
Uchwała Nr 18/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2013 roku  

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych 

źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013 oraz 

zmian w jej załączniku 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (DZ. U. nr 164 poz. 1365 ze zm.) w związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 5 

października 2011 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1447) oraz § 41 ust. 2 pkt 20 Statutu AWF Warszawa, Senat 

AWF Warszawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku wniosku Rektora AWF 

Warszawa, przyjmuje następujące zmiany w uchwale Nr 38/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 roku 

oraz jej załączniku: 

 

 

1) zmienia się tytuł uchwały poprzez dodanie na końcu frazy: „i w latach następnych (w przypadku 

otrzymania na ten cel dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)”, 

 

2) w § 1 uchwały dodaje się nowy ust. 1a o następującym brzmieniu:  

 

„1a.  W przypadku otrzymania dotacji na zwiększenie wynagrodzeń w roku 2014 lub w latach 

następnych, do wydatkowania środków przyznanych na zwiększenie wynagrodzeń 

pracowników stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszej uchwale i jej załączniku.” 

 

3) w § 1 załącznika do uchwały dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:  

 

„4.  Zapisy § 3 niniejszego Regulaminu dotyczące dodatku specjalnego dla pracowników nie 

wyłączają możliwości wprowadzenia odrębnych zasad zatrudniania i wynagradzania osób 

uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Odrębne zasady zatrudniania 

i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych może wprowadzić, 

w drodze zarządzenia, Rektor AWF Warszawa. W przypadku wprowadzenia przez Rektora 

odrębnych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, zapisy § 3 niniejszego Regulaminu, w zakresie wynagradzania pracowników 

poprzez dodatek specjalny w ramach  realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, rozumieć należy jako ogólne wytyczne i stosować wyłącznie pomocniczo 

w zakresie niesprzecznym z postanowieniami wprowadzonego przez Rektora w drodze 

zarządzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii 



Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych.” 

 

4) § 5 ust. 1 załącznika do uchwały uzupełnia się o zapis: 

 

„Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych AWF 

Warszawa znajdujących się w Białej Podlaskiej, z uwzględnieniem ich odmiennej struktury 

organizacyjnej.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 38/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 

roku oraz jej załącznika pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


