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Zarządzenie Nr 37/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania 

osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych oraz zmian w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym, dokonuję następujących zamian w zarządzeniu Nr 27/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób 

uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz w jego załączniku 

(Regulaminie zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych): 

 

1) zmienia się brzmienie § 2 zarządzenia z: 

 

„Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 

początku roku akademickiego 2013/2014.” 

 

na: 

 

„Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2014 r.”  

 

2) zmienia się brzmienie § 15 załącznika nr 1 do zarządzenia (Regulamin zatrudniania 

i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych.) z: 

 

”Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu go 

wprowadzającym, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2013/2014.” 

 

na: 

 

„Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu go 

wprowadzającym.” 
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3) w załączniku nr 1 do zarządzenia (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób 

uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) 

dodaje się § 14a o następującym brzmieniu: 

 

„Rektor może wyrazić zgodę, w granicach określonych przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz w granicach zasad realizacji danego projektu, w tym zasad 

określonych przez operatora danego projektu, na odmienny sposób i zasady (w tym zasady 

zatrudniania i wynagradzania) realizacji danego projektu finansowanego ze źródeł 

zewnętrznych przez pracownika AWF w Warszawie, niż te, które zostały określone 

w niniejszym Regulaminie. Wniosek o umożliwienie realizacji danego projektu na innych 

zasadach (w tym odmiennych zasadach zatrudniania i wynagradzania osób 

uczestniczących w realizacji danego projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych), 

powinien zostać odpowiednio umotywowany przez kierownika danego projektu.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz jego załącznika pozostają bez 

zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

                                

                                      

                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


