
Uchwała Nr 88/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu PL 07 

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych” dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 

pod „roboczą” nazwą  „Ośrodek usługowo-dydaktyczny poprawy jakości życia osób +60”  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 41 ust. 1 pkt 3 w związku z § 41 ust. 2 pkt 6 i 29 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 18 

czerwca 2013 r. i na wniosek Rektora, prof. nzw. dr hab. Andrzeja Mastalerza, wyraża zgodę na 

zabezpieczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie środków 

finansowych na realizację projektu pn. „Ośrodek usługowo-dydaktyczny poprawy jakości życia osób +60” . 

 

§ 2 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do 

trendów demograficzno-epidemiologicznych” dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 

2009-2014. 

 

§ 3 

 

1. Wysokość zabezpieczonych środków finansowych,  o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, wynosi 

20% wartości przedmiotowego projektu. 

2. Po zrealizowaniu projektu zobowiązania finansowe będą przedstawiać się następująco: 

 

1) dofinansowanie ze środków Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do 

trendów demograficzno-epidemiologicznych” dofinansowanego ze środków funduszy norweskich 

i EOG 2009-2014 – 80% wartości projektu, 

2) wkład własny AWF Warszawa w kwocie 20% wartości projektu. 

 

 

§ 4 

 

Postanowienia § 1-3 niniejszej uchwały mają moc obowiązującą wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez 

AWF Warszawa pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu PL 07 

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” 

dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014. 

 

§ 5 

 

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

Uczelni. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


