
Aneks Nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 r.  

do Uchwały Nr 69/2008/2009 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 lipca 2009 roku 

 

w sprawie:   przyjęcia zmian w Regulaminie zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących 

z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 69/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku 

 

 

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

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późń. zm.), Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r., po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Nauki 

i Współpracy Międzynarodowej, uchwala następujące zmiany do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 69/2008/2009 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku - 

Regulamin 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: 

§ 1  

1. W § 5 ust. 1 skreśla się punkt 3. 

2. § 5 ust.1 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie: 

„Podstawą ubiegania się o dodatek z tytułu osiągnięć naukowych (dodatek naukowy) jest: 

1) opublikowanie pracy z afiliacją AWF Warszawa w czasopiśmie z Impact Factorem (IF), przy czym 

jeżeli w danym roku nauczyciel akademicki opublikował więcej niż jedną pracę z IF, to każda z nich 

jest liczona oddzielnie, 

2) otrzymanie przez Uczelnię decyzji o finansowaniu projektu badawczego promotorskiego lub własnego 

(w tym habilitacyjnego), uzyskanego przez nauczyciela akademickiego, któremu dodatek naukowy ma 

być przyznany, 

3) nadania nauczycielowi akademickiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

4) nadania nauczycielowi akademickiemu tytułu naukowego profesora.” 

3. § 7 ust.1 uzyskuje następujące brzmienie : 

„Dodatek naukowy w kwocie równej maksymalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu profesora tytularnego może 

otrzymać nauczyciel akademicki, który uzyska finansowanie projektu badawczego promotorskiego.”  

4. Pozostałe zapisy Regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 69/2008/2009 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku pozostają bez zmian. 

 

§ 2  

Niniejszy aneks do Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 


