
Zarządzenie Nr 33/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 7 lutego 2017 r. 

 

w sprawie:   zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 

2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów 

pośrednich na działalności AWF Warszawa (z późn. zm.) 

 

§ 1 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku z zapisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 1533), dokonuję 

następujących zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.): 

1) W rozdziale: 

 

III. ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

 

Pkt 3 ww. rozdziału (Źródła pokrycia kosztów w Akademii) uzyskuje brzmienie: 

 

„3. Źródła pokrycia kosztów w Akademii  

910 – Koszty kształcenia studentów stacjonarnych, kształcenie uczestników studiów 

doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie Uczelni w tym remonty finansowane 

dotacją podstawową, 

911 -  Koszty kształcenia studentów stacjonarnych, kształcenie uczestników studiów 

doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie Uczelni w tym remonty finansowane 

z przychodów własnych, 

920 - Koszty kształcenia studentów niestacjonarnych, kształcenie uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie Uczelni 

w tym remonty finansowane z przychodów własnych, 

921 – Koszty pozostałej działalności dydaktycznej nie związane z kształceniem 

studentów stacjonarnych i niestacjonarnych finansowane z przychodów własnych, 

930 – Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji na zadania związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi, 

940 – Koszty działalności dydaktycznej na zadania związane ze stworzeniem studentom 

i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do udziału w procesie 

kształcenia.” 

 



2) W rozdziale: 

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW  

W pkt 1 (Zasady Rozliczania Kosztów) fragment zatytułowany „Rozliczenie kosztów 

bezpośrednich działalności dydaktycznej”, będący częścią opisu zasad rozliczania kosztów 

prostych wg rodzajów i kosztów złożonych, uzyskuje następujące brzmienie: 

„Rozliczenie kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej: 

 Koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich wraz z narzutami są 

rozliczane na podstawie zrealizowanych godzin dydaktycznych na rok akademicki 

2015/2016 w ramach pensum na studia stacjonarne i niestacjonarne proporcjonalnie do 

liczby planowanych  godzin na obydwu trybach studiów w części warszawskiej i w 

części bialskiej Uczelni. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

proporcjonalnie do zrealizowanych godzin dydaktycznych w ramach pensum rozliczane 

są na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia doktoranckie. Podstawą do 

rozliczeń są informacje otrzymane z Działu Organizacji i Planowania Studiów. Podział 

kosztów na rok 2017 przedstawia poniższa tabela: 

Cześć warszawska Uczelni 

Wyszczególnienie Ilość godzin studia 

stacjonarne 

Ilość godzin studia 

niestacjonarne 

Wydział Wychowania 

Fizycznego 
30 299 4 017 

pierwszy stopień studiów 16 712  

% udział 49  

drugi stopień studiów 7 093  

% udział 21  

studia doktoranckie 701  

% udział 2  

pierwszy stopień– kierunek 

sport 
4 509 

 

% udział 13  

drugi stopień – kierunek sport 1 284  

% udział 3  

pierwszy stopień studiów  2 966 

% udział  9 

drugi stopień studiów  1 051 

% udział  3 

Wydział Rehabilitacji 17 996  



pierwszy stopień studiów  11 110  

% udział 62  

drugi stopień studiów  5 666  

% udział 31  

Pierwszy stopień – terapia 

zajęciowa 
1220 

 

% udział 7  

Pierwszy stopień - kierunek 

pielęgniarstwo 
6 201 

 

% udział 100  

Wydział Turystki i 

Rekreacji 
16 536 

 

pierwszy stopień studiów 12 134  

% udział 73  

drugi stopień studiów 4 271  

% udział 26  

studia doktoranckie 131  

% udział 1  
 

 

Koszty amortyzacji, zużycia materiałów oraz usług zewnętrznych dotyczące 

bezpośrednio działalności dydaktycznej na wydziałach są rozliczane na podstawie 

liczby godzin dydaktycznych w ramach zrealizowanego pensum w części warszawskiej 

oraz  w części bialskiej Akademii na studia stacjonarne i niestacjonarne proporcjonalnie 

do liczby godzin na obydwu trybach studiów. Podział kosztów na rok 2017 przedstawia 

poniższa tabela: 

Część warszawska Uczelni 

Wyszczególnienie Ilość godzin studia 

stacjonarne 

Ilość godzin studia 

niestacjonarne 

Wydział Wychowania 

Fizycznego 
30 299 4 017 

% udziału 88 12 

Wydział Turystyki i Rekreacji 16 536  

% udziału 100  

Wydział Rehabilitacji 24 197  



% udziału 100  

Ogółem Uczelnia w części 

warszawskiej 
71 082 4 017 

% udziału 95 5 

 

Podział procentowy dla ogółem Uczelni w części warszawskiej ma zastosowanie przy 

proporcjonalnym podziale kosztów dla jednostek obsługujących działalność dydaktyczną 

służącą wydziałom, tj. Dział Spraw studenckich i Doktoranckich, Zespół ds. Współpracy 

z Zagranicą, Dział Organizacji i Planowania Studiów, Dział Nauczania i Spraw Studenckich, 

Dział Nauki i Wydawnictw oraz Biblioteka Główna. 

