
UCHWAŁA NR 50/2016

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie: powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących
oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencje 2016-
2020.

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 1, 3, 4, 7 i 8 rozdziału VIII załącznika
nr 9 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte uchwala się,
co następuje:

§1

1. Na kadencję 2016-2020 Senat Akademii Marynarki Wojennej powołuje
następujące stałe komisje:

1) Stałą Komisję Senatu ds. Statutu i Regulaminów;
2) Stałą Komisję Senatu ds. Kształcenia i Promocji;
3) Stałą Komisję Senatu ds. Nauki;
4) Stałą Komisję Senatu ds. Rozwoju, Mienia i Finansów;
5) Stałą Komisję Senatu ds. Morskich i Międzynarodowych;
6) Stałą Komisję Senatu ds. Etyki Zawodowej.

2. Zadania i uprawnienia komisji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

1. Stałą Komisję Senatu ds. Statutu i Regulaminów powołuje się w składzie:

1) dr Bogusław BĄK
2) pani Natalia BORKOWSKA
3) kmdr dr hab. Dariusz BUGAJSKI
4) kmdr por. dr. inż. Adam CICHOCKI
5) mgr Witold DUDEK
6) mgr Iwona DUDZIUK
7) dr hab. inź. Wojciech JURCZAK
8) pani Bożena KAMIŃSKA
9) dr hab. Jerzy KOJKOŁ
10) kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI
11) mgr Małgorzata OLKOWSKA

2. Na przewodniczącego komisji wybiera się - kmdr. dr. hab. Dariusza
BUGAJSKIEGO.
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§3

1. Stałą Komisję Senatu ds. Kształcenia i Promocji powołuje się w składzie:

1) mgr Iwona DUDZIUK
2) prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
3) mgr Paweł KUSIAK
4) dr Edyta ŁOŃSKA
5) prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ
6) kmdr por. mgr inż. Wojciech MUNDT
7) kmdr por. mgr Tomasz SKRZESZEWSKI
8) kmdr por. dr hab. inż. Mariusz WĄŻ
9) pan Paweł WOJCIECHOWSKI
10) dr Agata ZAŁĘSKA-FORNAL

2. Na przewodniczącego komisji wybiera się - prof. dr. hab. Piotra MICKIEWICZA.

§4

1. Stałą Komisję Senatu ds. Nauki powołuje się w składzie:

1) kmdr por. dr inż. Jacek FABISIAK
2) mat pchor. mgr Katarzyna GARUS
3) kmdr por. dr inż. Grzegorz GRZECZKA
4) kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI
5) dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN
6) kmdr por. dr hab. inż. Krzysztof NAUS
7) kmdr dr hab. inż. Adam OLEJNIK
8) kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK
9) kmdr por. dr hab. inż. Andrzej ŻAK

2. Na przewodniczącego komisji wybiera się - kmdr. dr. hab. inż. Tomasza
PRACZYKA.

§ 5

1. Stałą Komisję Senatu ds. Rozwoju, Mienia i Finansów powołuje się w składzie:

1) pani Natalia BORKOWSKA
2) kmdr por. mgr Marek DRYGAS
3) kmdr dr hab. inż. Ignacy GLOZA
4) dr Roman KRAIŃSKI
5) mgr Mirosław MATUSIK
6) kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK
7) mgr Adam WOŹNIAK
8) dr hab. inż. Bogdan ŻAK

Na przewodniczącego komisji wybiera się - dr. hab. inż. Bogdana ŻAKA.
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§6

1. Stałą Komisję Senatu ds. Morskich i Międzynarodowych powołuje się w składzie:

1) st mat pchor. Tomasz BACHOR
2) mgr inż. Jarosław BRAMKO
3) mgr inż. Adam DUCZMAL
4) por. mar. mgr inż. Marcin KLUCZYK
5) kmdr dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ
6) kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK
7) kpt. ż. w. mgr Lech SOROKA
8) dr Radosław TYŚLEWICZ

2. Na przewodniczącego komisji wybiera się - kmdr por. dr. Bartłomieja PĄCZKA.

§ 7

1. Stałą Komisję Senatu ds. Etyki Zawodowej powołuje się w składzie:

1) kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI
2) prof. dr hab. Franciszek GRABSKI
3) pan Konrad NOZDERKO
4) dr hab. Piotr SEMKÓW
5) mgr Urszula SZREDER
6) kmdr dr hab. Jarosław TESKA
7) dr hab. Ewa ZALEWSKA
8) dr Alicja ŻUKOWSKA

2. Na przewodniczącego komisji wybiera się - kmdr. dr. hab. Jarosław TESKĘ.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOM
AKADEMII MARYNAR

PRZEWODWCZĄ

kmdr prof. dr h masz SZUBRYCHT
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Załącznik do uchwały Senatu AMW
Nr 50/2016 z dnia 19 października 2016 r.

