
Zarządzenie Nr 18/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: utworzenie jednostki organizacyjnej pod nazwą „Szkoła Pływania AWF”

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)  i  § 26 ust.  5 oraz § 113 ust.  1 pkt.  1 i ust.  2 Statutu 
Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  zarządzam,  co 
następuje.

§ 1

Tworzę jednostkę organizacyjną pod nazwą „Szkoła Pływania AWF”.

§ 2

Działalność „Szkoły Pływania AWF” realizowana jest w formie świadczenia usług w zakresie 
nauczania  i  doskonalenia  pływania sportowego oraz pływania rekreacyjnego i  profilaktyki 
zdrowotnej  w  różnych  formach  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  aqua-fitness, 
płetwonurkowania  sportowego  i  ratownictwa  wodnego,  jak  również  pływania  osób 
niepełnosprawnych.

§ 3

Kierownika  „Szkoły  Pływania  AWF”  powołuje  Kanclerz  spośród  pracowników  Zakładu 
Pływania i Ratownictwa Wodnego. Kierownik Szkoły odpowiada formalnie i merytorycznie 
za jej działalność.

§ 4

Zajęcia  Szkoły  Pływania  AWF  prowadzone  są  na  pływalni  AWF  Warszawa  w  części 
warszawskiej Uczelni, poza godzinami zajęć dydaktycznych dla studentów oraz godzinami 
wykorzystywanymi przez inne podmioty na podstawie zawartych umów. Zajęcia prowadzone 
są zgodnie z „Regulaminem Szkoły Pływania AWF”, „Regulaminem korzystania z pływalni 
AWF” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1.  Kalkulację  kosztów funkcjonowania  Szkoły Pływania  sporządza  się  według stawek do 
kalkulacji określonych w zarządzeniu Kanclerza.

2.  Kalkulacja  kosztów  podpisana  przez  Kierownika  „Szkoły  Pływania  AWF”  wymaga 
zatwierdzenia przez Kwestora i Kanclerza Uczelni.

3.  Opłaty  uczestników  „Szkoły  Pływania  AWF”  powinny  pokrywać  wszystkie  koszty 
bezpośrednie związane z działalnością Szkoły i być zwiększone o narzut z tytułu kosztów 
pośrednich  –  ogólnouczelnianych  określonych  w  zarządzeniu  Rektora  o  zasadach 
gospodarki finansowej uczelni.



4.  Wzór  kalkulacji  kosztów  „Szkoły  Pływania  AWF”  określa  Załącznik  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 6

1. Szczegółowe  zasady  funkcjonowania,  organizację,  zadania  i  zakres  działania  „Szkoły 
Pływania AWF” określa jej regulamin.

§ 7

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2011/2012
Rektora AWF z dnia 28.12.2011 r.

KALKULACJA FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PŁYWANIA AWF

Załącznik do Regulaminu Szkoły Pływania AWF

w okresie od dnia …………………do dnia …………………..

 Razem ( w złotych )
I. Koszty bezpośrednie – ogółem (1-6)  
    1. Wynagrodzenia bezpośrednie razem  
         a) wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli  
         b) honoraria (prawa autorskie)  
         c) obsługa administracyjna (do 5% od 1a i 1b)  
    2. Ubezpieczenie społeczne od poz. 1a,1b,1c  
    3. Materiały i wyposażenie (do 10% od pkt. 1)  
    5. Usługi wewnętrzne (obiekt – pływalnia)  
    6. Inne koszty bezpośrednie razem (VAT, delegacje)  
II. Koszty pośrednie  
     Koszty ogólnouczelniane …% od poz. I.1-4 (30%)  
III. Razem całkowity koszt ( I + II)  
      Planowana minimalna liczba uczestników  
      Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika  
IV. Zysk Uczelni  
V.  Całkowity przychód (III+IV)  
VI. Planowana opłata od jednego uczestnika  

Minimalna liczba uczestników  pokrywająca koszty ………

Opłata od jednej osoby…………. zł

…………………………………….
Kierownik Szkoły Pływania AWF

            Zatwierdzam                                                                                 Zatwierdzam

…...........................................…                                                 ….............................................
               Kwestor                                                                                         Kanclerz
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