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UCHWAŁA NR 33/2021

RADY NAUKOWE, INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNE,

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Z dnia 18 marca 2021 r.

,<op„I. dokt.„ „,.k . n

nauki o kulturze fizycznej

Panu mgrowi Rafałowi Wilkowi

i^Żi^oJySe 1 1 USt 2 5 — Z » marca

(tj ■ Dz. U. z 2017 r. poz. 1t7) w Su z art T ° ^“b ' W Zakresie SZtuki

czające ustawę_ Prawo 0 szkolnictwie

a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 linca 2018 r P ■
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce X u » P1Sy wProwadzaiąee ustawę
178 ust. 1 pkt 1 ustawy zliaTl pcT20 8 r p" TT W z
z 2018 r. poz. 1668 z7zm.) o77 14 us! 1 1 ”« U-

do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szcze •' ,niWerSy,tetu Szczecinskiego (załącznik 
przyjęcia Statutu Uniwersytetu sZSSgo) §° ‘ " W

sZSZągoPzZdPZ H hpcaZa20ClZ9nira 7 Uniw®ytetU

postępowań w sprawach nadania stopni naukowjch^' SZCZeg°łowych zasad Powadzenia 

jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - t 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) K deks postępowania

uchwala się, co następuje:

§U

przeprowadzeniu na wntós^plna m^aftdTwilka Uniw®Ytetu Sz“ecińskiego, po 

postępowania w sprawie nadania stopnfa naukowe™ ’ka przewidzlaneg« Przepisami prawa 
Wilkowi stopień doktora nauk o kultoze fizycznei w r ’ PanU mgrOwi Rafałowi 
podstawie rozprawy doktorskiej pt Sport osób z nilnl7P ° kulturze fi^znej na
(1952-2016). j p ■ P b z nicPe,n°sprawnoscią ruchową w Polsce

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA 
Rady Naukowej 

Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 

dr hab. Renata Urban, pro\ US



UZASADNIENIE

W dn u 4 kwietnia 2017 r. Pan mgr Rafał Wilk w trybie przepisów ustawy z dnia 14 marca 
03 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy złożył do Rady Wydziału Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego wniosek o wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania mu stopnia naukowego doktora, przedkładając przygotowaną przez siebie 
rozprawę doktorską pt. Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016). 
wnioskodawca przedłożył także inne wymagane dokumenty.

Rada Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 
29 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę nr 56/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
kZZZ Pr°mOtOra r°/praWy w osobie Prof- *a hab. Stanisława Zabomiaka (uchwała 
58/2017)1?) °raZ Pr°mOtOra P°mocmczeg° w osobie dra Janusza Zielińskiego (uchwała nr

SSaSf" Kdlh7 'TT6'’ 1 Pr°m0Cji Zdr°wia Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 
aja -Ol*Ir- podjęła uchwałę nr 37/2018, w dniu 27 września 2018 r. uchwałę nr 69/2018 

a w dniu 25 października 2018 r. uchwałę nr 93/2018 w sprawie powołania komisji 
przeprowadzających egzaminy doktorskie. Pan mgr Rafał Wilk zdał wymagane egzaminy 
Z wynikiem pozytywnym, odnośne protokoły znajdują się w aktach.

Rada .Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego 
Z nr 7- Tt™ai 2 r P Jęła UChwałę “■ 26/2020 powołującą recenzentów 
TomaszIjmkadOkOrSklm W °S°bach prof' dra hab' Bartosza Molika oraz prof. dra hab.

