
Uchwała Nr 8/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 października 2017 roku 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę nieprzekraczającą 

wysokości 8 097 022,70 zł, w związku z realizacją przez AWF Warszawa projektu 

pod nazwą „Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie”  

 

§ 1  

 

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 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 

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

Nr 28/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

17 stycznia 2017 roku, Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 24 października 2017 r., postanawia, co następuje:  

 

1) Senat AWF Warszawa wyraża zgodę na realizacją przez AWF Warszawa projektu pod nazwą 

„Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie”. 

 

2) Senat AWF Warszawa wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę nieprzekraczającą 

wysokości 8 097 022,70 zł (słownie osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

dwadzieścia dwa złote 70/100), w związku z realizacją przez AWF Warszawa projektu, 

o którym mowa w pkt 1. 

 

3) Senat AWF Warszawa wyraża zgodę na umożliwienie wprowadzenia do planów rzeczowo-

finansowych AWF Warszawa  w kolejnych latach realizacji spłaty pożyczki, o której mowa 

w pkt 2, a także na ustanowienie w tych planach zabezpieczeń spłaty pożyczki oraz jej 

ewentualnych kosztów operacyjnych, tzn. na zabezpieczenie przez Akademię Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w planach rzeczowo-finansowych na kolejne 

lata środków finansowych na spłatę pożyczki, o której mowa w pkt 2. 

 

4) Senat AWF Warszawa upoważnia Rektora oraz Kwestora AWF Warszawa do podjęcia 

wszelkich niezbędnych dalszych działań w sprawie, w tym działań w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki, o której mowa w pkt 2, podpisania stosownej umowy, dokumentów niezbędnych do 

ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki oraz innych dokumentów niezbędnych do 

wykonania niniejszej uchwały. Planowany okres spłaty pożyczki – 10 lat.  

 

 

§ 2 

 

1. Pożyczka, a której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, związana jest z realizacją w latach 

2017-2018 projektu pn. „Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Projekt współfinansowany jest w ramach poddziałania 1.3.1. 

oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020. 



2. Podstawowe planowane dane finansowe dotyczące projektu pn. „Termomodernizacja budynków 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” przedstawiają się 

następująco:    

1) wartość projektu 100% w kwocie nie wyższej niż 13 765 791,00 zł (słownie: trzynaście 

milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych),  

2) dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, oraz budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż 5 382 568,38 zł (słownie: pięć 

milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 38/100),  

3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w kwocie nieprzekraczającej wysokości 8 097 022,70 zł (słownie: osiem 

milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 70/100), 

4) wkład własny w planowanej kwocie nie wyższej niż 286 199,92 zł (słownie: dwieście 

osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100).  

 

 

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


