
UCHWAŁA NR 42/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/2019 r. Senatu Akademii Marynarki
Wojennej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Akademii Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. póz. 1668 z późn. zm.), w związku
z art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. póz. 1669 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§1

W Statucie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni, stanowiącym załącznik uchwały Nr 19/2019 r. Senatu Akademii Marynarki
Wojennej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Marynarki
Wojennej wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 22 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) prorektor do spraw realizacji zadań Akademii jako jednostki wojskowej,
zwany dalej prorektorem do spraw wojskowych;

3) prorektorzy, o których mowa w § 51 - § 55;";

b) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze, z wyjątkiem utworzonych na
mocy odrębnych przepisów, tworzy, przekształca i likwiduje rektor na mocy decyzji -
z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego prorektora albo kanclerza.";

c) § 40 otrzymuje brzmienie:

„Akademia może, na podstawie odrębnych uchwał senatu, prowadzić działalność
gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, inną od działalności
polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 5 ustawy,
w formie jednostek wewnętrznych lub w innej formie dopuszczalnej przez prawo,
w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych na zasadach określonych
w rozdziale 9 Statutu.";



d) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjami kierowniczymi w Akademii są:
1) prorektorzy;
2) dziekani wydziałów - liderzy ewaluowanych dyscyplin naukowych;
3) dyrektorzy samodzielnych instytutów - liderzy ewaluowanych dyscyplin

naukowych;
4) dyrektorzy instytutów - liderzy ewaluowanych dyscyplin naukowych;
5) prodziekani albo zastępcy dyrektorów samodzielnych instytutów właściwi

do spraw kształcenia i studenckich lub doktorantów;
6) kierownicy innych jednostek wchodzących w skład wydziału;
7) kierownicy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych o charakterze

badawczym, dydaktycznym lub szkoleniowym;
8) zastępcy osób, o których mowa w pkt 6-7.";

e) w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do pełnienia funkcji kierowniczych, z wyjątkiem prorektora do spraw
wojskowych, powołuje i odwołuje z nich rektor na mocy decyzji, z własnej
inicjatywy lub na wniosek - dziekana, dyrektora samodzielnego instytutu albo
właściwego prorektora.";

f) w § 51 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w § 50 ust. 1 pkt 7 może
być powołany nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako
podstawowym miejscu pracy lub żołnierz zawodowy wyznaczony w Akademii
na stanowisko nauczyciela akademickiego; ust. 10 stosuje się odpowiednio.";

g) w § 76 w ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje: rektora, prorektorów,
dziekanów, dyrektorów samodzielnych instytutów, dyrektorów instytutów
i kierowników jednostek pozawydziałowych.";

h) Rozdział 9 otrzymuje tytuł:

„Zasady dysponowania mieniem Akademii i prowadzenia działalności
gospodarczej";

i) w § 89 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Rektor Akademii może utworzyć własny fundusz stypendialny, zgodnie
z art. 420 ust. 1 ustawy, na zasadach określonych w regulaminie ustalonym przez



rektora w uzgodnieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów.
7. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od innych
stypendiów, o których mowa w ustawie.";

j) § 90 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 40 Statutu jest prowadzona przez
jednostki organizacyjne, utworzone przez rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.
Jednostki te działają na podstawie regulaminów wydanych przez rektora
i podlegają rektorowi.

2. Forma prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej powinna być
dostosowana do jej przedmiotu, rozmiaru oraz możliwości kadrowych, finansowych
i rzeczowych Akademii.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie podmiotu prowadzącego

wyodrębnioną działalność gospodarczą, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
zawierać w szczególności:
1) nazwę tworzonego podmiotu odzwierciedlającą specjalistyczny charakter

jego działalności;
2) cel utworzenia podmiotu i zakres jego działalności;
3) uzasadnienie do wybranej formy organizacyjnej;
4) projekt regulaminu organizacyjnego podmiotu;
5) projekt planu finansowego, uwzględniającego źródła przychodów i koszty

działalności podmiotu obejmujący trzy pierwsze lata działalności;
6) przewidywane korzyści z utworzenia podmiotu;
7) potrzeby lokalowe niezbędne do prowadzenia działalności;
8) opinię kwestora w zakresie możliwości finansowych.";

k) w Załączniku nr 10 Zasady działania Senatu, w dziale VI Podejmowanie
uchwał, w pkt. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prorektorzy, dziekani, dyrektorzy samodzielnych instytutów, liderzy dyscyplin,
kanclerz i kwestor- w zakresie spraw wynikających z ich kompetencji;".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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kontradmirał prof. df hab. Tomasz SZUBRYCHT


