
UCHWAŁA NR 57/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu specjalistycznego
i wyposażenia laboratoryjnego, logistycznego oraz
oprogramowania specjalistycznego na potrzeby dydaktyczno
szkoleniowe oraz zabezpieczenia finansowo-logistycznego
funkcjonowania Akademii planowanego do zakupu w ramach
dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2015

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu
udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie
kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179, póz. 1068)Senat
Akademii Marynarki Wojennej postanawia co następuje:

§1

1. Senat wyraża zgodę na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia
laboratoryjnego, logistycznego oraz oprogramowania specjalistycznego na
potrzeby dydaktyczno szkoleniowe oraz zabezpieczenia finansowo-logistycznego
funkcjonowania Akademii planowanego wyszczególnionego w załączniku do
uchwały.

2. Senat wyraża zgodę na podjęcie przez Rektora działań zmierzających do
zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji, o których mowa w pkt 1
z następujących źródeł finansowania:
- budżet państwa - dotacja celowa resortu Obrony Narodowej,
- środki własne Akademii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradm. dr inż. Czesław DYRCZ
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Załącznik do uchwały Nr 57/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 r.

Zestawienie potrzeb sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, logistycznego
i oprogramowania specjalistycznego na potrzeby dydaktyczno szkoleniowe oraz
zabezpieczenia finansowo-logistycznego funkcjonowania Akademii Marynarki
Wojennej planowanego do zakupu w ramach dotacji celowej resortu Obrony
Narodowej w 2015 roku
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Nazwa zadania
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Razem

Pracowania -laboratorium komputerowe Wydziału Nawigacji i
Uzbrojenia Okrętowego

Multimedialna pracownia języków obcych

Spalarka okrętowa do laboratorium siłowni okrętowych

Odolejacz wód zęzowych do laboratorium siłowni okrętowych

Aparatura systemu sterowania silnikiem ZS typu Common
Raił do laboratorium siłowni okrętowych

Laboratorium - pracownia dydaktyczna zarządzania
logistycznego WDiOM

Łódź żaglowa t. Omega

Łódź żaglowa t. DZ z osprzętem transportowym

Omasztowanie do jachtów

Agregat prądotwórczy

Pracownia-laboratorium meteorologiczno-oceanograficzne

Zintegrowany system informatyczny klasy ERP (Enterprise
Resource Planning - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

Plan na 201 5 r.
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