
P R O T O K Ó Ł 

z posiedzenia Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

w dniu 18 września 2018 r. 

 

OBECNI (wg załączonej listy): 22 senatorów, 5 osób z głosem doradczym. 

 

1. Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Jurisowi Grants – 

referuje prof. Krystyna Górniak, laudator postępowania, 

2. Uchwała w sprawie przyznania medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów 

i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2017/2018 

– referuje prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, 

3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze 

Wydziału Wychowania Fizycznego – referuje prof. K. Perkowski, Dziekan Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, 

4. Uchwała w sprawie zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki antymobbingowej 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) do uchwały 

Nr 37/2010/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki 

Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad 

polityki antykorupcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – referuje 

R. Brzeski, prawnik – Biuro Organizacyjno-Prawne, 

5. Bieżąca informacja finansowa – referuje mgr B. Dąbrowska, Kwestor AWF Warszawa, 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 10 lipca 2018 r., 

7. Interpelacje, 

8. Sprawy różne. 

 

Przewodniczył: J. M. Rektor – dr hab. Prof. AWF Andrzej Mastalerz.  

 

Rektor, Prof. Andrzej Mastalerz, otwierając posiedzenie powitał wszystkich serdecznie oraz 

poprosił o akceptację zmienionego porządku posiedzenia Senatu. Zmiana polega na zdjęciu z porządku 

posiedzenia punktu 3, czyli uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze 

Wydziału Wychowania Fizycznego. W miejsce tego punktu Rektor proponuje uchwałę w sprawie 

przyjęcia zmian w Regulaminie Studiów AWF w Warszawie. Zmieniony porządek Senatu został 

zaaprobowany jednomyślnie. Rektor mówi, iż w związku z zaplanowanymi dwoma głosowaniami 

o charakterze tajnym wybrać należy skład komisji skrutacyjnej, proponuje zatem do składu komisji 

powołać: dr M. Staniszewskiego, jako przewodniczącego, mgr I. Twarowską oraz mgr M. Mielniczuka. 

Zaproponowany przez Rektora skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie przez Senat. 

Rektor zarządził przejście do punktu pierwszego obrad.  

 

Ad. 1. Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu 

Jurisowi Grants 

Prof. K. Górniak, laudator postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi 

habilitowanemu Jurisowi Grants, przedstawia na wstępie uzasadnienie wystąpienia o nadanie 

tytuły kandydatowi przekazane Radzie Wydziału WF. Przedstawia następnie przebieg 
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dotychczasowego postępowania w sprawie, omawiając poszczególne etapy procedury w sprawie 

nadania przedmiotowego tytułu, od chwili wszczęcia procedury przez Radę WF. Następnie prof. 

K. Górniak przedstawia sylwetkę kandydata do nagrody, jego życiorys, przebieg kariery 

zawodowej i poszczególne osiągnięcia, a także jego wkład we współpracę z AWF Warszawa 

(tekst laudacji w dokumentacji posiedzeń Senatu). Przedstawione zostają również fragmenty 

recenzji (pełny tekst recenzji w dokumentacji posiedzeń Senatu). Wszystkie recenzje 

jednoznacznie potwierdzają, iż tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie powinien zostać kandydatowi przyznany. Potwierdziła to 

również Rada Wydziału Wychowania Fizycznego w glosowaniu tajnym, występując do Senatu 

AWF Warszawa z wnioskiem o podjęcie uchwały przyznającej tytuł. Prof. K. Górniak, laudator 

postępowania, prosi zatem o podjęcie uchwały w sprawie.  

Rektor poprosił o ewentualne pytania lub uwagi – pytań i uwag nie zgłoszono, zatem 

Rektor zarządził głosowanie tajne w sprawie, przeprowadzane przez komisje skrutacyjną. Rektor 

poinformował również o wymaganej większości 2/3 głosów statutowego składu Senatu (wymóg 

Statutu AWF Warszawa), niezbędnej do przyjęcia uchwał w sprawie nadania tytułu doktora 

honoris causa. 

Wyniki głosowania: 

Uprawnionych do głosowania: 30  

Obecnych na posiedzeniu: 24 

 głosów za:  23 

 głosów przeciw:  1 

 głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

W związku z powyższym, Senat postanowił o nadaniu tytułu doktora honoris Causa AWF 

Warszawa prof. dr hab. Jurisowi Grants. 

