
UCHWAŁA  Nr 47/2007 

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 25 października 2007 roku. 
 

 

w sprawie:       utworzenia Związku Uczelni Wojskowych Rodzajów 
Sił Zbrojnych 

 
 
 Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.1)  
Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala, co następuje:  

 
DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. WyraŜamy zgodę na utworzenie związku uczelni publicznych pod 
nazwą „Związek Uczelni Wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych”, zwanego 
dalej „Związkiem”, którego uczestnikami będą: 

1) Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
z siedzibą w Gdyni, uczelnia wojskowa – publiczna uczelnia 
akademicka, zwana dalej „AMW”; 

2) WyŜsza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą we Wrocławiu, uczelnia wojskowa – publiczna uczelnia 
zawodowa, zwana dalej „WSOWL”; 

3) WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, 
uczelnia wojskowa – publiczna uczelnia zawodowa, zwana dalej 
„WSOSP”. 

 
§ 2. 1. Związek będzie miał osobowość prawną. 
 
§ 3. 1. Siedzibą Związku będzie miasto Gdynia. 
§ 4. 1. AMW, WSOWL i WSOSP, zwane dalej równieŜ „Uczestnikami”, 
pozostaną autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania. 
2. Minister Obrony Narodowej będzie sprawował nadzór nad Związkiem na 
zasadach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” - zwanej 
dalej „ustawą”.  
 
§ 5. Funkcjonowanie Związku będzie określał statut Związku, zwany dalej 
„statutem”. 
 
 
                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 
144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818. 



 2 

DZIAŁ II 
Zadania Związku 

 
§ 6. 1. Podstawowymi zadaniami Związku będą: 

1) planowanie i organizowanie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej 
oraz wspólnego procesu kształcenia studentów, w tym kandydatów 
na Ŝołnierzy zawodowych;  

2) koordynowanie: 
a) procesu kształcenia studentów /słuchaczy/ róŜnych form, 

rodzajów i kierunków studiów /kursów, szkoleń/ w celu ich 
naleŜytego przygotowania do pracy zawodowej w instytucjach 
wojskowych i cywilnych (lub w sektorze cywilnym 
i wojskowym), 

b) procesu podwyŜszania kwalifikacji naukowych, a w tym 
uzyskiwania stopni naukowych i tytułu naukowego, 
z wykorzystaniem moŜliwości własnych i we współpracy 
z innymi uczelniami i placówkami naukowymi posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia, 

c) procesu wychowania studentów, doktorantów i słuchaczy 
z uwzględnieniem kształtowania postaw patriotycznych, 
etycznych i prospołecznych, a w odniesieniu do studentów 
i słuchaczy wojskowych takŜe odpowiednich cnót Ŝołnierskich 
takich jak: honor, odwaga, poświęcenie, godność, 
poszanowanie munduru oraz stopnia wojskowego, 

d) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
świadczenia usług badawczych, 

e) kształcenia i promowania kadr naukowych, 
f) działań zmierzających do rozwoju kultury fizycznej wszystkich 

uczestników kształcenia i szkolenia, a takŜe pracowników 
Uczelni, 

g) współpracy Uczestników z innymi instytucjami naukowymi, 
w tym współpracy zagranicznej, 

h) zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa 
w zakresie wymienionym w lit. a) – e);  

3) podejmowanie działań na rzecz efektywnego wykorzystania bazy 
dydaktycznej i naukowej, w tym przez tworzenie 
interdyscyplinarnych zespołów badawczych; 

4) stymulowanie rozwoju Uczestników poprzez rozwój pracowników; 
5) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych 

i europejskich oraz innych instytucji finansowych; 
6) prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

2. Szczegółowe zadania Związku określi statut. 
 
3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 prowadzona 

jest na zasadach i trybie określonych w statucie.  
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DZIAŁ III 
Ustrój Związku 

 
Rozdział 1 
Statut 

 
§ 7. 1. Statut uchwali Rada Rektorów, zwana dalej „Radą”, 
większością, co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po 
zasięgnięciu opinii Senatów Uczestników. 
2. Statut wejdzie w Ŝycie po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony 
Narodowej. 
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do zmiany statutu. 
 
§ 8. 1. Pierwszy statut nada Minister Obrony Narodowej. 
2. Pierwszy statut wejdzie w Ŝycie z dniem określonym w decyzji 
Ministra Obrony Narodowej i będzie obowiązywał do czasu wejścia 
w Ŝycie statutu uchwalonego przez Radę, nie później jednak niŜ do dnia 
31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym 
Związek został utworzony.  
 

