięciu opinii pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji. 

 

 § 4 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania. 

2. Niniejsze zarządzenie nie narusza zasad określonych w uchwale Senatu AWF Warszawa 

Nr 38/2012/2013 oraz w jej załączniku. 

3. Niniejsze zarządzanie zostanie przekazane do wiadomości dziekanom wydziałów. 

 

 

                                Rektor 

                                

                                      

                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 


