
Aneks nr 1 z dnia 8 października 2012 do Zarządzenia nr 67/2011
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie:  wprowadzenia  nowego załącznika nr 2 do „Regulaminu wjazdu, ruchu i 
parkowania  (postoju)  pojazdów  na  terenie  Akademii  Wychowania 
Fizycznego Józefa  Piłsudskiego w Warszawie”.

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym  (Dz.  U.  Nr   164,  poz.  1365  z  późn.  zm.)  i  §  109  ust.  3  Statutu  Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Wprowadzam nowy załącznik nr 2 do „Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania na terenie 
Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie”  stanowiący 
załącznik do niniejszego aneksu (cennik za wjazd z parkowaniem (postój) pojazdów  na 
terenie AWF w Warszawie obowiązujący od dnia 10 października 2012 r.).

2. Nowy  cennik,  stanowiący  załącznik  do  niniejszego  aneksu,  obowiązuje  od  dnia  10 
października 2012 r. do dnia 15 października 2013 r.

3. Do dnia  10 października  2012 r.  obowiązywać będzie  dotychczasowy cennik,  który z 
dniem 10 października 2012 r. zostaje zastąpiony przez cennik stanowiący załącznik do 
niniejszego aneksu.

4. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 67/2011 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2011 roku pozostają bez zmian.

 
§ 2

Niniejszy aneks do zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

        Kanclerz AWF                           
                            

                                                                                mgr Włodzimierz Cygański



C E N N I K
za wjazd i parkowanie (postój) pojazdów  na terenie AWF w Warszawie
obowiązuje w okresie od 10 października 2012 do 15 października 2013 r. 

Lp. Uprawnieni

1. Pracownicy AWF 200,-

2. Studenci stacjonarni, 
niestacjonarni studiów 
wszystkich stopni   (wg. 
regulacji  § 4 Regulaminu**)

200,-

3. Emeryci AWF zamieszkali na 
terenie Uczelni

200,-

4. Osoby zamieszkałe na terenie 
AWF (poza pracownikami i 
emerytami AWF)

550,-

5. Osoby niepełnosprawne na 
podstawie „Legitymacji osoby 
niepełnosprawnej”

35,- (karta wjazdowa)

6. Pracownicy AZS-AWF i IKS
(wg. regulacji  § 4 zarządzenia)

350,-

7. Zawodnicy AZS-AWF i IKS
(wg. regulacji  § 4 
Regulaminu**)

350,-

8. Najemcy/dzierżawcy biur i 
pomieszczeń magazynowych 
lub gruntów (przedszkole, 
kluby itp.)

550,-

9. Bilety wjazdowe jednorazowe – 
samochody osobowe

do 30 min. - nieodpłatnie
do 1 h  – 3zł
do 2 h  – 5 zł
do 3 h – 6 zł

każda następna godzina – 6 zł
10. Uczestnicy studiów 

podyplomowych, kursów 
instruktorskich organizowanych 
przez AWF

10 zł
według listy uczestników podpisanej przez 

„Pełnomocnika Rektora ds. studiów 
podyplomowych”  i Dziekana Wydziału, na którym 

dany kurs jest organizowany.
11. Mieszkańcy pokoi gościnnych Nieodpłatnie na podstawie karty pobytu 



AWF
Mieszkańcy hotelu MEKSYK

mieszkańca

5,-zł - bilet poświadczony pieczątką hotelu za 
każdy wjazd

12. Bilety wjazdowe jednorazowe – 
busy, samochody dostawcze (z 
wyłączeniem realizacji dostaw 
– co reguluje § 9 
Regulaminu**)

do 1 h  – 6 zł
do 2 h  – 10 zł
do 3 h – 12 zł

każda następna godzina – 12 zł

13. Pikniki, targi, zawody, imprezy 
sportowo-rekreacyjne

wg.
umowy na organizację imprezy na terenie AWF  

14. Za wyrobienie duplikatu 
zagubionej/skradzionej karty

w wypadku zagubienia podwójna opłata za okres 
od zagubienia do 15.10.2013

(+ 35 zł za nową kartę)

w wypadku kradzieży potwierdzonej przez Policję
opłata za okres od zagubienia do 

15.10.2013
(+ 35 zł za nową kartę) 

15. Za zagubiony bilet jednorazowy 100,-

16. Karta wjazdowa 
niezaprogramowana

35,-

17. Za drugi samochód 
(pracownicy, mieszkańcy, 
najemcy, dzierżawcy)

podwójna stawka

18. samochody dostawcze, 
mikrobusy, ciężarowe, 
przyczepy*
*dotyczy kart wjazdowych 

wg. odrębnie zawartej umowy

19. Rodzice przedszkolaków wjazdówki kwartalne 100,-
*   jeżeli nie jest określony rodzaj pojazdu – dotyczy to tylko i wyłącznie samochodów 
     Osobowych,
**  „Regulaminu  wjazdu,  ruchu  i  parkowania  (postoju)  pojazdów  na  terenie  Akademii 
Wychowania Fizycznego 
     Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.


