
Uchwała Nr 43/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych 

planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

2020 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.  
 

§ 1 

 

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 29 Statutu AWF Warszawa w związku z art. 227 ust. 3 Ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 365 pkt 4 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

w związku z § 2 ust. 1 uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Nr 27/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku, Senat Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 30 kwietnia 2019 r., 

postanawia wyrazić zgodę na realizację przez AWF Warszawa wymienionych niżej inwestycji oraz 

wyrazić zgodę na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie tych inwestycji do planu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.: 

  

 

1) Poprawa jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie (modernizacja hal sportowych, sal wykładowych, szatni, łazienek i ciągów 

komunikacyjnych). 

2) Budowa hali piłkarskiej wraz z zapleczem biurowym dla administracji. 

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. 

4) Modernizacja hali lekkoatletycznej - wymiana tartanu, modernizacja zaplecza socjalno-

sanitarnego i ciągów komunikacyjnych. 

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. 

6) Modernizacja dachu w budynku pawilonu sportowego ul. Warszawska 29 w Białej Podlaskiej. 

7) 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. 

8) Modernizacja Domu Studenta w Białej Podlaskiej przy ul. Makaruka. 

9) Wykonanie instalacji oświetlenia i nagłośnienia boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. 

10) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej – budynek 

mieszkalny (Dom Studenta). 

11) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej – budynek hali 

lekkoatletycznej. 

12) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej – budynek 

łącznika. 

13) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej – budynek hali 

gimnastycznej. 



14) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej – budynek 

główny Uczelni. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nr 27/2018/2019 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie  

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych 

inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. lub/i do planu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.  
 . 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           

 

 

Wyciąg z protokołu z głosowania: 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 


