
Zarządzenie Nr 22/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

 

w sprawie: podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora 

pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

działalność dydaktyczną w 2014 roku 

 

 

Działając w związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 

grudnia 2012 r. poz. 1533), oraz na podstawie § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, a także § 1 

ust. 1 w związku z § 6 zarządzenia Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji  na działalność podstawową i pomoc 

materialną dla studentów i doktorantów na poszczególnych dysponentów środków 

finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 

2013 (z późn. zm.) oraz w związku z zapisami zarządzenia Nr 62/2013/2014 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. 

w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014 na dysponentów środków finansowych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Dokonuję podziału i określam przedmiot wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej 

z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2014 

roku. Kwota rezerwy, o której mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 943 054,00 zł, zgodnie 

z § 1 zarządzenia Nr 62/2013/2014 Rektora AWF Warszawa w sprawie podziału środków 

finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 

2014 na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. 

2. Podziału rezerwy rektora dokonuję w sposób następujący: 

1) Kanclerz AWF Warszawa otrzymuje 638 259,00 zł na sfinansowanie dokumentacji 

remontu Hali L.A. w części warszawskiej Uczelni oraz na wykonanie audytu 

energetycznego AWF Warszawa, 

2) Prorektor  ds. Ogólnych  otrzymuje 304 795,00 zł na sfinansowanie remontu niecki 

basenowej  w Fili AWF Warszawa w Białej Podlaskiej.  

3. W związku z regulacją ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania zapis § 12 

zarządzenia Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz zasad podziału dotacji  na działalność podstawową i pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów na poszczególnych dysponentów środków finansowych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013 

(z późn. zm.). Uznaje się tym samym, że rezerwa Rektora w 2014 r. wskazana w § 1 



zarządzenia Nr 62/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie podziału środków 

finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 

2014 na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie zostaje wykorzystana w całości przez jej dysponenta w sposób 

określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 2 

 

Przydzielone wartości środków finansowych wskazane w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia 

nie wchodzą w wyliczenie podziału podstawy dotacji dydaktycznej w roku 2015, tzn. nie 

zostają objęte zakresem ustalenia wielkości stałej przeniesienia, o której mowa w § 10 

zarządzenia Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność podstawową i pomoc materialną dla 

studentów i doktorantów na poszczególnych dysponentów środków finansowych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013 (z późn. zm.). 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 Rektor 

  

 

                                                                                   Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


