
Zarządzenie nr 56/2011
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia  2011 roku

w sprawie: procentowego podziału budynku „F” w AWF Warszawa  w zakresie rozdziału 
                  przychodów i kosztów jego utrzymania.

Na podstawie § 118 ust. 3 pkt 1 i 4 Statutu  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w  Warszawie zarządzam, co następuje:

§ 1 

1. Przychody  i  koszty  wynikające  z  użytkowania  powierzchni  wspólnych  obejmujących 
hole, windy i pomieszczenia gospodarcze służące wszystkim mieszkańcom i administracji 
budynku „F należy dzielić w stosunku:

1) 30,52 % - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 69,48 % - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych Akademii 
                      (lokale wynajmowane za zgodą Władz Uczelni, hotel asystencki, pokoje 
                       gościnne)

2. Przychody  i  koszty  wynikające  z  użytkowania  powierzchni  wspólnych  przez 
mieszkańców poszczególnych pięter budynku „F” należy dzielić w stosunku:

piwnica:
1) 56,85 % - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 43,15 % - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych  
                      Akademii    

parter:     
1) 26,91% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 73,09% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                      Akademii         

I  piętro:
1) 83,84% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 16,16% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                     Akademii         

II piętro:
1) 7,44%  - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 92,56% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                     Akademii         

III piętro:
1) 92,56% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 7,44% -  działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                     Akademii         

IV piętro:
1) 77,68% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 22,32% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                      Akademii         



V  piętro:
1) 0,00% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 100,00% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych
                        Akademii         

VI piętro:
1) 0,00% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 100,00% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych  
                        Akademii         

VII piętro:
1) 7,44% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 92,56% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                      Akademii         

VIII piętro:
1) 8,08% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 91,92% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                     Akademii         

IX piętro:
1) 0,00% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 100,00% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                        Akademii         

X piętro:
1) 15,18% - Fundusz Pomocy Materialnej (Dom Studencki „Rotacyjny”)
2) 84,82% - działalność dydaktyczna finansowana ze środków własnych 
                     Akademii         

§ 2

1. Podziału dokonano na podstawie pomiarów z natury opracowanych przez powołaną 
komisję.

2. Szczegółowy wykaz lokali mieszkalnych, biur i powierzchni gospodarczych, które są 
wykorzystywane przez mieszkańców i administrację budynku „F” określa  załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
Akademii Wychowania Fizycznego

     mgr Tomasz Dawid Iwańczuk


