
Zarządzenie Nr 26/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do 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 (z późn. 

zm.) oraz wybranych innych zarządzeniach Rektora AWF Warszawa 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz art. 136 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa oraz art. 

227 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), a także w związku z uchwałą Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Nr 30/2017/2018 z dnia 20 marca 2018 roku 

w sprawie zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały 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 (z późn. 

zm.), wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do 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 (z późn. zm.): 

 

 

1) W § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„przyznanie dodatku zadaniowego (zwanego dalej również dodatkiem specjalnym);” 

 

 

2) W § 4 ust. 1 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„Przyznanie dodatku specjalnego (zadaniowego), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego 

Regulaminu następuje, do czasu przyjęcia zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy albo 

regulaminu wynagradzania, który określi szczegółowe zasady przyznawania tego dodatku, na zasadach 

określonych w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 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), w związku z brzmieniem art. 246 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub w odrębnym akcie 

normatywnym AWF Warszawa.” 

 

 

3) W § 4 ust. 2 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 



„Maksymalna wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego tego pracownika.” 

 

 

4) W § 4 dodaje się, po ust. 3, nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:  

 

„Dodatek zadaniowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż 

przez okres 3 miesięcy.” 

 

 

5) W § 5 ust. 6 pkt 1 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„osób niebędących pracownikami Akademii – według stawki godzinowej, wynikającej z wynagrodzenia 

zasadniczego dla stanowiska najbardziej zbliżonego charakterem lub rodzajem pracy do stanowiska 

określonego w art. 137 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z zastrzeżeniem zastosowania 

art. 246 ust. 5 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce i we wskazanym w tym przepisie okresie) lub określonego w Statucie AWF Warszawa 

albo innym akcie prawnym AWF Warszawa (regulamin pracy lub regulamin wynagradzania), 

podzielonej w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez liczbę 156, a w odniesieniu do osób 

niebędących nauczycielami akademickimi przez liczbę 168. Stawka godzinowa może być podwyższona 

maksymalnie o 100 %;” 

 

 

1) W § 8 ust. 3 załącznika wyrażenie:  „lub w odpowiedniku tego działu w WWFiS w Białej 

Podlaskiej” zmienia się na: „lub w odpowiedniku tego działu w Filii w Białej Podlaskiej” 

 

2) W § 11 ust. 2 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„Udział pracownika Akademii w projekcie wymaga uprzedniej zgody Dziekana/Kierownika jednostki 

organizacyjnej, Rektora/Prorektora, Kanclerza/Zastępcy Kanclerza w Filii w Białej Podlaskiej, 

Kwestora/Zastępcy Kwestora w Filii w Białej Podlaskiej na etapie formułowania wniosku przez 

Kierownika Projektu.” 

 

 

3) W § 11 ust. 3 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia środków na wynagrodzenie, 

z zabezpieczeniem środków na koszty pracodawcy, inne możliwe składniki wynagrodzenia – przy 

umowach o pracę, w przypadku przeniesienia całego lub części etatu do projektu, przy podziale 

wynagrodzenia zasadniczego według źródeł i potwierdzenia zgodności z budżetem projektu - przez 

Kwestora Akademii lub Zastępcę Kwestora w Filii w Białej Podlaskiej.” 

 

 

4) W § 11 ust. 5 załącznika uzyskuje brzmienie: 

„Decyzje w sprawach będących przedmiotem niniejszego regulaminu, podejmuje Rektor lub Prorektor ds. 

Filii AWF.” 

 

 

5) W § 13 załącznika dodaje się, po ust. 5, nowy ust. 6 o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku 

wydania przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego rozporządzenia dotyczącego zasad 

przyznawania i naliczania zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej lub 

też przyjęcia zakładowego układu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagradzania, która to zmiana 



spowoduje kolizję zapisów niniejszego zarządzenia lub jego załącznika z przepisami powszechnie 

obowiązującymi albo przepisami przyjętego w AWF Warszawa zakładowego układu zbiorowego pracy 

albo regulaminu wynagradzania, pierwszeństwo zastosowania maja przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz zakładowego układu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagradzania 

przed zapisami niniejszego zarządzenia i jego załącznika.” 

 

 

6) § 14 załącznika uzyskuje brzmienie: 

 

„W uzasadnionych przypadkach Rektor Akademii lub Prorektor ds. Filii AWF, na wniosek Kierownika 

Projektu może wyrazić zgodę na zwiększenie czasu pracy pracownika świadczącego pracę na rzecz 

projektu, ponad limit określony w § 10 niniejszego Regulaminu.” 

 

§ 2 

 

Zmiany polegającej na zrównaniu i zamiennym stosowaniu pojęcia „dodatek specjalny” oraz „dodatek 

zadaniowy” dokonuje się również w innych obowiązujących zarządzeniach rektora, w których pojęcie 

„dodatek specjalny” występuje. 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do 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 pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity 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, uwzględniający 

wszystkie wprowadzone do niego dotychczas zmiany. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

 

                                                                           Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity 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 na dzień 1 lutego 2019 r. 


