
Zarządzenie Nr 62/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 15 lipca 2014 r. 
 

 

w sprawie:    podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w 2014 roku na dysponentów środków finansowych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie 

 

 

Działając 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 2014 roku określa się jak poniżej (dane w zł): 
 

Dysponent 

Dotacja na 

zadania 

związane z 

kształceniem 

studentów 

stacjonarnych 

Dotacja na 

zadania 

związane ze 

świadczenia-

mi 

zdrowotnymi 

Dotacja na zadania 

związane ze 

stworzeniem 

warunków do 

udziału w procesie 

kształcenia dla 

studentów 

niepełnosprawnych 

Dofinansowanie 

zadań 

projakościowych 

Razem 

 

Rektor, 

(w tym rezerwa) 

2 301 202,00 

 (943 054,00) 
  

 
2 301 202,00 

Prorektor ds. Nauki i 

Rozwoju  
4  050 727,00   

 
4  050 727,00 

Prorektor ds. 

Studenckich i 

Kształcenia  

883 550,00   

 

883 550,00 

Wydział Wychowania 

Fizycznego  

8 917 652,00 

 
 16 544,00 410 000,00 9 344 196,00 

Wydział Turystyki i 

Rekreacji  
3 386 120,00  12 408,00 

 
3 398 528,00 

Wydział Rehabilitacji  4 188 942,00 404 617,00 8 272,00  4 601 831,00 



Kanclerz
1
   6 622 261,00   

 
6 622 261,00 

Dotacja celowa AWF 
2
 1 420 000,00    1 420 000,00 

 

Część bialska Uczelni, 

w tym w szczególności 

Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu w 

Białej Podlaskiej oraz 

Wydział Turystyki i 

Zdrowia w Białej 

Podlaskiej
3
, a także 

Prorektor ds. Ogólnych 

 

15 382 246,00 153 083,00 14 476,00  15 549 805,00 

Ogółem 47 152 700,00 557 700,00 51 700,00 410 000,00 48 172 100,00 

 

Podział dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 

i doktorantów w 2014  roku określa się jak poniżej: 

 

- część warszawska Akademii – 3 426 200,00 zł, 

- część bialska Akademii -  3 872 500,00 zł. 

§ 2 
 

1. Tabela znajdująca się w § 1 niniejszego zarządzenia, określająca podział dotacji 

podmiotowych na działalność dydaktyczną dla dysponentów środków finansowych 

w 2014 roku, obejmuje środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników przeniesione 

z roku 2013 na rok 2014 (włączone w zakres dotacji dydaktycznej w 2014 r.), na zasadach 

określonych w § 4 (jednak bez dokonania określonego tam pomniejszenia) porozumienia 

z dnia 7 lipca 2014 r. (zawartego między Rektorem, będącym pracodawcą, w rozumieniu 

art. 118 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a związkami zawodowymi 

działającymi w AWF Warszawa), dotyczącego zasad dysponowania środkami na 

podwyżki dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w 2014 roku (ww. porozumienie stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia). Środki, o których mowa w zdaniu pierwszym, przeznaczone zostają przez 

poszczególnych dysponentów na podwyżki stałe. 

                                                           
1
 Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 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 na poszczególnych dysponentów środków 

finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013 (z późn. 

zm.) 
2
 Środki wydzielone przez Rektora AWF Warszawa na inwestycje o charakterze remontowym realizowane 

w roku 2014, z możliwością przeniesienia środków (o ile nie zostaną one w całości wykorzystane w roku 2014), 

na lata następne. 
3
 Na zasadach określonych w § 2 ust. 4 oraz § 6 ust. 2-4 zarządzenie Nr 46/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia 

i organizacji Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie poprzez wydzielenie nowej podstawowej jednostki organizacyjnej z Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF Warszawa oraz § 3 ust. 2 zarządzenie 

Nr 47/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie utworzenia Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej.  
 



2. Tabela znajdująca się w § 1 niniejszego zarządzenia, określająca podział dotacji 

podmiotowych na działalność dydaktyczną dla dysponentów środków finansowych 

w 2014 roku, nie obejmuje środków dotacji celowej z  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przeznaczonej  na  podwyżki  wynagrodzeń  dla pracowników AWF Warszawa 

w 2014 r., o której mowa w § 5 ust. 1 porozumienia z dnia 7 lipca 2014 r. (zawartego 

między Rektorem, będącym pracodawcą, w rozumieniu art. 118 ust. 2 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, a związkami zawodowymi działającymi w AWF Warszawa), 

dotyczącego zasad dysponowania środkami na podwyżki dla pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 2014 roku. Środki, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, przeznaczone zostają przez poszczególnych 

dysponentów na podwyżki czasowe, na okres roku.   

3. Podział środków, o których mowa w ust. 2, na poszczególnych dysponentów określa 

odrębne zarządzenie Rektora, z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w § 5 ust. 1-

3 porozumienia z dnia 7 lipca 2014 r. dotyczącego zasad dysponowania środkami na 

podwyżki dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w 2014 roku. 

4. Zasady podziału i dysponowania środkami na podwyżki wynagrodzeń, zarówno 

w zakresie określonym w ust. 1 jak i w ust. 2, określa porozumienie z dnia 7 lipca 2014 r. 

dotyczące zasad dysponowania środkami na podwyżki dla pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 2014 roku. 

 

§ 3 

 

1. Dysponenci środków finansowych prowadzący działalność dydaktyczną określają 

wartości przychodów własnych uzyskiwanych z prowadzonych studiów niestacjonarnych 

oraz innych rodzajów działalności dydaktycznej. 

2. Kanclerz AWF Warszawa oraz zastępca kanclerza w części bialskiej AWF Warszawa, 

jako dysponenci środków finansowych, określają wartość przychodów własnych 

wypracowanych na rzecz działalności statutowej AWF Warszawa. 

 

§ 4 

 

Dysponenci środków finansowych sporządzają 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 

 

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

1 stycznia 2014 r.                                                                             

                                                                              Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
Załącznik: 

 

1) POROZUMIENIE Z DNIA 7 LIPCA 2014 r. DOTYCZĄCE ZASAD DYSPONOWANIA ŚRODKAMI 

NA PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 

 


