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Regulamin Rady Uczelni 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Postanowienia ogólne 
§1 

 
1. Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni w zakresie 

wykraczającym poza przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie 

wyższym i nauce (zwaną dalej „Ustawą”) oraz postanowienia Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zwanego dalej „Statutem”). 

2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z Ustawą lub Statutem, 

pierwszeństwo posiadają postanowienia Ustawy i Statutu. 

3. Rada Uczelni (zwana dalej „Radą”) jest organem Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu. 

 

Przewodniczący i członkowie Rady 
§ 2 

 
1. Przy wykonywaniu obowiązków członek Rady zobowiązany jest kierować się dobrem 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i działać na jej rzecz. 

2. Członek Rady przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest do kierowania 

się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości w poczuciu odpowiedzialności  za 

podejmowane uchwały lub działania. 

3. Członek Rady powinien poinformować pozostałych członków o konflikcie interesów w 

sprawie, o ile uzna, że do takiego konfliktu dochodzi. 

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności 

 zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, 

 ustala porządek obrad, 

 utrzymuje stały kontakt z organami Uczelni. 

 

Posiedzenia Rady  
§ 3 

 
1. Posiedzenia zwołuje i kieruje nimi Przewodniczący lub upoważniony przez 

Przewodniczącego członek Rady. 

2. Rada Uczelni odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. 



2 
 

3. Zawiadomienie o posiedzeniu wysyłane jest do członków Rady z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie 

zawiera termin i miejsce posiedzenia, porządek obrad oraz dokumenty będące 

przedmiotem obrad. 

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Uczelni jest zwoływane z inicjatywy 

Przewodniczącego na wniosek Rektora, Senatu lub co najmniej 3 członków Rady. 

Nadzwyczajne posiedzenie jest zwoływane  z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 4 

1. W posiedzeniach Rady Uczelni mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego. 

2. O terminach posiedzeń Rady Uczelni powiadamiany jest Rektor. 

§ 5 

1. Posiedzenia są protokołowane. Protokół z posiedzenia sporządza upoważniony przez 

Przewodniczącego członek lub wyznaczony przez Akademię pracownik 

administracyjny. 

2. Protokół powinien zawierać: numer, termin i miejsce, stwierdzać ważność  zwołania 

posiedzenia, przyjęty porządek obrad, imiona, nazwiska obecnych na posiedzeniu 

członków i zaproszonych gości, treść podjętych uchwał, tryb i wynik głosowań. Ponadto 

protokół powinien odzwierciedlać główne tezy formułowane podczas dyskusji. 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący lub upoważniony członek.  

4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

5. Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, przerwy w obradach oraz wszelkie 

inne kwestie formalne i porządkowe związane ze sposobem procedowania ustala lub 

rozstrzyga Przewodniczący lub upoważniony członek. 

 

Podejmowanie uchwał 
§ 6 

 
1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu i udział w głosowaniu co 

najmniej połowy członków Rady, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, o ile inne przepisy nie stanowią 

inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący. 

3. Członek Rady biorący udział w głosowaniu, może zgłosić do protokołu umotywowane 

zdanie odrębne. 

4. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne. 
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5. Uchwała Rady Uczelni powinna zawierać: numer, datę, tytuł, podstawę prawną, treść 

uchwały, termin wejścia w życie, opis monitorowania  i osobę/osoby odpowiedzialne 

za realizację uchwały, tryb i wynik głosowania, podpis. 

6. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady. 

 

Finansowanie i obsługa działalności Rady 
§ 7 

 
1. Koszty działalności Rady ponosi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów zapewnionych przez 

Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

3. Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Akademia Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
 

1. Regulamin Rady wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 

2. Zmiana Regulaminu Rady  jest uchwalana bezwzględną większością głosów na wniosek 

Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Uczelni. 

 


