
Zarządzenie  Nr 38/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie: zasad polityki finansowej Uczelni w 2012 roku

Na  podstawie  §16  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  22  sierpnia  2006  r.  w  sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) oraz 
§45 ust. 2 pkt 20 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zatwierdzony Uchwałą Senatu Nr 32/2011/2012 z dnia 22.05.2012 plan rzeczowo 
–  finansowy  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  na  rok  2012  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na  podstawie  pisma  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  znak  MNiSW-DBF-
ZFD-74-3646-4/PJ/12 z 23 kwietnia 2012 r. określającego dotację na działalność dydaktyczną i 
dotację  na  pomoc  materialną  studentów  i  doktorantów  podział  dotacji  przedstawia  się 
następująco:

Dydaktyka Pomoc materialna
dla studentów

Razem

Ogółem 
 

  44.266.200,00   6.524.300,00 50.79.500,00

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

  29.786.950,00
      29.420.300,00

              351.800,00

                14.850,00

 

  3.186.776,20 32.973.726,20

Biała Podlaska 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

  14.479.250,00
          14.332.900,00

               144.700,00

                   1.650,00 

 3.337.523,80 17.816.773,80



§ 3

Ustala się limit kosztów ogólnouczelnianych w następującej wysokości:

                                        AWF Warszawa – 11.900.000,00
                                        Zamiejscowy Wydział w Białej Podlaskiej – 3.700.000,00

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 %  
  

§ 4

Za wykonanie planu budżetowego w 2012 roku czynię odpowiedzialnymi dysponentów środków 
finansowych i Kwestora AWF.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2012 r.

Rektor

    Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


