
Uchwała Nr 8/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 października 2016 roku 

 

 

w sprawie:    zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu: „Wdrożenie e-usług 

w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”  

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 62 ust. 1 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 1 pkt 2 i 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 października 2016 r., 

postanawia co następuje: 

1) Senat wyraża zgodę na zabezpieczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie środków finansowych na realizację w latach 2017 – 2019 projektu 

pn. „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”. 

 

2) Wysokość zabezpieczonych środków finansowych,  o którym mowa w pkt 1, wynosi 

679.400,15 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta złotych 

15/100). 

3) Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Cyfrowe lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie. 

4) Podstawowe dane finansowe dotyczące projektu pn. ”Wdrożenie e-usług w celu poprawy 

jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Filia w Białej Podlaskiej” przedstawiają się następująco: 

a) Wartość projektu 100%: 4.529.334,31 PLN (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia 

dziewięć tysięcy, trzysta trzydzieści cztery złotych 31/100), 

b) Dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, oraz budżetu państwa w wysokości – 3.849.934,16 PLN 

(słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy, dziewięćset trzydzieści 

cztery złotych 16/100), 

c) Wkład własny w kwocie 679.400,15 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy, czterysta złotych 15/100), 

d) Koszty niekwalifikowane w kwocie 0,00 PLN (brak kosztów niekwalifikowanych 

wbudżecie projektu, w przypadku pojawienia się tej kategorii kosztów na etapie realizacji 

przedsięwzięcia zostaną one pokryte w całości ze środków własnych Beneficjenta. 



§ 2 

 

1. Postanowienia § 1 niniejszej uchwały mają moc obowiązującą wyłącznie pod warunkiem 

otrzymania przez AWF Warszawa pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 2: Cyfrowe 

lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie. 

2. Senat upoważnia Rektora do podjęcia dalszych działań w sprawie, zgodnie z § 45 ust. 2 pkt 4 

Statutu AWF Warszawa. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