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie przyznania medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów 

i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2017/2018 

Prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia przytoczył treść projektu 

uchwały Senatu w sprawie, zgodnie z którym, na podstawie Statutu AWF Warszawa oraz 

Regulaminu przyznawania Medalu Zygmunta Gilewicza, przyjętym uchwałą Senatu AWF 

Warszawa Nr 6/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu 

odbywającym się 18 września 2018 roku i po rozpoznaniu pozytywnie zaopiniowanych przez 

rady wydziałów wniosków dziekanów, postanawia przyznać Medal Zygmunta Gilewicza za 

wybitne wyniki w nauce następującym absolwentom AWF Warszawa kończącym studia 

magisterskie w roku 2018: mgr Annie Pindakiewicz z Wydziału Wychowania Fizycznego, mgr 

Monice Zając z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, mgr 

Magdalenie Tomaszuk-Sacharuk z Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, kierunek 

Turystyka i Rekreacja oraz mgr Kindze Gamli z Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej, kierunek Fizjoterapia. Medale zostaną wręczone podczas uroczystej Inauguracji Roku 

Akademickiego 2018/2019. 

Rektor poprosił o ewentualne pytania lub uwagi – pytań i uwag nie zgłoszono, zatem 

Rektor zarządził głosowanie tajne w sprawie, przeprowadzane przez komisje skrutacyjną. 

Wyniki głosowania: 

Uprawnionych do głosowania: 30  

Obecnych na posiedzeniu: 24 

 głosów „za”: 24 

 głosów „przeciw”: 0 

 głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

Tym samym Senat przyznał Medale Gilewicza ww. osobom. 
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Ad. 3. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF 

w Warszawie 

Prof. K. Perkowski, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego nawiązał do wizytacji 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonej na Wydziale Wychowania Fizycznego. 

W uwagach pokontrolnych znalazł się zapis, m.in. o braku obowiązkowego uczestnictwa 

studentów studiów stacjonarnych w wykładach. W kontekście rozmów przeprowadzonych 

z Wizytatorami można było odnieść wrażenie, że taki zapis w Regulaminie Studiów wywołuje 

ich zdziwienie, dlatego też nie dziwi fakt, że w uwagach pokontrolnych znalazł się on jako 

zarzut. Dziekan podkreśla, że prowadzący wykłady niejednokrotnie podkreślali fakt 

niedostatecznej frekwencji studentów w wykładach, a przecież końcowe efekty kształcenia 

uzyskiwane w ramach poszczególnych przedmiotów uzyskiwane są w ramach ćwiczeń 

i wykładów. Sprawa konsultowana była na radzie wydziału i zgodzono się, że zgodnie z uwagą 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej istnieje potrzeba wprowadzenia zapisu o obowiązkowym 

uczestniczeniu w wykładach dla studentów także studiów stacjonarnych, a nie jak dotąd jedynie 

niestacjonarnych. Problem został także przedyskutowany z samorządem studentów i propozycja 

zmiany zapisu w Regulaminie uzyskała jego akceptację. Sprawa ta zyskała także akceptację 

kolegium rektorskiego, które widzi zasadność wprowadzenia takiej zmiany. Powołując się na 

powyższe argumenty, Dziekan wnioskuje o dokonanie zmiany w obowiązującym Regulaminie 

Studiów.  

D. Trojanek, Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów mówi, że temat ten został 

z przedstawicielami samorządu studenckiego omówiony, a wnioskowana zmiana uzyskała jego 

akceptację.  

Prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia podziękował samorządowi 

studenckiemu za wykazanie zrozumienia i poparcie zmiany zapisu w Regulaminie Studiów. 

Zwraca uwagę, że zgodnie z opinią R. Brzeskiego mimo, że tryb załatwienia sprawy może 

wydawać się nieco pośpieszny to zachowane zostają standardy prawne. Podkreśla, że zmiana 

wejdzie w życie dopiero od roku akademickiego 2019/2020.  

Prof. J. Mogiła-Lisowska wyraża zadowolenie mówiąc, że sprawując funkcję prorektora 

zabiegała o obowiązkowe wykłady dla studentów studiów stacjonarnych przez 4 lata kadencji, 

niemniej ze względu na opór samorządu w tym względzie sprawa była nie do przeforsowania. 

