
Uchwała Nr 50/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie:      wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa 

remontu hali lekkoatletycznej w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na 

umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 

2016 i 2017 ww. kredytu w wysokości do 8 mln zł oraz kosztów realizacji umowy 

kredytowej 
 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 6 

i 29 Statutu AWF w Warszawie, a także w związku z zapisami załącznika nr 1 do uchwały 

Nr 15/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

19 stycznia 2016 roku, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 21 czerwca 2016 

r., postanawia wyrazić zgodę na: 

 

1) zaciągnięcie przez AWF Warszawa kredytu w wysokości nieprzekraczającej 8 mln zł (słownie: 

ośmiu milionów złotych), w związku z realizacją przez AWF Warszawa remontu hali 

lekkoatletycznej w części warszawskiej Uczelni, 

 

2) upoważnienie Rektora oraz Kwestora Uczelni do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 

w sprawie, w tym do wyboru formy kredytu (kredyt w bankowym  rachunku bieżącym AWF 

Warszawa lub inna forma), podpisania umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych do 

ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania 

niniejszej uchwały. W przypadku wyboru formy realizacji kredytu poprzez kredyt w bankowym  

rachunku bieżącym AWF Warszawa niniejszą uchwałę traktować należy również jako wyrażenie 

zgody na zwiększenie kredytu w bankowym  rachunku bieżącym AWF Warszawa, 

 

3) ustanowienie w umowie z bankiem niezbędnych form zabezpieczenia spłaty kredytu, zależnych 

od wybranej formy kredytu, o którym mowa w pkt 1,  

 

4) umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2016 i 2017 

kredytu, o którym mowa w pkt 1, a także ustanowienia w tych planach zabezpieczeń spłaty 

kredytu oraz kosztów realizacji umowy kredytowej. 

 

§ 2 

 

1. Senat AWF Warszawa wyraził zgodę na remontu hali lekkoatletycznej w części warszawskiej Uczelni 

poprzez uchwałę Nr 15/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację wskazanych 

inwestycji i remontów w roku 2016 i 2017. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           


