
Uchwała Nr 24/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 marca 2016 roku 

 

 

w sprawie:  stwierdzenia zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz 

obowiązującym Statutem Uczelni zmian w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów AWF w Warszawie              

 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 208 ust. 2 w związku z art. 202 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz 

§ 103 ust. 3 w związku z § 70 ust. 1, § 40 ust. 8 oraz § 47 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu odbywającym się 

w dniu 22 marca 2016 r., postanawia stwierdzić zgodność z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz obowiązującym Statutem Uczelni zmian przyjętych w dniu 

18 marca 2016 r. przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów AWF Warszawa, uznanym uprzednio za zgodny z ww. aktami normatywnymi 

w dniu 23 maja 2006 r. oraz 15 grudnia 2015 r. 

2. Zmiana w Regulaminie Samorządu Doktorantów AWF Warszawa dotyczy jego § 17, który 

uzyskuje brzmienie:  

 

„§ 17 

 

Tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych AWF Warszawa: 

1) Prawo zgłaszania kandydatów do Senatu AWF Warszawa oraz właściwej dla prowadzenia 

studiów doktoranckich rady wydziału, zwanych dalej „organami kolegialnymi”, przysługuje 

każdemu doktorantowi AWF Warszawa, z tym że zgłoszenie kandydatów musi nastąpić 

w formie pisemnej i w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Uczelnianej Rady 

Samorządu Doktorantów. Kandydat musi następnie wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. 

Zgłoszenie kandydata po wyznaczonym terminie lub niewyrażenie przez zgłoszonego 

kandydata pisemnej zgody na kandydowanie powoduje niemożność przystąpienia przez tego 

kandydata do dalszych kroków w procedurze wyborczej.  

2) Termin na zgłoszenie kandydatów do organów kolegialnych powinien wynosić przynajmniej 

7 dni od momentu jego ogłoszenia do momentu wyborów przedstawicieli doktorantów do 

organów kolegialnych. W przypadku niezgłoszenia jakiegokolwiek kandydata 

przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów wyznacza dodatkowy termin na 

zgłoszenie kandydatów. Termin na zgłoszenie kandydatów do organów kolegialnych 

powinien zostać przez przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

przekazany do publicznej wiadomości, w formie zwyczajowo przyjętej w Uczelni do 

przekazywania wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich AWF Warszawa. 

3) Bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych przysługuje wszystkim doktorantom, w tym 

członkom Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, z wyjątkiem doktorantów, wobec 

których orzeczono zawieszenie w prawach doktoranta. 

4) Wyboru przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych dokonuje (czynne prawo 

wyborcze do ww. organów wyborczych), spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów, 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym – 

każdy członek Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów może oddać głos wyłącznie na 

jednego ze zgłoszonych kandydatów. Wybory, o których wyżej mowa, przeprowadza się 



w obecności przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej, delegowanego przez 

przewodniczącego tej komisji.  

5) Wybrani zostają kandydaci (kandydat), którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kilku 

kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, co skutkuje zajęciem przez nich ex aequo 

pierwszego miejsca na liście kandydatów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów 

wyłącznie między tymi kandydatami. W przypadkach niewyłonienia przedstawiciela pomimo 

powyższego, przeprowadza się losowanie wśród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę 

głosów.  

6) Dla ważności wyborów, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagane jest, aby co 

najmniej połowa składu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów aktualnego dla chwili 

przeprowadzania wyborów oddała głos na któregokolwiek z kandydatów lub też pisemnie 

wstrzymała się od głosu.  

7) Kadencja przedstawicieli doktorantów, członków organów kolegialnych, trwa 1 rok. Do 

wyborów uzupełniających skład organów kolegialnych w wyniku zakończenia kadencji lub 

wcześniejszego wygaśnięcia mandatu stosuje się odpowiednio tryb określony w pkt 1-6, 

z zastrzeżeniem § 71 ust. 6 Statutu AWF Warszawa. 

8) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do wyboru przedstawicieli 

doktorantów do organów kolegialnych stosuje się zapisy Statutu AWF Warszawa oraz zapisy 

Regulaminu Wyborczego UWF Warszawa  na daną kadencję.” 

 

 

Dodano również w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie nowy § 17a o następującym brzmieniu: 

 

„§ 17a 

 

Doktoranci będący członkami organów kolegialnych oraz organów wyborczych AWF Warszawa 

stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów w tych organach.” 
 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

3. Zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów AWF Warszawa wchodzą w życie z dniem 

przyjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 103 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 


