
Uchwała Nr 6/2011/2012
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2011 roku

w  sprawie: zabezpieczenia  środków  finansowych  na  realizację  projektu  pn.  „Adaptacja 
i wyposażenie  innowacyjnych  laboratoriów  do  badań  diagnostycznych 
i terapeutycznych narządu ruchu”

Działając w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. 2005 r. nr 164 póz. 1365, z późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 22 
listopada 2011 roku, uchwala co następuje:

§ 1

Senat  wyraża  zgodę  na  zabezpieczenie  przez  Akademię  Wychowania  Fizycznego  następujących 
środków  finansowych  na  realizację  projektu  pn.  „Adaptacja  i  wyposażenie  innowacyjnych 
laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”.

§ 2

Projekt  realizowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej,  Oś Priorytetowa I:  Nowoczesna Gospodarka, 
Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

§ 3

1. Wysokość  zabezpieczonych  środków  finansowych  wynosi  2 512 000,00  PLN  (słownie:  dwa 
miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych 00/100).

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

1. Wartość  projektu  100%  -  12 560 000,00  PLN  (słownie:  dwanaście  milionów  pięćset 
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

2. Dofinansowania  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski  Wschodniej  oraz 
budżetu państwa w wysokości – 11 304 000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów trzysta 
cztery tysiące złotych 00/100),

3. 10%  przewidywanej  wysokości  dofinansowania,  co  odpowiada  przewidywanej  kwocie 
płatności  końcowej  w  wysokości  -  1 256 000,00  PLN  (słownie:  jeden  milion  dwieście 
pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

4. wkładu własnego w kwocie - 1 256 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt 
sześć tysięcy złotych 00/100),

5. koszty niekwalifikowane w kwocie - 0,00 PLN środki własne Beneficjenta.



§ 4

Postanowienia § 1-3 niniejszej uchwały mają moc wiążącą pod warunkiem otrzymania pozytywnej 
decyzji  o  przyznaniu  środków  finansowych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski 
Wschodniej, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       PRZEWODNICZĄCA
    Senatu AWF w Warszawie

          Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