Rozdział 2 
Organy Związku 

 
§ 9. 1. Kolegialnym organem uchwałodawczym Związku będzie Rada. 
2. Kolegialnym organem opiniodawczo – doradczym Związku będzie 
Konwent. 
3. Jednoosobowym organem zarządzającym Związku będzie 
Przewodniczący Rady. 
4. Pierwsza kadencja organów Związku będzie trwała do dnia 31 
sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym Związek 
zostanie utworzony. 
 
§ 10. 1. W skład Rady będą wchodzili komendanci - rektorzy 
uczestników Związku. 
2. Tryb pracy Rady określi statut. 
 
§ 11. 1. Przewodniczącego Rady będzie wybierała Rada spośród 
komendantów – rektorów Uczestników. 
2. Kadencja przewodniczącego Rady będzie wynosiła cztery lata 
i rozpoczynała się w dniu 1 września, a kończyła w dniu 31 sierpnia. 
3. Komendant – rektor tego samego Uczestnika nie będzie mógł zostać 
wybrany na więcej niŜ dwie następujące po sobie kadencje. 
4. Kompetencje przewodniczącego Rady, tryb jego wyboru, odwołania, 
przypadki wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji oraz tryb 
wyborów uzupełniających określi statut. 
5. Pierwszego przewodniczącego Rady powoła Minister Obrony 
Narodowej. 
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§ 12. Do kompetencji Rady naleŜy: 

1) ustalanie głównych kierunków działalności Związku; 
2) ustalanie zasad działania Związku; 
3) nadzorowanie i dokonywanie oceny działalności Związku 

i przewodniczącego rady oraz zatwierdzanie rocznych 
sprawozdań przewodniczącego Rady; 

4) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego związku; 
5) wyraŜanie zgody na dokonanie przez przewodniczącego Rady 

czynności o wartości określonej w statucie; 
6) koordynowanie działalności dydaktycznej i badawczej 

Uczestników;  
7) wyraŜanie zgody na zawieranie przez przewodniczącego Rady 

umów dotyczących współpracy z podmiotami zagranicznymi; 
8) wyraŜanie opinii społeczności akademickiej uczestników 

Związku, a w szczególności w sprawach przedłoŜonych przez 
przewodniczącego Rady, Konwent albo trzech członków 
Konwentu. 

 

§ 13. 1. W skład Konwentu wchodzą: 
1) Komendanci - rektorzy uczestników Związku; 

2) przedstawiciel: 

a) Ministra Obrony Narodowej, 
b) szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
c) dowódcy Wojsk Lądowych,  
d) dowódcy Sił Powietrznych, 
e) dowódcy Marynarki Wojennej, 
f) dowódcy Wojsk Specjalnych, 
g) dyrektora Departamentu właściwego do spraw WyŜszego 

Szkolnictwa Wojskowego, 
h) przedstawiciel studentów i doktorantów Uczestników. 

2. Przewodniczącym Konwentu jest osoba wyznaczona przez 
Ministra Obrony Narodowej. 

3. Tryb wyboru lub powołania członków Konwentu, a takŜe 
przypadki odwołania, wygaśnięcia mandatu i uzupełnienia 
składu Konwentu określi statut. 

4. Tryb pracy Konwentu określi statut.  
5. Kadencja Konwentu trwa 3 lata.  

 

§ 14. Do kompetencji Konwentu naleŜy: 

1) wskazywanie strategii i podstawowych kierunków rozwoju 
Związku; 

2) wskazywanie kierunków działalności badawczej Uczestników, 
uwzględniające potrzeby Rodzajów Sił Zbrojnych RP; 
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3) kreowanie warunków skutecznej działalności Uczestników, 
w zakresie kształcenia i wychowania kandydatów na Ŝołnierzy 
zawodowych; 

4) zapewnienie ścisłej współpracy Uczestników z  rodzajami Sił 
Zbrojnych RP. 

 

 
 

Rozdział 3 
Organizacja Związku 

 
§ 15. 1. Organizację oraz zasady funkcjonowania Związku, w tym 
jednostki organizacyjne Związku i ich podstawowe zadania, określi 
statut.  
2. Tryb tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek 
administracyjnych obsługujących organy Związku określi regulamin 
organizacyjny ustalony w trybie określonym w statucie.  
 
§ 16. Związek będzie mógł tworzyć jednostki organizacyjne w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 
6 w zakresie określonym w statucie. 

 
Rozdział 4 

Mienie i finanse Związku 
 

§ 17. Mieniem Związku będzie mienie przekazane przez Uczestników w 
celu wykonywania zadań Związku, a takŜe mienie nabyte przez 
Związek. 
 
