
UCHWAŁA NR 76/2022 

Rady Kolegium Naukowego  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 września 2022 roku 

 

W sprawie: umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

na wniosek dr Marty Niewczas  

Na podstawie: art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 178 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. 

zm.), oraz § 30 ust. 1 i 3 pkt 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  

Rada Kolegium Naukowego podjęła następującą uchwałę: 

 

§ 1 

Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

umarza postępowanie w sprawie nadania dr Marcie Niewczas stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. 

UZASADNIENIE 

W dniu 14 września 2022 r. dr Marta Niewczas złożyła pisemny wniosek dotyczący 

umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, które zostało wszczęte 

w dniu 9 sierpnia 2021 r. na podstawie jej wniosku z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

W myśl art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora habilitowanego 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania 

administracyjnego. Zgodnie z art. 105 § 2 Kpa postępowanie można umorzyć jeżeli wystąpi 

o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte a nie sprzeciwiają temu inne 

strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Biorąc pod uwagę treść pisma 

złożonego przez dr Martę Niewczas, brak sprzeciwu drugiej strony i braku sprzeczności 

z interesem społecznym, uznano że przesłanki do umorzenia postępowania zostały spełnione.  

Wobec powyższego na posiedzeniu Rady Kolegium Naukowego przeprowadzono 

głosowanie nad umorzeniem postępowania. Uchwała w tej sprawie podjęta została 

w głosowaniu tajnym: 19 głosów „ZA” umorzeniem; innych głosów brak; uprawnionych 

do głosowania 21 osób; obecnych w trakcie głosowania 19 osób. W związku z powyższym, 

za umorzeniem postępowania oddano bezwzględną większość głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego  

            Akademii Wychowania Fizycznego  

 we Wrocławiu  
 

                   Prof. dr hab. Marek Woźniewski 


