
Uchwała Nr 4/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 października 2016 roku 

  

  

w sprawie:  zmian w uchwale nr 76/2013/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie 

wyodrębnienia organizacyjnego jednostki – „Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej” oraz ustalenia 

samodzielności finansowej wyżej wymienionej jednostki do wysokości przyznanych 

jej środków w planie rzeczowo-finansowym AWF Warszawa  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust. 2 pkt 4 i 6 ww. ustawy oraz zapisami zarządzenia 

nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów 

AWF Warszawa 2016-2020, dokonuje się następującej zmiany w uchwale nr 76/2013/2014 z dnia 

15 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego jednostki – „Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej” oraz ustalenia 

samodzielności finansowej wyżej wymienionej jednostki do wysokości przyznanych jej środków 

w planie rzeczowo-finansowym AWF Warszawa: 

 

 

1) W § 2 ust. 2 zmienia brzmienie z: 

 

„Uprawnienia Kierownika Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w Filii w Białej Podlaskiej przejmuje 

Prorektor ds. Ogólnych AWF w Warszawie.” 
 

na: 

 

„Uprawnienia Kierownika Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w Filii w Białej Podlaskiej przejmuje 

Prorektor ds. Filii AWF.” 
 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 76/2013/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia 

organizacyjnego jednostki – „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej” oraz ustalenia samodzielności finansowej wyżej 

wymienionej jednostki do wysokości przyznanych jej środków w planie rzeczowo-finansowym 

AWF Warszawa pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2016 r. 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


