
Zarządzenie Nr 34/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lutego 2015 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 
 

§ 1 

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

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 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. 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, zmienionego zarządzeniem 

Nr 33/2013/2014 Rektora AWF w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. (które wprowadziło 

tekst jednolity „Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”) oraz zarządzeniem 

Nr 52/2013/2014 Rektora AWF w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r.,: 

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 (str. 48-49 załącznika), uzyskuje następujące 

brzmienie: 

Rozliczenie kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej: 

 Koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich wraz z narzutami są 

rozliczane na podstawie planowanych godzin dydaktycznych na rok akademicki 

2014/2015 w ramach pensum na studia stacjonarne i niestacjonarne proporcjonalnie do 

liczby planowanych  godzin na obydwu trybach studiów w części warszawskiej Uczelni 

oraz na podstawie zrealizowanych godzin roku akademickiego 2013/2014 w części 

bialskiej. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proporcjonalnie do 

planowanych bądź 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 2015 przedstawia poniższa tabela: 

 

 



Część warszawska Uczelni 

Wyszczególnienie 

 

Ilość godzin 

studia 

stacjonarne 

Ilość godzin 

studia 

niestacjonarne 

Wydział Wychowania 

Fizycznego 

30 853 4 204 

pierwszy stopień studiów 17 929  

% udział 51  

drugi stopień studiów 8 150  

% udział 23  

studia doktoranckie 728  

% udział 2  

pierwszy stopień – kierunek sport 4 046  

% udział 12  

pierwszy stopień studiów  2 985 

% udział  9 

drugi stopień studiów  1 219 

% udział  3 

Wydział Rehabilitacji 21 633  

pierwszy stopień studiów 10 640  

% udział 66  

drugi stopień studiów 5 174  

% udział 32  

studia doktoranckie (prowadzone 

przez Wydział WF) 
197  

% udział 1  

Pierwszy stopień - kierunek 

pielęgniarstwo 
5 622  



% udział 100  

Wydział Turystyki i Rekreacji 16 016  

pierwszy stopień studiów 11 200  

% udział 70  

drugi stopień studiów 4 738  

% udział 29  

studia doktoranckie (prowadzone 

przez Wydział WF) 
78  

% udział 1  

 

 

 Koszy wynagrodzeń bezosobowych z umów cywilno-prawnych wraz z narzutami dla 

realizacji procesu dydaktycznego są rozliczane na podstawie dokumentu źródłowego na 

studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie z uwzględnieniem stopnia 

studiów – pierwszego, drugiego i trzeciego. 

 Koszty amortyzacji, zużycia materiałów oraz usług zewnętrznych są rozliczane na 

podstawie liczby godzin dydaktycznych w ramach planowanego pensum w części 

warszawskiej Akademii oraz zrealizowanego pensum za rok akademicki poprzedzający 

rok rozliczeniowy w części bialskiej Akademii na studia stacjonarne i niestacjonarne 

proporcjonalnie do liczby godzin na obydwu trybach studiów. Podział kosztów na rok 

2015 przedstawiają poniższe tabele: 

Wyszczególnienie 

Część warszawska Uczelni: 

Ilość godzin studia 

stacjonarne 

Ilość godzin studia 

niestacjonarne 

Wydział Wychowania 

Fizycznego 
30 863 4 204 

% udziału 88 12 

Wydział Turystyki i Rekreacji 16 016 0 

% udziału 100 0 

Wydział Rehabilitacji 21 633 0 

% udziału 100 0 

Ogółem Uczelnia w części 

warszawskiej 
68 502 4 204 

% udziału 94 6 

 

Wyszczególnienie 

AWF Warszawa, Filia w Białej 

Ilość godzin studia 

stacjonarne 

Ilość godzin studia 

niestacjonarne 



Podlaskiej: 

Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu 
24 613 3 055 

% udziału 89 11 

Wydział Turystyki i Zdrowia 14 842 0 

% udziału 100 0 

Ogółem Filia 52 452 3 055 

% udziału 94 6 

Podział procentowy dla części warszawskiej Uczelni ogółem ma zastosowanie przy 

proporcjonalnym podziale kosztów dla jednostek podległych Prorektorom i Kanclerzowi.  

§ 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 2015 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. Nauki i Rozwoju  

 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  

 Prorektor ds. Ogólnych  

 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  