§ 18. Uczestnicy zobowiąŜą się do nieodpłatnego oddania Związkowi w 
celu korzystania, z chwilą rozpoczęcia jego działalności, następujących 
składników mienia: 
 
1) AMW - lokale biurowe z niezbędnym wyposaŜeniem do 

funkcjonowania Związku, 
2) WSOWL - wyposaŜenie niezbędne do funkcjonowania Związku – 

po uwłaszczeniu uczelni, 
3) WSOSP - wyposaŜenie niezbędne do funkcjonowania Związku – 

po uwłaszczeniu uczelni. 
 

§ 19. W przypadku likwidacji Związku jego mienie, po spłaceniu 
zobowiązań, stawało się będzie, odpowiednio do źródeł pochodzenia, 
mieniem Uczestnika, który to mienie przekazał, a mienie nabyte przez 
Związek z innych źródeł stawało się będzie mienieniem Uczestników 
w częściach równych. 
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§ 20. Działalność Związku będzie finansowana ze środków 
Uczestników, z dotacji budŜetu państwa oraz z przychodów własnych 
Związku. 
 
§ 21. 1. Uczestnicy będą przekazywać w kaŜdym roku na rzecz 
Związku środki pochodzące z przychodów własnych Uczestników 
w wysokości, terminach i na zasadach określonych przez Radę.  
2. Rada będzie mogła odstąpić od określenia wysokości środków 
przekazywanych na rzecz Związku w danym roku, jeŜeli Związek będzie 
posiadał środki wystarczające na prowadzenie działalności. 
3. Środki przekazane na rzecz Związku przez Uczestników będą 
zwolnione od podatków. 
 
§ 22. Związek będzie mógł otrzymać dotację z budŜetu Państwa na 
zadania związane z obroną narodową i bezpieczeństwem publicznym, 
a takŜe inne środki z budŜetu Państwa oraz budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków.  
 
§ 23. 1. Przychodami Związku będą w szczególności: 

1) środki przekazane przez Uczestników; 
2) dotacje z budŜetu Państwa; 
3) środki na badania naukowe i prace rozwojowe; 
4) odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty licencyjne; 
5) przychody z działalności gospodarczej; 
6) przychody z udziałów i odsetek; 
7) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz 

ofiarności publicznej; 
8) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym określonych 

w § 6 ust. 1 pkt 5; 
9) środki z jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. 

2. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe będą pozostawały 
w dyspozycji Związku. 

 
§ 24. 1. Związek będzie pokrywał koszty swojej działalności, 
zobowiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów 
określonych w § 23 ust. 1. 
2. Związek będzie prowadził samodzielną gospodarkę finansową na 
podstawie planu rzeczowo-finansowego, uchwalanego w trybie 
określonym w statucie, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
i o rachunkowości. 
 
§ 25. 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku będzie składał 
jednoosobowo przewodniczący Rady. 
2. Przewodniczący Rady będzie mógł udzielić pełnomocnictwa na 
zasadach określonych w statucie. 
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DZIAŁ IV 
Pracownicy Związku 

 
§ 26. 1. Związek będzie mógł zatrudniać pracowników, w tym 
pracowników Uczestnika, z zastrzeŜeniem ust. 3. 
2. Pracownicy Związku będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.  
3. Czynności wynikające ze stosunków pracy w odniesieniu do 
pracowników Związku będzie wykonywał przewodniczący Rady. 
4. Pracownik Uczestnika będzie mógł zostać zatrudniony w Związku za 
uprzednią pisemną zgodą właściwego komendanta – rektora. 
 
§ 27. Do stosunków pracy pracowników Związku, w tym do 
wynagrodzeń i innych świadczeń, a takŜe emerytur i rent, będą miały 
zastosowanie przepisy o stosunkach pracy pracowników uczelni, 
z wyjątkiem przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 
akademickich.  

 
 

DZIAŁ V 
Likwidacja Związku 

 
§ 28. 1. Likwidacja Związku moŜe nastąpić w trybie właściwym dla 
utworzenia Związku. 
2. Szczegółowy tryb likwidacji Związku określi statut. 

 
DZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 29. Uchwała podlega doręczeniu: 
1) Komendantowi – Rektorowi AMW, 
2) Komendantowi – Rektorowi WSOWL, 
3) Komendantowi – Rektor WSOSP, 
4) Ministrowi Obrony Narodowej. 

 
§ 30. Uchwała ma moc prawną w przypadku podjęcia jednobrzmiących 
uchwał przez Senaty AMW, WSOWL i WSOSP. 
 
§ 31. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 KOMENDANT - REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 
     PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 
 

           kontradmirał dr inŜ. Czesław DYRCZ 
 