Recenzja prof. dra hab. Tomasza Jurka wpłynęła w dniu 16 października 2020 r. Główna 
sentencja recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała, iż: Na podstawie 
gruntownej analizy ocenianej rozprawy doktorskiej uważam i stwierdzam, że odpowiada ona 
kryteriom stawianym pracom z zakresu nauk o kulturze fizycznej i zgodnie z obowiązującym 
prawem wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UmWertytetu 
Szczecińskiego o dopuszczenie mgra Rafała Wilka do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Recenzja prof. dra hab. Bartosza Molika wpłynęła w dniu 7 listopada 2020 r. Główna sentencja 
recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała: Podsumowując, stwierdzam że

Rafa\° WMa "Sport OSÓb Z ^łnosprawnością ruchową w Polsce 
przyjęte prącym ° ' UChyb‘eń’ Mre nie P°^^ ™ tym etapie na pozytywne

Mając na uwadze sentencję zawartą w drugiej recenzji Komisja Doktorska, powołana do 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego, powołana uchwałą nr 26/2017 z dnia 5 maia 2017 r 
(uzupełnienie składu komisji: uchwała nr 66/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r) na swym 
posiedzeniu odbytym w dniu 17 grudnia 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w sprZie 
Sa”Z Wik°a J d° P°PraWy Zg°dnie Z Wni°Skiem “ym wrecenzji prof.

22 ZranZ/eZktOranla P°PraWy rozPrawy doktorskiej została ona skierowana w dniu 
— grudnia 2020 r. do ponownej oceny przez tych samych recenzentów.

Powtórna recenzja prof. dra hab. Bartosza Molika wpłynęła w dniu 20 stycznia 2021 r. Główna 
sentencja recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała: Biorąc pod uwagę 
wszystkie powyższe względy, mimo wskazanych sporych wątpliwości metodologicznych, 
a także na podstawie dokonanej analizy uznaję, że przedstawiona mi do oceny rozprawa 
co tors a mgr Rafała Wilka „Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce 



(1952- 2016) stanowi oryginalne rozwiązanie problemu pracy oraz wykazuje dobrą wiedzę 
teoretyczną kandydata. Wobec spełnienia wymagań zawartych w art. 13, ust.l Ustawy z dnia 

marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki, przedkładam Instytutowi Nauk o Kulturze 
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej Pana mgra 
Kajała Wilka „Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016)” 
i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Powtoma recenzja prof. dra hab. Tomasza Jurka wpłynęła w dniu 28 stycznia 2021 r. Główna 
sentencja recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała: Na podstawie 
gruntownej analizy poprawionej rozprawy doktorskiej uważam, że odpowiada ona kryteriom 
stawianym pracom z zakresu nauk o kulturze fizycznej i zgodnie z obowiązującym prawem 
wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego 
o dopuszczenie mgra Rafała Wilka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Na podstawie przedłożonych recenzji Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 
Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 4 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr 28/2021 
w sprawie dopuszczenia Pana mgra Rafała Wilka do publicznej obrony, wyznaczając jej termin 
na dzień 4 marca 2021 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Rafała Wilka odbyła się w dniu 
4 marca 2021 r., z uwagi na sytuację pandemii w systemie zdalnym. Wzięli w niej udział 
recenzenci w osobach prof. dra hab. Bartosza Molika oraz prof. dra hab. Tomasza Jurka 
promotor w osobie prof. dra hab. Stanisława Zabomiaka, promotor pomocniczy w osobie dra 
anusza Zielińskiego, 6 członków komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz 

zaproszeni goście. W dyskusji w czasie publicznej obrony uczestniczyło 8 osób Wyniki 
głosowania za przyjęciem publicznej obrony były następujące:

Za przyjęciem pracy oddano 9 głosów

Przeciwko przyjęciu pracy 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 
8 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 32/2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej Pana mgra Rafała Wilka.

Po przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze 
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 18 marca 2021 r. dokonała oceny przebiegu 
przewodu doktorskiego, w tym oceny publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przedłożonych 
w przewodzie recenzji i podjęła uchwałę nr 33/2021 z dnia 18 marca 2021 r. o nadaniu 
Panu mgrowi Rafałowi Wilkowi stopnia naukowego doktora. Wyniki głosowania za nadaniem 
stopnia naukowego doktora były następujące:

Za nadaniem stopnia 9 głosów

Przeciwko nadaniu stopnia 0 głosów

Wstrzymało się o głosów

Brak głosu 0

POUCZENIE
Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
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