
Uchwała Nr 69/2008/2009
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2009 roku

w  sprawie:  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 – Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 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 z  późn.  zm.),  Senat  Akademii  Wychowania  Fizycznego Józefa  Piłsudskiego 
w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 r. wniosku Rektora AWF w Warszawie, 
uchwala, co następuje:

1. Senat  AWF  w  Warszawie,  na  podstawie  uchwały  przeznacza  w  każdym  roku  kalendarzowym 
określoną kwotę środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 
27  lipca  2005  roku  -  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (DZ.  U.  Nr  164  poz.  1365  ze  zm.)  na 
zwiększenie  wynagrodzeń  zatrudnionych  w  AWF  Warszawa  nauczycieli  akademickich 
i pracowników  niebędących  nauczycielami  akademickimi,  w  tym  ponad  wysokość  ustaloną 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie 
warunków  wynagradzania  za  pracę  i  przyznawania  innych  świadczeń  związanych  z  pracą  dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852 z późn. zm.). 

2. Uchwałę, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na dany 
rok. 

3. Wprowadza się, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 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.

§ 2

1. Traci  moc,  z  chwilą  wejścia  w życie  niniejszej  uchwały,  Zarządzenie  Nr  14/2000/2001  Rektora 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2001 r. oraz 
Zarządzenie  Nr  16/2007/2008  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego 
w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2009 r.

                                                                                          PRZEWODNICZĄCA

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Załącznik:
1)  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 ( Dz. U. Nr 164 poz.1365 )
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