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Regulamin przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi zatrudnionych w 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w AWF w Warszawie za 

osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z art. 155 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

Środki finansowe na nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi zatrudnionych w AWF w Warszawie stanowią 1% wysokości  planowanych 

przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników 

Uczelni. 

 

§ 3 

 

1. Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

przyznawane są w szczególności za: 

a) osiągnięcia w trakcie wykonywania pracy, 

b) uzyskiwanie wymiernych korzyści na rzecz Uczelni w sferze materialnej 

i promocyjnej, 

c) stosowanie nowych, korzystnych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność 

pracy, 

d) podejmowanie dodatkowych czynności zleconych poza zakresem obowiązków, 

e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przydatnych na danym stanowisku pracy, 

f) udział w przedsięwzięciach promujących Uczelnię, 

g) udział w pracach organizacyjnych Uczelni wykraczających poza zakres obowiązków, 

h) wieloletnią wyróżniającą się pracę zawodową. 

2. Wymienione w ust. 1 zasady stosuje się uwzględniając specyfikę poszczególnych 

stanowisk pracy i wykonywanych zadań. 

3. Nie może być przyznana nagroda Rektora w danym roku kalendarzowym pracownikowi, 

który: 

a) otrzymał karę przewidzianą w Kodeksie Pracy, 

b) został zatrudniony w AWF w Warszawie po 1 stycznia roku, w którym przyznawana 

jest nagroda. 

 

§ 4 

 

1. Rektor może przyznawać nagrody indywidualne albo zespołowe. 

2. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymać tylko jedną nagrodę 

Rektora, indywidualną albo zespołową, w danym roku. 



3. W przypadku osób, które zostały w danym roku nominowane do nagród wielokrotnie, 

należy przyznać jedną nagrodę finansową, a z tytułu pozostałych nominacji dyplomy 

uznania.  

 

§ 5 

 

1. Nagrody Rektora, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, przyznawane są raz 

w danym roku kalendarzowym. 

2. Wręczenie nagród odbywa się w dniu Święta Edukacji Narodowej lub w innym 

wyznaczonym przez Rektora dniu.  

 

§ 6 

 

1.  Wnioski o przyznanie nagród składają przełożeni danego pracownika drogą  służbową do 

Rektora. Wnioski, o których mowa w zdaniu pierwszym, są opiniowane, w zależności od 

miejsca zatrudnienia danego pracownika, odpowiednio przez dziekanów, prorektorów 

albo kanclerza. Wnioski o przyznanie nagród mogą również składać drogą służbową 

prorektorzy bezpośrednio do Rektora.  

2. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej składa dla całego zespołu łącznie przełożony 

właściwy dla kierownika danego zespołu. Jeżeli kierownikiem danego zespołu jest 

prorektor, składa on bezpośrednio wniosek do Rektora, w imieniu zespołu, o przyznanie 

nagrody dla zespołu.  

3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać następujące informacje:  

a) dane dotyczące kandydata:   

- imię i nazwisko kandydata lub członków zespołu,  

- funkcję kandydata w Uczelni lub funkcje poszczególnych członków zespołu,  

- jednostkę organizacyjną, w której kandydat lub członkowie zespołu są zatrudnieni. 

b) proponowany rodzaj i stopień nagrody:  

       - nagroda indywidualna (I, II, III stopnia),  

       - nagroda zespołowa (I, II, III stopnia).  

c) uzasadnienie wniosku, 

d) w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, wniosek ten musi również 

przedstawiać skład i kierownika zespołu, a także procentowy udział każdego 

z członków zespołu w podziale nagrody; wniosek o przyznanie nagrody zespołowej 

powinien uwzględniać wszystkich członków danego zespołu, jeżeli któryś z członków 

zespołu ma być wyłączony z nagrody, wniosek powinien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie takiej propozycji. Członków zespołu niebędących pracownikami AWF 

w Warszawie nie uwzględnia się przy podziale nagrody zespołowej, członkowie ci nie 

otrzymują nagród pieniężnych, tylko dyplomy uznania. 

 

§ 7 

 

1. Rektor przekazuje otrzymane od przełożonych pracownika lub prorektorów wnioski do 

Rektorskiej Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, w celu ich zaopiniowania.  

2. Przygotowane przez Rektorską Komisję ds. nagród dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi stanowisko w sprawie wniosków przewodniczący Komisji 

przekazuje Rektorowi. 

3. Rektorską Komisję ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi oraz jej przewodniczącego powołuje corocznie Rektor w drodze 



zarządzenia. Zadaniem Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi jest rozpatrzenie wniosków o nagrody Rektora pod względem ich 

zgodności z kryteriami określonymi w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz 

zaopiniowanie poszczególnych wniosków i zaproponowanie kolejności kandydatów do 

nagrody, mając na uwadze wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody Rektora dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w danym roku. Opinia Komisji 

nie jest dla Rektora wiążąca.  

 

§ 8 

 

Rektor może również przyznać nagrodę dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi lub ich zespołu z własnej inicjatywy, lub z pominięciem opinii Komisji, 

o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

 

1. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody Rektora dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, wynikająca z art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, jest obliczana proporcjonalnie do liczby tych pracowników zatrudnionych 

w siedzibie Uczelni w Warszawie oraz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej. 

2. Rektor corocznie, w drodze zarządzenia i na wniosek kanclerza, określa konkretne kwoty 

nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi odpowiadających stopniom, o których mowa w § 6 ust. 3 

pkt b niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 10 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Senat AWF 

w Warszawie, zgodnie z § 89 ust. 2 Statutu Uczelni. 

 