Podkreśla, że niezmiernie trudno było zweryfikować efekty kształcenia wpisane w wykłady, toteż 

dziękuje bardzo obecnemu samorządowi za przychylność w sprawie.  

Rektor potwierdza, że faktycznie 4 lata poprzedniej kadencji to było zabieganie o zmianę tego 

stanu rzeczy i przyłącza się do podziękowań dla samorządu studentów.  

Doc. dr P. Targosiński, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych na Wydziale Rehabilitacji 

wypowiedział się w imieniu kolegium dziekańskiego Wydziału popierając w pełni wprowadzenie 

w Regulaminie Studiów obowiązkowych wykładów dla studentów studiów stacjonarnych. Prosi 

o poczynienie stosownej zmiany także w § 17 ust. 4.  

Rektor odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Studiów, który ze względu na 

brak czasu nie został członkom Senatu udostępniony przed posiedzeniem zwracając uwagę, że 

we wnioskowanym przez Prodziekana doc. dr P. Targosińskiego ust 4 § 17 zmiana została już 

poczyniona. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono, zatem Rektor zarządził głosowanie jawne 

w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został przyjęty przez Senat jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki 

antymobbingowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) 

do uchwały Nr 37/2010/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki 

Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad 

polityki antykorupcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
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R. Brzeski na wstępie przypomina senatorom uwarunkowania przyjęcia w 2011 r. 

uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki antykorupcyjnej Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki 

antymobbingowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Następnie informuje, iż w przesłanym senatorom projekcie uchwały proponuje się dokonać 

zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki antymobbingowej w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) do ww. uchwały. Zmiana miałaby charakter 

techniczny, polegający na zastąpieniu w zapisach załącznika wyrazu „skarga” na wyraz 

„powiadomienie” oraz odpowiednio wyrazu „skarżący” na wyraz „powiadamiający”. Propozycja 

tej zmiany jest uwarunkowana potrzebą dostosowania stosowanej w uchwale terminologii do 

zapisów zarządzenia Nr 55/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika 

ds. mobbingu oraz określenia jego zadań, a także zmian w załączniku Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 40/2010/2011 Rektora AWF w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie wewnętrznej 

polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie. R. Brzeski podkreśla ponadto, że zawiadomienie o mobbingu nie jest formalnie 

skargą w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, tylko powiadomieniem 

w rozumieniu kodeksu pracy, a zatem stosowana w załączniku do uchwały dotychczas 

terminologia nie była do końca precyzyjna. 

Rektor potwierdza, że proponowana zmiana ma charakter techniczny i wynika przede 

wszystkim z potrzeby dostosowania prawa wewnętrznego uczelni do aktów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Uwag i wniosków nie zgłoszono, zatem Rektor zarządził głosowanie jawne w sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały został przyjęty przez Senat jednogłośnie.  

 

Ad. 5. Bieżąca informacja finansowa 

Mgr E. Andrzejkiewicz, Zastępca Kwestor, poinformowała ogólnie o bieżącej sytuacji 

finansowej Akademii. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w temacie kosztów kształtuje się 

na poziomie 47%, przychody 53%. Odpowiednio w temacie dydaktyka - wykonanie wynosi 74%, 

dotacja na Fundusz Pomocy Materialnej – wykonanie 69%, działalność naukowo-badawcza – 

wykonanie 46%. Dzięki podjętym przez Kanclerza i Dział Kwestury działaniom poprawie uległa 

ściągalność należności od najemców, co wpłynęło dodatnio na poprawę sytuacji finansowej 

Akademii. Dlatego też w zakresie finansów zauważalna jest obecnie nadwyżka przychodów nad 

kosztami, co ma wpływ na stabilną sytuację finansową Uczelni. Zastępca Kwestor podkreśla, że 

wszystkie zobowiązania finansowe we wszelkich sferach działalności Akademii są regulowane 

na bieżąco. Zwraca także uwagę, że mimo tak dobrej sytuacji finansowej w ostatnim kwartale 

roku Uczelnię czekają duże wydatki związane z rozpoczęciem roku akademickiego, wypłatą 

nagród rektora, należności za godziny ponadwymiarowe, a także z trwającą termomodernizacją 

