
Uchwała Nr 45/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 

 

w sprawie:  powołania pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa 

 

 

§ 1 

 

1. 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”, art. 230 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”, oraz na podstawie zapisów 

uchwały 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, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

21 maja 2019 roku, powołał, w drodze głosowania tajnego i bezwzględną większością głosów, 

pierwszą Radę Uczelni w AWF Warszawa w następującym składzie: 
 

1) członkowie spoza wspólnoty akademickiej AWF Warszawa: 

a) dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych, 

b) dr Joanna Kozłowiec, 

c) mgr Adam Krzesiński, 
 

2) członkowie ze wspólnoty akademickiej AWF Warszawa: 

a) dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz, 

b) dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, 

c) mgr Aneta Łuć. 

 

 

2. W skład pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa wchodzi również aktualny przewodniczący 

samorządu studentów AWF Warszawa, Pani Paulina Kaftanowicz, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 

ustawy. W przypadku zmiany, w trakcie trwania kadencji pierwszej Rady Uczelni, na stanowisku 

przewodniczącego samorządu studentów AWF Warszawa (zgodnie z regulaminem samorządu 

studentów AWF Warszawa), w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi, w miejsce Pani Pauliny 

Kaftanowicz i z dniem wyboru na to stanowisko, nowy przewodniczący samorządu studentów 

AWF Warszawa. Członkiem Rady Uczelni 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. 

3. 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. 

4. Warunkiem objęcia mandatu w pierwszej Radzie Uczelni w AWF Warszawa jest złożenie 

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

wymienione w ust. 1 i 2 osoby powinny złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r., o ile 

przepisy odrębne nakładają na nie obowiązek złożenia takiego oświadczenia. W przypadku 

niezłożenia oświadczenia we wskazanym wyżej terminie nie następuje objęcie mandatu 

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

do końca kadencji wskazanej w ust. 4, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy. 



5. W okresie od dnia rozpoczęcia kadencji 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 

 

Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni może być wyłącznie jej członek pochodzący spoza 

wspólnoty akademickiej AWF Warszawa. Kandydata na przewodniczącego zgłasza Rektor, kandydat 

musi uzyskać bezwzględną większość głosów Senatu AWF Warszawa, by objąć tę funkcję.  

 

§ 3 

 

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

 

 

    

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                 

      


