
Zarządzenie Nr 53/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia 

rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na 

działalności AWF Warszawa 

 

§ 1 
 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) w związku z zapisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. z dnia 2012 r. poz. 1533), dokonuję następujących 

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zmienionego zarządzeniem Nr 33/2013/2014 

Rektora AWF w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. (które wprowadziło tekst jednolity 

„Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”) oraz zarządzeniem Nr 52/2013/2014 Rektora AWF 

w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r. i następnie zarządzeniem Nr 34/2014/2015 Rektora AWF 

w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r.: 
  

1)  W rozdziale: 

 

III. ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

 

1. Uczelniany plan kont dodaje się (str. 34 załącznika) zapis: 

 

„Konto 730 koszt realizowanych projektów finansowanych przez NCBiR jest przeznaczone do 

ewidencji księgowej kosztów ponoszonych na realizację programów zgodnie z zapisami 

zawieranych umów, dotyczy całości kosztów niezależnie od ich kwalifikacji. Konto 730 wykazuje 

wyłącznie saldo Dt, które wyraża koszt własny działalności. Saldo konta 730 podlega przeniesieniu 

na dzień końca okresu rozliczeniowego na konto 490 rozliczenie kosztów. 

Konto 731 przychody realizowanych projektów finansowanych przez NCBiR – służy do 

ewidencjonowania przychodów do których zalicza się środki otrzymane na realizację projektów. 

Saldo konta 731 występuje tylko po stronie Ct i na koniec okresu rozliczeniowego przenoszone jest 

na konto 860 wynik finansowy. 

Konto 841 – przychody przyszłych okresów działalności naukowo-badawczej finansowanej przez 

NCBiR – służy do ewidencji księgowej rozliczeń przychodów okresów w okresie sprawozdawczym 

na działalności naukowo-badawczej. Saldo Ct konta 841 oznacza dochody do rozliczenia 

w okresach przyszłych.” 
 
 
 
 



2)  W rozdziale: 

 

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW 

W pkt 1 (Zasady Rozliczania Kosztów) zapis „Rozliczanie kosztów prostych wg rodzajów 

i kosztów złożonych” (obecna str. 46 i następne załącznika) uzupełnia się o pozycję: 

„503 - projekty badawcze finansowane przez NCBiR,” 

i następnie poniższą tabelę o pozycję: 

000-1-22-3-4-5 

Działalność badawcza finansowane przez NCBiR 

000 – rodzaj działalności 

1 – nazwa programu 

22 – etap określony harmonogramem projektu 

3- nazwa zadania 

4 – poziom gotowości  

5 – kwalifikowalność kosztów w projekcie 

 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do zarządzenia nr 41/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 roku 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity dokumentacji 

przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas 

zmiany (do wglądu w Kwesturze albo w Rektoracie). 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2015 roku. 

                                                                                           Rektor 

                                                     

                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas zmiany 

(do wglądu w Kwesturze albo w Rektoracie) 

 

Niniejsze zarządzenie otrzymują:  

 Rektor  

 Prorektor ds. Nauki i Rozwoju  

 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  

 Prorektor ds. Ogólnych  

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego  

 Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji  

 Dziekan Wydziału Rehabilitacji 

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 Dziekan Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej 

 Kanclerz AWF 


