
UCHWAŁA NR 62/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 45/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Na podstawie art. 79 i art. 163 ust. 2 oraz 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. póz. 1668 z późn.
zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, wprowadzonego Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 301/DNiSW
z dnia 28 sierpnia 2019 r. uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 45/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wprowadza się
następujące zmiany:

1) ilekroć w zmienianej uchwale wymienia się „dyrektora samodzielnego instytutu",
to dotyczy to „zastępcy dyrektora samodzielnego instytutu";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązek wniesienia opłat za usługi edukacyjne wynika z umowy.
2. Wzory umów określa zarządzenie rektora - komendanta w sprawie wzorów

umów obowiązujących w Akademii Marynarki Wojenne określających warunki
odpłatności za studia i inne usługi edukacyjne.

3. Rektor - komendant do zawierania umów, o których mowa w ust. 1 i 2
upoważnia prodziekanów wydziałów i zastępców dyrektorów samodzielnych
instytutów właściwych dla kierunków, poziomów i profilów studiów.

4. W przypadku nie podpisania umowy przez osobę pobierającą naukę stosuje
się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrzne akty prawa
Akademii Marynarki Wojennej.
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3) w § 19 ust. 2 otrzymuje nr 3 a ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Za realizację niniejszej uchwały odpowiedzialny jest prorektor ds. kształcenia
i studenckich."

§2
Tracą moc:

1. Uchwała Senatu AMW nr 39/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi
edukacyjne obowiązujących w Akademii Marynarki Wojennej.

2. Uchwała Senatu AMW nr 70/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w szczegółowych wzorach umów o warunkach odpłatności za studia i usługi
edukacyjne obowiązujących w Akademii Marynarki Wojennej.

§3

Uchwała wchodzi z w życie z dniem 1 października 2019 r.

REKTOR - K0MBNDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. drfhab. Tomasz SZUBRYCHT
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