
Zarządzenie Nr 29/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia 
rachunkowości

Na podstawie postanowień art. 4, art. 10 oraz art. 50 i innych postanowień 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 
76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

§1
Ustala  się,  że  rokiem obrotowym Uczelni  będzie  okres  12  –  tu  miesięcy 
pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia. 

§2
Księgi rachunkowe Akademii Wychowania Fizycznego będą prowadzone i 
przechowywane w siedzibie tj. Warszawa ul. Marymoncka 34, dla Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2. 

§3
Ustala  się  dla  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  metody 
wyceny aktywów i pasywów, w ciągu roku i  na dzień bilansowy, a także 
ustalenie wyniku finansowego – stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§4
Ustala  się  dla  Akademii  Wychowania  Fizycznego w Warszawie  zasady  i 
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:

1. Uczelniany plan kont:
a) wykaz kont księgi głównej
b) przyjęte  zasady  ewidencji  księgowej  zdarzeń  i  operacji 

gospodarczych na kontach księgi głównej
c) zasady  prowadzenia  ksiąg  pomocniczych  oraz  ich  powiązania  z 

kontami księgi głównej
2. Wykaz  ksiąg  rachunkowych  –  zbiorowo  tworzących  księgi 

rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
3. Charakterystykę  systemów  przetwarzania  danych  przy  użyciu 

komputerów, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia
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§5
Ustala  się  system  ochrony  danych  i  ich  zbiorów  dla  Akademii 
Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  stanowiący  załącznik  nr  3 
Zarządzenia

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

                                                         Rektor

  Dr hab. Prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Traci  moc  Zarządzenie  nr  24/2009/2010  Rektora  Akademii  Wychowania 
Fizycznego wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2.

Otrzymują:
• Rektor
• Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
• Prorektor ds. Studenckich
• Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 
• Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
• Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
• Dziekan Wydziału Rehabilitacji
• Kanclerz AWF
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