
Uchwała Nr 37/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

 

w sprawie:  sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa 

 

 

 
Na podstawie art. 19 i in. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 230 ust. 2 („Sposób 
powołania pierwszej rady uczelni określa senat.”) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 
się w dniu 30 kwietnia 2019 roku, postanawia uchwalić następujące zasady powołania pierwszej Rady 
Uczelni w AWF Warszawa: 

 

§ 1 
 

1. Pierwsza Rada Uczelni działa w składzie siedmioosobowym. 

2. W skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi, z zastrzeżeniem ust. 4: 

1) 6 osób powoływanych przez Senat,  

2) aktualny przewodniczący samorządu studentów AWF Warszawa.  

3. Trzech członków pierwszej Rady Uczelni powoływanych przez Senat muszą stanowić osoby 

spoza wspólnoty akademickiej AWF Warszawa, tzn. spoza grupy pracowników Uczelni, jej 

doktorantów i studentów (art. 10 ust. 1 ustawy). Drugą połowę członków pierwszej Rady Uczelni, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, stanowią przedstawiciele wspólnoty Uczelni.  

4. Członkiem Rady Uczelni, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może być osoba spełniająca warunki 

określone w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy. Członkiem Rady Uczelni, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

może być tylko taki aktualny przewodniczący samorządu studentów AWF Warszawa, który 

spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz ust. 3 ustawy. 

5. Kadencja pierwszej Rady Uczelni rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2019 r. trwa do dnia 31 grudnia 

2020 r., zgodnie z art. 230 ust. 3 ustawy wprowadzającej. Kadencji pierwszej Rady Uczelni nie 

wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy. 

 

§ 2 

 

Członków pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa Senat wybiera na następujących zasadach: 

 

1) Członków pierwszej Rady Uczelni Senat AWF Warszawa wybierze na posiedzeniu Senatu 

odbywającym się w dniu 21 maja 2019 r. W przypadku niewybrania pełnego składu pierwszej 

Rady Uczelni na posiedzeniu, o którym wyżej mowa, Senat wybierze pozostałych członków 

pierwszej Rady Uczelni na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 czerwca 2019 r., a Rektor 

wyznaczy dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów na wakujące miejsca.  

2) Kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty Uczelni ma 

prawo zgłaszać Rektor. Kandydat zgłaszany przez Rektora musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3) Kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni pochodzących ze wspólnoty Uczelni ma 

prawo, z zastrzeżeniem pkt 4, zgłaszać: 

a) grupa przynajmniej 10 senatorów, 

b)  rada wydziału posiadającego przynajmniej kategorię naukową B, poprzez uchwałę podjętą 

bezwzględną większością głosów. 



4) Każda z uprawnionych rad wydziałów lub każda grupa przynajmniej 10 senatorów ma prawo 

zgłosić maksymalnie 1 kandydata na członka pierwszej Rady Uczelni pochodzącego ze 

wspólnoty Uczelni. 

5) Wyznacza się termin na zgłoszenie kandydatów do pierwszej Rady Uczelni pochodzących ze 

wspólnoty Uczelni przez uprawnione, wskazane w pkt 3, podmioty, na dzień 15 maja 2019 r. 

Kandydaci do pierwszej Rady Uczelni, o których wyżej mowa, winni być zgłaszani 

przewodniczącemu Senatu Uczelni (Rektorowi), za pośrednictwem Biura Rektora. Do zgłoszenia 

kandydata dołącza się jego zgodę na kandydowanie. 

6) Senat dokonuje wyboru członków pierwszej Rady Uczelni w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu 

7) Senatu przeprowadza osobne głosowania na kandydatów ze wspólnoty akademickiej Uczelni i na 

kandydatów spoza tej wspólnoty. 

8) Do Rady Uczelni, w ramach grup, o których mowa w pkt 7, wchodzą ci kandydaci, którzy 

uzyskali bezwzględną większość głosów oraz na liście rankingowej znajdują się w ramach puli 

miejsc, przysługującej każdej z grup, o których mowa w pkt 7. 

