
Zarządzenie Nr 27/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie:   zmian w zarządzeniu Nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. 

w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu 

AWF Warszawa, w związku z obowiązującymi regulacjami z zakresu dyscypliny finansów 

publicznych, w tym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), 

dokonuję następujących zmian w zarządzeniu Nr 36/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie 

zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanego dalej „zarządzeniem”): 

 

 

1) ust. 3 w § 1 zarządzenia uzyskuje brzmienie:  

 

„3. Kierownik danej konferencji składa do Działu Nauki i Wydawnictw (zwanego dalej 

„DNW”) wniosek wraz z obligatoryjną kalkulacją budżetu konferencji, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia - odpowiednio część A (wniosek) i B (kosztorys/rozliczenie). 

Wniosek i obligatoryjną kalkulację kierownik danej konferencji składa nie później, niż 

w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego termin danej konferencji. Część B 

załącznika nr 1 (kosztorys/rozliczenie) powinna zostać również wstępnie zaakceptowana 

i zarejestrowana, poprzez złożenie podpisu na nagłówku arkusza i przed przedłożeniem jej 

Kwestorowi, przez kierownika DNW.” 

 

 

2) ust. 5 w § 1 zarządzenia uzyskuje brzmienie:  

 

„5. Kwestor po zaakceptowaniu kalkulacji budżetu konferencji przekazuje wniosek wraz 

z kalkulacją do akceptacji Rektora. Rektor, w przypadku niedołączenia do wniosku kalkulacji 

budżetu konferencji wskazanej w części B załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia lub 

w przypadku odmowy zaakceptowania kalkulacji budżetu konferencji przez Kwestora 

z powodu błędów zawartych w kalkulacji wzywa kierownika danej konferencji 

występującego z wnioskiem o niezwłoczne uzupełnienie złożonego przez niego wniosku 

o kalkulację budżetu konferencji lub dokonanie poprawek/uzupełnień w kalkulacji. 

W przypadku nieuzupełnienia wniosku o kalkulację budżetu konferencji w terminie 

wskazanym przez Rektora lub ponownej odmowy zaakceptowania kalkulacji budżetu 

konferencji przez Kwestora, Rektor odrzuca taki wniosek, odmawiając tym samym 

zaakceptowania organizacji tej konferencji.” 

 

 



3) Dodaje się w zarządzeniu nowy § 6a o następującym brzmieniu: 

 

„§ 6a 

 

Zapisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio, o ile Rektor w porozumieniu 

z Prorektorem ds. Filii AWF nie postanowi inaczej, do konferencji (warsztatów, zjazdów, 

sympozjów i seminariów) organizowanych na terenie jednostki – „AWF Warszawa, Filia 

w Białej Podlaskiej”. Rolę Działu Nauki i Wydawnictw pełni w takim wypadku Biuro 

ds. Nauki w Białej Podlaskiej, a czynności zastrzeżonych w niniejszym zarządzeniu do 

kompetencji Kwestora dokonuje zastępca kwestora w Filii w Białej Podlaskiej.” 

 

 

§ 2 

 

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą również konferencji organizowanych 

w formie szkoleń.  

2. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zasad 

organizowania konferencji naukowych odbywających się w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jego załączników pozostają bez 

zmian. 

3. Niniejsze zarządzenie zostanie przekazane do wiadomości dziekanom wydziałów części 

warszawskiej AWF, Prorektora ds. Filii AWF, kierownika Działu Nauki i Wydawnictw 

oraz Kwestora. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do poinformowania kierowników 

podległych im jednostek o treści niniejszego zarządzenia. 

4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

 

 

 

    Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