Budynku Głównego. Odnośnie termomodernizacji wyjaśnia, że jest ona dofinansowana z różnych 

źródeł, w tym: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotacją z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Władze Uczelni starają się o dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na ten cel, niemniej konieczne jest także zaangażowanie środków własnych znacznej 

wartości. Na dzień dzisiejszy są te kwoty prawie w całości zabezpieczone, dzięki czemu nie jest 

konieczne uruchamianie linii kredytowej. Mgr E. Andrzejkiewicz mówi pokrótce o projektach 

realizowanych w Uczelni,  finansowanych ze źródeł zewnętrznych. I tak 1 czerwca br. rozpoczęła 

się realizacja projektu „Nastaw się na rozwój”, którego kierownikiem jest Kanclerz M. Hartfil. 

Jest to projekt, który w założeniu ma wzmocnić pozycję AWF Warszawa na rynku edukacyjnym 

krajowym oraz zagranicznym. Projekt ten realizowany jest w Warszawie, jak i w Filii w Białej 

Podlaskiej. Skierowany jest do pracowników dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów. 

Ważna jego część dotyczy wdrożenia narzędzi informatycznych, które będą wspomagały system 

zarzadzania Uczelnią. Wprowadzenie tych narzędzi w przyszłości przełoży się na zwiększenie 

efektywności i tym samym zmniejszenie kosztów funkcjonowania Uczelni. W tym projekcie 
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dużym modułem jest wprowadzenie elektronizacji, zwłaszcza chodzi o elektroniczny obieg 

dokumentów w administracji, który będzie kontynuacją projektu e-usługi, realizowanym obecnie 

w obiegu dokumentów studenckich. Weryfikację formalną i merytoryczną przeszedł także 

wniosek o dofinansowanie dotyczący tzw. „Trzeciej Misji Uczelni”. Jest to projekt partnerski, 

którego AWF Warszawa jest liderem, a partnerem Dzielnica Targówek. Obecnie trwa faza 

negocjacji projektu. Projekt ten dedykowany będzie dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym 

i seniorom. Trwają także prace nad złożeniem kolejnego wniosku, który byłby kontynuacją 

obecnie realizowanego „Nastaw się na rozwój”, w którym chodzi o wprowadzenie jak 

największej liczby narzędzi informatycznych, w tym najważniejsze z nich mają doprowadzić do 

zmiany programu finansowego Uczelni. Zastępca Kwestor mówi także, że nowa ustawa Prawo 

o szkolnictwie wyższym wprowadza szereg zmian w sposobie finansowania uczelni, z których 

nowością jest to, że odbywać się ono będzie za pomocą jednego strumienia finansowania, czyli 

subwencji, a środki będą przekazywane także w innej niż dotychczas formie, np. w obligacjach 

skarbowych.  

 

Ad. 6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 10 lipca 2018 r. 

Uwag i poprawek do protokołu nie zgłoszono. Protokół zostaje zatwierdzony przez Senat.  

 

Ad. 7. Interpelacje 

Rektor informuje, że nie wpłynęła żadna interpelacja. 

 

Ad. 8. Sprawy różne  

Rektor mówi, że wejście w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

1 października br. stanie się faktem. Jednocześnie kolejny równie ważny akt prawny 

nierozłącznie związany - Ustawa wprowadzająca Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym narzuca 

na uczelnie wiele działań, które będą one zobowiązane terminowo realizować. I tak w terminie do 

30 listopada br. osoby prowadzące działalność naukową lub uczestniczące w jej prowadzeniu są 

obowiązane do złożenia oświadczenia o przypisaniu do dziedziny i dyscypliny naukowej. 

Niezmiernie istotne jest także rozporządzenie dotyczące ewaluacji jednostek naukowych, którego 

zapisy przedstawiają nową, odmienną od dotychczasowej wizję oceny naukowej, różną nawet 

w kontekście zaliczenia pracownikowi tzw. 4 pakietów publikacyjnych slotów. Dlatego też 

zmianie ulec będzie musiała polityka naukowa Akademii, a także ocena naukowa pracownika. 

