
Uchwała Nr 26/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej – etap II” 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 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), Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 22 stycznia 2019 r. postanawia, co następuje: 

 

1) Senat wyraża zgodę na zabezpieczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie środków finansowych na realizację w latach 2019-2021 projektu pn. 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej – etap II”. 

2) Wysokość zabezpieczonych środków finansowych, o którym mowa w pkt 1,  wynosi 

310.031,71 PLN (słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych, 71/100).  

3) Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 

Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

4) Podstawowe dane finansowe dotyczące projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej 

obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej 

Podlaskiej – etap II” przedstawiają się następująco: 

a) wartość projektu 100%: w kwocie nie wyższej niż 1.238.020,82 PLN (słownie: jeden 

milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych, 82/100), 

b) dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa w wysokości –  w kwocie nie wyższej 

niż 927.989,11 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięć set 

osiemdziesiąt dziewięć złotych, 11/100), 

c) wkład własny w kwocie nie wyższej niż 310.031,71 PLN (słownie: trzysta dziesięć tysięcy 

trzydzieści jeden złotych, 71/100).  

 

§ 2 

 

1. Postanowienia § 1 niniejszej uchwały mają moc wiążącą pod warunkiem otrzymania przez AWF 

Warszawa pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna 

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

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

Statutu AWF Warszawa. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat AWF Warszawa. 

                                                                                                 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                             Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


