
Zarządzenie nr 47/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie: zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2008 roku

§ 1

Wprowadzam zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 24.06.2008 r. plan rzeczowo – finansowy 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na rok 2008 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na podstawie pisma na MNiSZW znak DE-8-0333-0-3a/2008 z dnia 14 maja 2008 r. określające 
dotację na działalność dydaktyczną i pisma znak DSS-MZn-6302-7/2008 określające dotację na 
pomoc materialną studentów i doktorantów oraz uwzględniając przewidywane dochody własne 
Uczelni zostają przydzielone dysponentom środki na sfinansowanie kosztów bezpośrednich wg 
załącznika nr 2.

§ 3

Ustala się limit kosztów ogólnouczelnianych stanowiący 30% przychodów Uczelni ogółem.

                                        AWF Warszawa – 13.760.000,00
                                        Zamiejscowy Wydział w Białej Podlaskiej 

Powyższy limit kosztów należy rozliczyć wg wskaźników procentowych, liczonych od 
kosztów bezpośrednich będących podstawą naliczenia w następujący sposób:

 - działalność dydaktyczna – proporcjonalnie do poniesionych kosztów bezpośrednich
 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 30 %
 - działalność badawcza w tym:
                       - statutowa – 15%
                       - badania własne 15 %
                       - granty – 22 %

§ 4

Koszty będą ewidencjonowane z rozpoznaniem źródła ich sfinansowani.
Wyliczeni proporcji podziału kosztów według źródeł  zostają wyliczone na podstawie zestawień 
wykonania  godzin  dydaktycznych  za  rok  akademicki  2006/2007  dla  Wydziału  Wychowania 
Fizycznego  oraz  według liczby studentów  (sprawozdanie  S-10)  dla  Wydziału  Rehabilitacji, 
pozostałych  komórek  organizacyjnych  będących  w  kosztach  bezpośrednich  dydaktyki 
podległych  Prorektorom  i  komórek  organizacyjnych  znajdujących  się  w  kosztach 
ogólnouczelnianych.
Stosowany będzie następujący proporcjonalny podział:

1. Wydział Wychowania Fizycznego 78% kosztów finansowane z dotacji, 22% kosztów z 
przychodów własnych Uczelni.



2. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego 83% kosztów finansowanych z dotacji, 
17%  kosztów z przychodów własnych Uczelni. 

3. Wydział Rehabilitacji 73% kosztów finansowane z dotacji, 27% kosztów z przychodów 
własnych Uczelni.

4. Komórki  organizacyjne  bezpośrednio  podległe  Prorektorom oraz  przypisane  kosztom 
ogólnouczelnianym 65% kosztów finansowane z dotacji, 35% z przychodów własnych.

Dysponenci  są  zobowiązani  do  wskazania  w  opisie  faktury  z  jakich  źródeł  (dotacja, 
przychody własne) wydatek została sfinansowany.

§ 5

Od 1 stycznia 2008 roku w Rejestrze Zakupu VAT koszty przypisane działalności związanej z 
edukacją tj:

1. Wydatki wszystkich komórek organizacyjnych Akademii nie prowadzących działalności 
zarobkowej w tym wydatki komórek organizacyjnych finansowanych z funduszu pomocy 
materialnej  dla  studentów nie  związane  z  prowadzoną  działalnością  zarobkową będą 
ewidencjonowane jako wydatki nie podlegające odliczeniu podatku VAT. 

2. Wydatki  wszystkich  komórek  organizacyjnych  Akademii  prowadzących  obok 
działalności  podstawowej  (edukacyjnej  i  naukowej)  działalność  zarobkową  (w 
zidentyfikowanych części wydatku co do wartości  związanej z działalnością zarobkową) 
lub związane wyłącznie z prowadzoną działalnością zarobkową będą ewidencjonowane 
w Rejestrze  zakupu VAT jako wydatki,  od których  podatek  VAT podlega  w całości 
odliczeniu.

3. Wydatki  wszystkich  komórek  organizacyjnych  Akademii  prowadzących  obok 
działalności  podstawowej  (edukacyjnej  i  naukowej)  działalność  zarobkową,  których 
zidentyfikowanie co do części wydatków na działalność zarobkową jest niemożliwa będą 
ewidencjonowane w Rejestrze zakupu VAT jako wydatki w pozycji zakupów służących 
sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

§ 6

Za wykonanie planu budżetowego w 2008 roku czynię odpowiedzialnymi dysponentów środków 
finansowych i Kwestora AWF.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r.

§ 8

Traci  moc  Zarządzenie  Nr 25/2007/2008 Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego z dnia 30 styczna 2008 r.


