
Uchwała Nr 27/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2016 roku 

 

 

w sprawie:     zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF  

                       w Warszawie na 2017 rok  

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842) oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu AWF Warszawa, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na rok 

2017, wydatki miesięczne realizowane będą:  

 

1) w działalności operacyjnej do wysokości 1/12 planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 

przyjętego przez Senat AWF w Warszawie uchwałą Nr 49/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 

roku (ze zm.), z uwzględnieniem w pozycji wynagrodzenia obowiązku wypłacenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego „13” w I kwartale 2017 r.,  

2) w zakresie Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów do wysokości 1/10 planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2016 przyjętego przez Senat AWF w Warszawie uchwałą 

Nr 49/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (ze zm.) oraz do wysokości 1/12 w przedmiocie 

bieżących wydatków na utrzymanie domów studenckich, 

3) w zakresie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości wynikającej z realizacji podjętych 

w 2016 r. uchwał w sprawie planu inwestycyjnego i remontów, w tym wynikających z podjętych 

zobowiązań (zawartych umów) w 2016 r. oraz w pozycji wydatki na zakup środków trwałych 

90% 1/12 planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 przyjętego przez Senat AWF w Warszawie 

uchwałą Nr 49/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (ze zm.). 

 

§ 2 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się do realizacji Rektorowi, członkom Kolegium Rektorskiego 

i Kwestorowi.  

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 
                                                                                          PRZEWODNICZĄCY                                                                                                                                         

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


