
Zarządzenie Nr 51/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie: finansowania wyjazdów na kongresy (konferencje, zjazdy, sympozja) 

międzynarodowe oraz krajowe 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. 

U. Nr 96, poz. 615), art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na 

finansowanie działalności statutowej (Dz. U. 2012, poz. 532), § 45 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, oraz w związku z § 2 ust. 9 

uchwały Nr  48/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wydatkowania środków 

przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na 

finansowanie działalności statutowej, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Udział w kongresach (konferencjach, zjazdach, sympozjach) międzynarodowych może 

być finansowany tylko z grantów MNiSW, NCN, NCBR i umów międzynarodowych, 

jeżeli w harmonogramie realizacji grantu taka pozycja jest określona. 

2. Udział w kongresach (konferencjach, zjazdach, sympozjach) międzynarodowych nie 

może być finansowany z grantów DS i DM. 

3. Udział w kongresach (konferencjach, zjazdach, sympozjach) krajowych może być 

finansowany w ramach grantów DS i DM (z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr 

48/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wydatkowania środków 

przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa 

na finansowanie działalności statutowej), jeżeli w harmonogramie realizacji grantu taka 

pozycja jest określona. 

4. Finansowanie udziału w kongresach krajowych może być finansowany wyłącznie do 

wysokości 10 % wartości grantu DS lub DM. 

5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

                                                                   Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


