
 

Uchwała Nr 73/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 lipca 2015 roku 

  

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad 

wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na 

finansowanie działalności statutowej 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie § 41 ust. 2 pkt 29 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie w związku z zapisami Ustawy dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), Ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 249) oraz ogłoszeniem na stronie BIP MNiSW projektu Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.05.2015 r. w sprawie sposobu ustalania 

wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz 

na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,, Senat Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 14 lipca 2015 r., postanawia 

dokonać (z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszej uchwały) następującej zmiany w uchwale 

Nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF 

Warszawa na finansowanie działalności statutowej: 

 

 § 1 ust. 5 uchwały uzyskuje następujące brzmienie: „Podstawowe jednostki organizacyjne 

Uczelni ubiegające się o przyznanie dotacji na działalność statutową składają wnioski, 

zatwierdzone uprzednio przez Kwestora AWF, w DN lub SN według wzoru i na zasadach 

określonych przez ministra właściwego ds. nauki, w terminie do dnia 10 września roku 

poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.” 

  

2. Zakres informacji niezbędnych do sporządzenia nowego wniosku zostanie przekazany Dziekanom 

Wydziałów po wejściu w życie projektowanego obecnie rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w ust. 1, zawierającego wzór wniosku. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad wydatkowania środków 

przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom 

organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej oraz jej załączników 

pozostają bez zmian. 

2. Zmiana § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obowiązuje wyłącznie 

w roku kalendarzowym 2015.  

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


