
Zarządzenie Nr 39/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie:   podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku na dysponentów środków finansowych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

 

 

W związku z art. 98 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych  

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r. poz. 1533), § 50 ust. 1 pkt 11 i § 45 ust. 3 Statutu  AWF 

Warszawa, a także § 1 ust. 1, § 8 , § 9 i § 18 zarządzenia Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  z dnia 10 kwietnia 2013 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji  na działalność podstawową i 

pomoc materialną dla studentów  i doktorantów na poszczególnych dysponentów środków 

finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 

2013 (z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Podział dotacji podmiotowych na działalność dydaktyczną dla dysponentów środków 

finansowych w 2016 roku określa się jak poniżej (dane w zł): 

 

Dysponent 

Dotacja na 

zadania 

związane z 

kształceniem 

studentów 

stacjonarnych 

Dotacja na 

zadania 

związane ze 

świadczeniami 

zdrowotnymi 

Dotacja na zadania 

związane ze 

stworzeniem 

warunków do udziału 

w procesie 

kształcenia dla 

studentów 

niepełnosprawnych 

Dofinansowanie 

zadań 

projakościowych 

Razem 

 

Rektor 

(w tym rezerwa) 

2 747 922 

(1 072 586) 

 

  

 

2 747 922 

Prorektor ds. Nauki i 

Rozwoju 
4 616 8121   

 
4 616 812 

Prorektor ds. 

Studenckich i 

Kształcenia 

1 010 1062   

 

1 010 106 

                                                           
1 Podana w tabeli wysokość dotacji w zakresie przyporządkowanym prorektorom może ulec, w trakcie trwania 

roku kalendarzowego 2016, modyfikacji, w przypadku zmiany nazwy i zakresu kompetencji danego prorektora 

wraz z początkiem nowej kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020, rozpoczynającej się z dniem 1 

września 2016 r.  
2 Podana w tabeli wysokość dotacji w zakresie przyporządkowanym prorektorom może ulec, w trakcie trwania 

roku kalendarzowego 2016, modyfikacji, w przypadku zmiany nazwy i zakresu kompetencji danego prorektora 

wraz z początkiem nowej kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020, rozpoczynającej się z dniem 1 

września 2016 r. 



Wydział Wychowania 

Fizycznego 
10 212 368  17 648 210 000 10 440 016 

Wydział Turystyki i 

Rekreacji 
3 884 401  19 855 

 
3 904 256 

Wydział Rehabilitacji 4 814 121 375 859 8 824 
 

5 198 804 

 

Kanclerz 

 

9 168 036   

 

9 168 036 

AWF Warszawa, Filia w 

Białej Podlaskiej 
17 175 534 150 441 26 473  17 352 448 

Ogółem 53 629 300 526 300 72 800 210 000 54 438 400 

 

§ 2 

Podział dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i 

doktorantów w 2015  roku określa się jak poniżej: 

 

1) część warszawska AWF Warszawa - 3 909 914,00 zł, w tym na remonty 20% ww. kwoty, 

2) AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej - 4 446 886,00 zł w tym na remonty 20% ww. 

kwoty. 

§ 3 

 

1. Dysponenci środków finansowych prowadzący działalność dydaktyczną określają, do 

dnia 15 czerwca 2016 r.,  wartości przychodów własnych uzyskiwanych z prowadzonych 

studiów niestacjonarnych oraz innych rodzajów działalności dydaktycznej. 

2. Kanclerz AWF Warszawa oraz zastępca kanclerza w Filii AWF Warszawa w Białej 

Podlaskiej, jako dysponenci środków finansowych określają, do dnia 15 czerwca 2016 r.,  

wartość przychodów własnych wypracowanych na rzecz działalności statutowej AWF 

Warszawa. 

§ 4 
 

Dysponenci środków finansowych sporządzają, do dnia 30 czerwca 2016 r., plan rzeczowo-

finansowy dla jednostek im podległych, zgodnie z § 24 zarządzenia  nr 59/2012/2013 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 

2013 roku (z późn. zm.), w sposób określony w § 25 wskazanego wyżej zarządzenia. 

 

§ 5 
 

1. Zobowiązuje się dysponentów środków finansowych do przestrzegania zasad gospodarki 

finansowej AWF Warszawa na rok 2016, zgodnie planem rzeczowo – finansowym 

własnej jednostki organizacyjnej. 

2. Zobowiązuje się kwestora Uczelni do miesięcznego monitorowania wydatkowanych 

przez AWF Warszawa środków finansowych. 

 

§ 6 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2016 r.                                                                             

                                                                              Rektor 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