9) W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów z danej grupy, a pula 

miejsc do obsadzenia w Radzie Uczelni dla danej grupy jest mniejsza, niż ilość osób wybranych 

z danej grupy taką sama ilością głosów, przeprowadza się dodatkowe glosowanie między 

wskazanymi wyżej kandydatami, którzy uzyskali taka samą liczbę głosów. Warunkiem 

przeprowadzenia dodatkowego głosowania, o którym wyżej mowa, jest to, by kandydaci, miedzy 

którymi ma być przeprowadzone dodatkowe głosowanie uzyskali w uprzednim głosowaniu 

bezwzględna większość głosów. W ramach dodatkowego glosowania można oddać tylko tyle 

głosów, ile pozostało miejsc do obsadzenia w Radzie Uczelni w ramach danej grupy. 

W przypadku wystąpienia kolejnej sytuacji równej liczby głosów, przeprowadza się kolejne 

głosowania na wskazanych wyżej zasadach, przy zmniejszającej się puli miejsc do obsadzenia 

w danej grupie. 

10) W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów jest 

mniejsza niż liczba miejsc w Radzie Uczelni dla danej grupy, przewodniczący Senatu zarządza 

przerwę, a następnie przeprowadza się  dodatkowe głosowanie nad kandydatami, którzy nie 

uzyskali bezwzględnej większości głosów. W przypadku ponownego nieuzyskania przez 

odpowiednią ilość kandydatów bezwzględnej większości głosów tak, by możliwe było 

obsadzenie całej puli miejsc dla danej grupy, przewodniczący Senatu ogłasza dodatkowy termin 

na zgłoszenie kandydatów z danej grupy przez uprawnione do tego podmioty. Głosowanie nad 

zgłoszonymi w dodatkowym terminie kandydatami z danej grupy odbywa się wyłącznie 

w ramach puli miejsc, jaka została dla kandydatów z tej grupy do obsadzenia.  

11) Warunkiem objęcia mandatu w pierwszej Radzie Uczelni jest złożenie przez wybranego 

kandydata oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy. Oświadczenie, o którym wyżej 

mowa, wybrani kandydaci powinni złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r. W przypadku 

niezłożenia oświadczenia we wskazanym wyżej terminie wybrany kandydat nie obejmuje 

mandatu w pierwszej Radzie Uczelni i Senat niezwłocznie wybiera na to miejsce nowego członka 

na okres do końca kadencji wskazanej w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, zgodnie z art. 20 ust. 6 

ustawy. 

 

§ 3 

 

Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni może być jej członek pochodzący spoza wspólnoty 

akademickiej AWF Warszawa. Przewodniczący pierwszej Rady Uczelni zostanie wybrany na 

posiedzeniu Senatu AWF Warszawa bezpośrednio następującym po wyborze pełnego składu 

pierwszej Rady Uczelni. Kandydata na przewodniczącego zgłasza Rektor, kandydat musi uzyskać 

bezwzględna większość głosów Senatu AWF Warszawa.  

 

§ 4 

 

1. W okresie od dnia powołania pierwszej Rady Uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym 

mowa w art. 227 ust. 1 ustawy wprowadzającej, Rada Uczelni realizuje wyłącznie zadania, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2 ustawy. 



2. Członkom pierwszej Rady Uczelni, z wyjątkiem aktualnego przewodniczącego samorządu 

studentów AWF Warszawa, przysługuje miesięczne wynagrodzenie ustalone odrębnie przez 

Senat i w wysokości nie wyższej, niż wskazana w art. 22 ust. 4 ustawy. Wynagrodzenie, o którym 

wyżej mowa, wypłacane będzie po rozpoczęciu kadencji pierwszej Rady Uczelni, o której mowa 

w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku. 

 

 

    

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                 

      