Działania te, mimo tego, że kolejna ewaluacja zostanie przeprowadzona dopiero za 4 lata należy 

podjąć jak najszybciej. Kolejna ocena będzie niejako wynikową 2 odrębnych ocen, które zostaną 

przeprowadzone wg „starych” i „nowych” zasad. Nie wiadomo także jak będzie wyglądała 

sprawa finansowania uczelni, ponieważ jak dotąd nie ukazało się rozporządzenie w sprawie 

algorytmu podziału dotacji. Kwestię finansowania uczelni pobieżnie zasygnalizowała 

p. E. Andrzejkiewicz, Zastępca Kwestor omawiając bieżącą politykę finansową Akademii. 

Rektor wspomina tylko, że część środków finansowych dla uczelni nie będzie przechowywana na 

uczelnianych kontach tylko na koncie banku wskazanego przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie muszą przygotować się na ogrom pracy związanej 

z przygotowaniem aktów prawa wewnętrznego, obecnie przygotowywana jest kwerenda 

wszystkich dokumentów, które trzeba będzie w związku z radykalną zmianą przepisów 

wprowadzić. Jednym z najważniejszych dokumentów jest regulamin pracy i regulamin 

wynagradzania, ponieważ od tego zależy, w jaki sposób nastąpi podział środków finansowych na 

działanie uczelni. Ustawa zagwarantowała także podwyżki wynagrodzeń minimalnych oraz 

przewidziano w przepisach wprowadzających regulację wynagrodzeń w przyszłości, jednak nie 

wiadomo dokładnie, kiedy będzie to realizowane. Każda uczelnia otrzyma także obligacje 

skarbowe, które będą mogły być skierowane wyłącznie na rzecz inwestycji w uczelni. Rektor 

zaprosił wszystkich członków Senatu na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019. 

R. Brzeski, prawnik w Biurze Rektora w aspekcie pomocy materialnej dla studentów w świetle 

nowej ustawy wyjaśnia, że nie zostały wprowadzone gruntowne zmiany. Natomiast wycofane 

z ustawy zostały stypendia ministra, jednak zmiana ta nie dotyczy roku akademickiego 
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2018/2019. Przypomina w związku z tym, że procedura występowania o nagrody ministra 

opisana jest w zarządzeniu Rektora. Wnioski zaakceptowane przez radę wydziału należy składać 

do 15 października br. 

Dr A. Kruszewski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” wyraził dwie prośby. Pierwsza dotyczy 

przyspieszenia podpisywania umów o pracę z pracownikami, którzy mają zostać zatrudnieni od 

nowego roku akademickiego. Chodzi o to by ich wynagrodzenia mogły zostać wypłacone na 

początku października, jak to odbywało się do tej pory. Prośba druga dotyczy nagród rektora 

i przyspieszenia prac nad zmianami do regulaminu nagród dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. Przypomina, że na jednym z poprzednich posiedzeń Senatu Rektor 

zasugerował, że zmiany do regulaminu nagród dla tej grupy pracowników będą wprowadzone.  

W odpowiedzi, odnośnie pierwszej prośby Rektor mówi, że nie odnotował opóźnień związanych 

z podpisywaniem umów o pracę z pracownikami. Nikt też jak dotąd takiego problemu nie 

sygnalizował. W posiadaniu Rektora, jak wyjaśnia znajduje się obecnie teczka z dokumentami 

konkursowymi jednego z prodziekanów Wydziału Turystyki i Rekreacji, po analizie 

dokumentacji wyjaśniło się, że osoba ta spełniła wymogi konkursu i decyzja o zatrudnieniu jest 

pozytywna. Odnośnie zmian w regulaminie nagród dla pracowników administracji wyjaśnia, że 

na razie nie jest planowane wprowadzanie do niego zmian, ponieważ jest to dokument 

obowiązujący na kadencję władz uczelni, dlatego też procedura przyznawania nagród będzie 

odbywała się według trybu w regulaminie opisanego. Ukażą się jak co roku zarządzenia 

powołujące komisje ds. nagród oraz określające terminy składania wniosków. Dział Kwestury 

przygotuje dokument określający wysokość limitów środków finansowych przypadających na 

nagrody, który zostanie przekazany dysponentom jednostek organizacyjnych. Rektor wyraża 

nadzieję, że do 29 listopada br. nagrody rektorskie zostaną wypłacone.   

  

Na tym posiedzenie Senatu zakończono. 
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