
Zarządzenie Nr 47/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie: zasad polityki finansowej Uczelni w 2011 roku

Na  podstawie  §  1  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  22  grudnia  2006  r.  w  sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) i 
§53 ust. 2 pkt 7 statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zatwierdzony Uchwałą Senatu Nr 36/2010/2011 z dnia 21.06.2011r plan rzeczowo 
– finansowy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2011 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na  podstawie  pisma  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  znak   MNiSW-DFS-
ZFD-7030-6452-4/EB/11  z  06  kwietnia  2011  r.  określających  dotację  na  działalność 
dydaktyczną i dotację na pomoc materialną studentów i doktorantów podział dotacji przedstawia 
poniższa tabela:

Dydaktyka
Pomoc materialna

dla studentów Razem

Ogółem 44.856.200,00 6.864.300,00 51.720.500,00
AWF Warszawa w tym:

1. Dotacja na  kształcenie 
   studentów stacjonarnych
2. Dotacja przypadająca na
     zadania związane z
     kształceniem studentów 
     kierunku rehabilitacji 
3. Dotacja na kształcenie i 
     rehabilitację osób 
     niepełnosprawnych

30.187.730,00

       29.856.100,00

               314.900,00

                 16.730,00

3.311.400,00 33.499.130,00

WWFiS AWF Warszawa w 
Białej Podlaskiej w tym:
1. Dotacja na  kształcenie 
   studentów stacjonarnych
2. Dotacja przypadająca na 
     zadania związane z
     kształceniem studentów 
     kierunku rehabilitacji 
3. Dotacja na kształcenie i 
     rehabilitację osób 
     niepełnosprawnych

14.668.470,00

          14.539.600,00

               121.700,00

                   7.170,00 

3.552.900,00 18.221.370,00



z  uwzględnieniem  przewidywanych  przychodów  własnych  Uczelni  zostają  przydzielone 
dysponentom środki na sfinansowanie kosztów bezpośrednich wg załącznika nr 2.

§ 3

Ustala się limit kosztów ogólnouczelnianych w następującej wysokości:

1.  AWF Warszawa – 13.750.305.000,00
2.  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Warszawa w Białej Podlaskiej –
                                                          -  3.911.500,00

` 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 – 35 %
  - działalność badawcza w tym:
                       - statutowa – 15%
                       - granty – 22 %  
    -  projekt  „Doskonalenie  potencjału  dydaktyczno-naukowego  potencjału  dydaktyczno- 
naukowego w zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem do rozwoju uczelni”  w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego – 14,81% (wysokość procentowa ustalona dla całego projektu, w którym AWF jest 
partnerem.
W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka wytyczne nie przewidują narzutu kosztów 
ogólnouczelnianych.

§ 4

Koszty będą ewidencjonowane z rozpoznaniem źródła ich sfinansowania.
Wyliczenie  proporcji  podziału  kosztów na  źródła  finansowania  zostało  oparte  na  podstawie 
zestawień  wykonania  godzin  dydaktycznych  za  rok  akademicki  2009/20010  dla  Wydziałów 
Wychowania Fizycznego, Wydziału Rehabilitacji i Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
AWF Warszawa w Białej  Podlaskiej  oraz pozostałych komórek organizacyjnych będących w 
kosztach  bezpośrednich  dydaktyki  podległych  Prorektorom  i  komórek  organizacyjnych 
znajdujących się w kosztach ogólnouczelnianych według liczby studentów (sprawozdanie S-10).
Stosowany będzie następujący proporcjonalny podział:

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

2.  Wydział  Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Warszawa w Białej  Podlaskiej  83% 
kosztów finansowanych z dotacji, 17% kosztów finansowanych z przychodów własnych 
Uczelni.

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

4. Wydział  Turystyki  i  Rekreacji  -  78% kosztów finansowanych z dotacji,  22% kosztów 
finansowanych z przychodów własnych Uczelni.
Wydział Turystyki i Rekreacji został utworzony z dniem 15.02.2011 roku.

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



§ 5

Za wykonanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni w 2011 roku czynię odpowiedzialnymi 
dysponentów środków finansowych i Kwestora AWF.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2011 r.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


