
 

Załącznik 1  

do Uchwały 25/2018/2019  

z dnia 22 stycznia 2019 r.  

 

Planowane inwestycje i remonty 2019-2020 współfinansowane z różnych źródeł, w tym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

L.p. Nazwa zadania 

Szacunkowe 

wartości brutto 

(w złotych) 

Źródło finansowania 

1. Termomodernizacja budynku F 4 715 000 zł - niskooprocentowana pożyczka 

- dofinansowanie UE 

- środki własne 

2. Poprawa jakości kształcenia w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (remont hal 

sportowych, sal wykładowych, szatni, łazienek i ciągów 

komunikacyjnych) 

1 000 000 zł - środki własne 

- MNiSzW 

3. Odtworzenie instalacji odgromowej na budynkach Uczelni   100 000 zł - środki własne 

4. Budowa hali piłkarskiej wraz z zapleczem biurowym dla 

administracji 

   19 000 000 zł - MNiSzW 

- MSiT 

- środki własne 

- środki UE 

5. Remont oświetlenia zewnętrznego  400 000 zł - źródła zewnętrzne 

- środki własne 

6. Remont pomieszczeń archiwum 200 000 zł - środki własne 

7. Remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych 200 000 zł -źródła zewnętrzne 

-środki własne 

8. Poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz 

modernizacja sieci i instalacji obiektów Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w zakresie 

gospodarki cieplnej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej 

  12 000 000 zł - środki UE 

- środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW  



9. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Filia w Białej Podlaskiej 

1 638 133,16 zł - środki UE 

- środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW 

10. Poprawa jakości kształcenia w Filii AWF Warszawa w Białej 

Podlaskiej poprzez podniesienie poziomu wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

4 530 834,31 zł - środki UE 

- środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW 

11. Przebudowa budynku mieszkalnego – montaż dźwigu 

osobowego 

300 000 zł - środki własne 

12. Remont dachu w budynku pawilonu sportowego ul. 

Warszawska 29 

200 000 zł - środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW 

13. Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych w 

budynku uczelni, segment A, 1 piętro 

150 000 zł - środki własne 

14. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Filia w Białej Podlaskiej – etap II – wymiana źródeł światła na 

LED, budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien w 

domach studenckich A, B i C 

    1 160 000 zł - środki UE 

- środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane inwestycje i remonty 2019-2020 współfinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki 



 

L.p. Nazwa zadania 

Szacunkowe 

wartości brutto 

(w złotych) 

Źródło finansowania 

1. Remont hal sportowych wraz z zapleczem sanitarnym    500 000 zł - środki własne 

- MSiT 

2. Budowa hali piłkarskiej wraz z zapleczem sanitarnym 7 000 000 zł - MSiT 

- środki własne 

3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz 

modernizacja sieci i instalacji obiektów Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w zakresie 

gospodarki cieplnej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej 

   12 000 000 zł - środki UE 

- środki własne 

- MSiT 

- MNiSzW  

4. Modernizacja hali lekkoatletycznej - wymiana tartanu, remont 

zaplecza socjalno-sanitarnego i ciągów komunikacyjnych 

     1 500 000 zł - MSiT 

- MNiSzW  

- środki UE 

- środki własne 

5. Rozbudowa krytej pływalni- powiększenie przestrzeni 

komunikacyjnej (hallu), strefy wejściowej i szatni, nadbudowa 

nad częścią niską oraz jej rozbudowa z przeznaczeniem na 

zaplecze sportowe z pomieszczeniami odnowy biologicznej, 

pomieszczenie socjalno-sanitarne oraz niezbędne pomieszczenia 

techniczne i gospodarcze. Strefa komunikacji z dźwigiem 

osobowym 

     5 000 000 zł - MSiT 

- MNiSzW 

- środki UE 

- środki własne 

 

 

UWAGA: 

1. Każdy remont (zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo budowlane) ze względu na wpisanie terenu do rejestru zabytków wymaga pozwolenia 

na budowę. 

2. Z powyższego faktu wynika potrzeba opracowania dokumentacji technicznej i uzgadniania jej z Konserwatorem Zabytków. 

3. Zgodnie z przepisami administracyjnymi Urząd Dzielnicy na wydanie pozwolenia na budowę ma termin do 60 dni. 

4. Przedstawione potrzeby wynikają z przeglądu pomieszczeń i zgłoszeń użytkowników. 

5. Koszt opracowania dokumentacji wg wskaźników SARP wynosi od 4,8 % do 6,5 % wartości zadania. 