Koszty bezpośrednie jednostek organizacyjnych administracji centralnej są ewidencjonowane 

procentowym podziałem ustalonym na podstawie podziału przychodów osiągniętych w roku 

poprzedzającym rok rozliczeniowy z uwzględnieniem: 

1) Przychodów z działalności nie podlegającej opodatkowaniu służących finansowaniu 

kosztów kształcenia studentów stacjonarnych porównując wartość przychodów 

niepodlegających opodatkowaniu do przychodów osiągniętych ogółem i wynosi 78%.  

2) Przychodów z działalności zwolnionej od podatku służącej finansowaniu studiów 

stacjonarnych, studiów niestacjonarnych porównując odpowiednio każdą z wartości 

przychodów do wartości przychodów osiągniętych ogółem i wynosi odpowiednio 2% i 

3%. 

3) Przychodów z działalności zwolnionej i opodatkowanej służącej finansowaniu pozostałej 

działalności dydaktycznej porównując wartość przychodów z działalności opodatkowanej 

do wartości przychodów ogółem i wynosi 17%.  

 

 

Filia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej 

Wyszczególnienie Ilość godzin  

studia stacjonarne 

Ilość godzin studia 

niestacjonarne 

Wychowanie Fizyczne i Sport 30 299 1 512 

pierwszy stopień studiów 88  

% udziału 16 536  

drugi stopień 100 1 512 

% udziału 24 197 7 

Sport 100  

% udziału 71 082  

Turystyka i Zdrowia 95  

pierwszy stopień 2 930  

% udział 58  



drugi stopień 2 126  

% udział 42  

kosmetologia 6 072  

% udział 100  

Fizjoterapia 15 301  

% udział 100  

Ogółem 49 189 1 512 

% udziału 97 3 

 

Koszty bezpośrednie jednostek organizacyjnych administracji centralnej są ewidencjonowane 

procentowym podziałem ustalonym na podstawie podziału przychodów osiągniętych w roku 

poprzedzającym rok rozliczeniowy z uwzględnieniem: 

4) Przychodów z działalności nie podlegającej opodatkowaniu służących finansowaniu 

kosztów kształcenia studentów stacjonarnych porównując wartość przychodów 

niepodlegających opodatkowaniu do przychodów osiągniętych ogółem i wynosi 82%. 

5) Przychodów z działalności zwolnionej od podatku służącej finansowaniu studiów 

stacjonarnych, studiów niestacjonarnych porównując odpowiednio każdą z wartości 

przychodów do wartości przychodów osiągniętych ogółem i wynosi odpowiedni 3% 

i 2%. 

6) Przychodów z działalności zwolnionej i opodatkowanej służącej finansowaniu pozostałej 

działalności dydaktycznej porównując wartość przychodów z działalności opodatkowanej 

do wartości przychodów ogółem i wynosi 13%.” 

 

3) W rozdziale: 

 

 IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW  

W pkt 1 (Zasady Rozliczania Kosztów) we fragmencie zatytułowanym „Rozliczenie 

kosztów pośrednich”, będącym częścią opisu zasad rozliczania kosztów prostych wg 

rodzajów i kosztów złożonych, zapis: 

„- narzut na działalność pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części 

utrzymania, eksploatacji i administrowania domami studenckimi ustala się w wysokości: 

 40% kosztów bezpośrednich, każdego domu studenckiego w części warszawskiej 

Uczelni, 

 40% kosztów bezpośrednich, każdego domu studenckiego w jednostce – AWF 

Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej.” 

 

zmienia brzmienie na: 

 

„- narzut na działalność pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części 

utrzymania, eksploatacji i administrowania domami studenckimi ustala się w wysokości 

40% kosztów bezpośrednich dla całej Uczelni.” 

 

 



§ 2 
1. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do zarządzenia nr 41/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 roku 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia 

rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity 

dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uwzględniający wszelkie 

wprowadzone do niego dotychczas zmiany (do wglądu w Kwesturze albo 

w Rektoracie). 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

                                                                                           Rektor 

                                                     

                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego 

dotychczas zmiany (do wglądu w Kwesturze albo w Rektoracie) 

 

 

Niniejsze zarządzenie otrzymują:  

 Rektor  

 Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń 

 Prorektor ds. Rozwoju 

 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  

 Prorektor ds. Filii AWF 

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego  

 Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji  

 Dziekan Wydziału Rehabilitacji 

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 Dziekan Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej 

 Kanclerz AWF  


