
Zarządzenie Nr 9/2012/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 25 września 2012 roku 

w  sprawie:  zatrudnienia  małżonków,  osób  spokrewnionych  i  spowinowaconych  lub 
pozostających  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  i  kurateli  w  jednostkach 
organizacyjnych Uczelni 

Na podstawie art.66 ust.1 i 2 pkt. 5 w zw. z  art.118 ust. 7 i art.135 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 
2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 ze zm.) w zw. z art. 68 ust. 2 
pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 
oraz w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, określone w 
Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia  16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) z art.28 Ustawy z 
dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 
naukowych  i  tytule  naukowym oraz  o  stopniach  i  tytule  w  zakresie  sztuki   oraz   o  zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. nr 84 poz.455 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. W  jednostkach organizacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie  obowiązuje  zakaz  zatrudniania  pracowników,  który  powodowałby  stosunek 
bezpośredniej  podległości  między  małżonkami,  krewnymi,  powinowatymi  do  drugiego 
stopnia  włącznie  oraz  osobami  pozostającymi  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub 
kurateli.

2. Zakaz zatrudniania dotyczy tylko podległości służbowej bezpośredniej tj. bez występowania 
szczebli pośrednich.

§  2 

1. Warunkiem zatrudnienia pracownika w  jednostce organizacyjnej Uczelni jest  złożenie przez 
kierownika jednostki, w której kandydat ma być zatrudniony i któremu będzie bezpośrednio 
podlegał  oświadczenia  według  wzoru  określonego  w  Załączniku  nr  1 do  niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3

1. Zobowiązuję prorektorów, kanclerza, zastępców kanclerza i kwestora, zastępcę kwestora w 
Białej  Podlaskiej  oraz  kierowników jednostek  organizacyjnych  AWF  Warszawa  (katedr, 



zakładów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych do złożenia w terminie do 
dnia  1  października  2012  roku  do  Działu  Spraw  Pracowniczych  w  Warszawie  i  Białej 
Podlaskiej oświadczeń według wzoru stanowiącego Załączniki: nr 2 i nr 3 do niniejszego 
Zarządzenia.

2. W  przypadku  ujawnienia,  że  w  danej  jednostce  organizacyjnej  istnieje  bezpośrednia 
podległość służbowa pomiędzy małżonkami, krewnymi, powinowatymi do drugiego stopnia 
włącznie  oraz  osobami  pozostającymi  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli, 
zobowiązuję:
 prorektorów  (w  przypadku  ujawnienia  takiego  zatrudnienia  w  podległych  im 

jednostkach ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych),
 dziekanów  (w  przypadku  ujawnienia  takiego  zatrudnienia  w  podstawowych 

jednostkach organizacyjnych) oraz
 kanclerza (w przypadku ujawnienia takiego zatrudnienia w  jednostkach administracji 

ogólnouczelnianej)
do przedstawienia działań, mających na celu dostosowanie zatrudnienia w tych jednostkach 
do wymagań art.118 ust.7 i art.135 ust. 2  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (DZ. U. nr 164 poz.1365 ze zm.) w terminie do dnia 15 października 
2012 r.

3. Nadzór nad realizacją obowiązku zapewnienia przestrzegania zasad określonych w art.118 
ust.7 i art.135 ust. 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.  U.  nr  164  poz.1365  ze  zm.)  powierzam  Prorektorowi  ds.  Rozwoju  prof.  dr  hab. 
Czesławowi Urbanikowi.

§ 3 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września  2012 roku. 

Rektor 

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2012/2013

Rektora AWF Warszawa
z dnia 25.09.2012 r.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA

 
 Data………………………

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………..

Nazwa jednostki organizacyjnej………………………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………..

Pełniona funkcja…………………………………………………………………................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Pani/Pan ………………………………………………….........................................
podejmujący z dniem ……………………………………………………. zatrudnienie w kierowanej 
przeze mnie jednostce organizacyjnej/pionie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego Warszawie nie jest moim małżonkiem, moim krewnym lub powinowatym do 
drugiego stopnia włącznie lub osobą pozostającą ze mną w stosunku przysposobienia, opieki, lub 
kurateli.

                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                (podpis)



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 9/2012/2013

Rektora AWF Warszawa 
z dnia 25.09.2012 r.

OŚWIADCZENIE

Data………………………

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………..

Nazwa jednostki organizacyjnej………………………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………..

Pełniona funkcja…………………………………………………………………................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  w  kierowanej  przez  mnie  jednostce  organizacyjnej/pionie  organizacyjnym 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, żaden z pracowników nie 
jest  moim małżonkiem,  krewnym,  lub  powinowatym do drugiego  stopnia  włącznie  oraz  osobą 
pozostającą ze mną  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                (podpis)



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 9/2012/2013

Rektora AWF Warszawa
z dnia 25.09.2012

OŚWIADCZENIE 

Data………………………

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………..

Nazwa jednostki organizacyjnej……………………………………………………………………….

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………..

Pełniona funkcja……………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  w  kierowanej  przez  mnie  jednostce  organizacyjnej/pionie  organizacyjnym 
Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  zatrudnione  są  osoby 
będące: moim małżonkiem, moimi krewnymi, lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie lub 
osobami pozostającymi ze mną  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli:

1) Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

2) Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….....

3) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………....

                                                                                      …………………………………………

                                                                                                                (podpis)