ZADANIA l UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI SENATU

l. Stała Komisja Senatu ds. Statutu i Regulaminów

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) opracowanie projektu statutu i regulaminów;
2) opracowanie projektu zmian do statutów i regulaminów;
3) analiza treści statutu i regulaminów w zakresie zgodności z obowiązującym

prawem;
4) rozpatrywanie spraw skierowanych do komisji przez senat lub jego

przewodniczącego;
5) przygotowanie materiałów i informacji przydatnych w procesie podejmowania

decyzji przez senat;
6) monitorowanie składów komisji, zespołów i innych gremiów oraz

występowanie z inicjatywą ich uzupełniania.

2. Do podstawowych uprawnień komisji należy:

1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych

ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji;

II. Stała Komisja Senatu ds. Kształcenia i Promocji

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) opiniowanie na wniosek Senatu lub Rektora, projektów uchwał Senatu
w sprawach dotyczących kształcenia w tym:
- przystosowania struktury organizacyjnej Akademii do zadań

dydaktycznych,
- oferty dydaktycznej uczelni,
- jakości kształcenia i sposobów jej oceniania,
- prawnych uwarunkowań kształcenia i studiów,
- relacji Akademii z krajowym systemem oświatowym,
- wniosków o uruchomienie kierunków studiów, specjalności i studiów

podyplomowych,
- zasad organizacji procesu dydaktycznego,
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- zasad i organizacji rekrutacji, w tym także na studia doktoranckie
i podyplomowe,

- wymiaru i zakresu pensum dydaktycznego,
- warunków studiowania, a także pomocy materialnej dla studentów

i doktorantów,
- zasad odpłatności za studia,

- wymiany studentów między Akademią a innymi uczelniami, w tym
zagranicznymi,

2) opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje oraz, na wniosek Senatu
lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty uchwał Senatu w sprawach
dotyczących promocji.

2. Do podstawowych uprawnień komisji należy:

1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych

ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.

III. Stała Komisja Senatu ds. Nauki

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) opiniowanie na wniosek Senatu lub Rektora, projektów uchwał Senatu
w sprawach dotyczących nauki, w tym:
- strategii rozwoju wzmacniającej pozycję naukową Akademii,
- poziomu badań naukowych w Akademii i metod jego podniesienia,
- polityki wykorzystania środków finansowych (budżetowych

i pozabudżetowych), wspierającej badania naukowe,
- roli badań naukowych w kształceniu studentów i w rozwoju kadr

naukowych,
- warunków do utrzymywania posiadanych i uzyskania kolejnych uprawnień

do nadawania stopni naukowych,
- promocji Akademii w kraju i zagranicą jako ośrodka badawczego,
- poszukiwania partnerów strategicznych Akademii w zakresie badań

naukowych i kształcenia,
- współpracy z innymi uczelniami i instytucjami badawczymi, w tym

zagranicznymi, w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

2. Do podstawowych uprawnień komisji należy:

1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
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2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych
ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.

IV. Stała Komisja Senatu ds. Rozwoju, Mienia i Finansów

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) opiniowanie strategii rozwoju Uczelni oraz okresowa ocena jej wykonania;
2) opiniowanie i rekomendowanie do uchwalenia senatowi projektu planu

rzeczowo-finansowego Akademii oraz projektów zmian tego planu;
3) analizowanie sprawozdania finansowego Akademii;
4) ocena skutków finansowych prowadzonej w Akademii polityki kadrowej;
5) opiniowanie i przedstawianie własnych propozycje projektów uchwał Senatu

z zakresu spraw finansowych Akademii;
6) wyrażanie opinii w sprawie nabywania, zbywania lub obciążenia mienia

Akademii;
7) ocena realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii

Europejskiej;
8) ocena funkcjonowania i rozwoju systemu informatycznego.

3. Do podstawowych uprawnień komisji należy:

1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych

ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.

V. Stała Komisja Senatu ds. Morskich i Międzynarodowych

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) analiza projektów aktów prawnych wynikających z rezolucji, konwencji,
dyrektyw przygotowywanych przez organizacje międzynarodowe i krajowe;

2) analiza wdrażania i stosowania międzynarodowych aktów prawnych
dotyczących bezpieczeństwa żeglugi;

3) analiza dokumentów w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy;
4) przygotowywanie materiałów dla Senatu i Rektora w zakresie spraw

dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz
kwalifikacji i wyszkolenia marynarzy;

5) udział członków Komisji w posiedzeniach ciał przygotowujących materiały
w powyższym zakresie.

2. Do podstawowych uprawnień komisji należy:
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1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych

ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.

VI. Stała Komisja Senatu ds. Etyki Zawodowej

1. Do podstawowych zadań komisji należy:

1) analizowanie pól rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
prywatnych i publicznych;

2) proponowanie rozstrzygnięć konfliktów interesów na korzyść interesów
uczelni;

3) opracowywanie projektów aktów prawnych umożliwiających zapobieganie
i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

4) propagowanie działań mających na celu rozpowszechnienie treści kodeksu
etyki pracownika akademii i kodeksu etyki studenta;

5) podejmowanie działań prowadzących do poprawy stosunków międzyludzkich;
6) ocena pod względem etycznym czynów uchybiających obowiązkom

nauczyciela akademickiego i studenta lub godności zawodu nauczycielskiego;

2. Do podstawowych uprawnień komisji należy:

1) przedstawianie senatowi stanowiska komisji w danej sprawie;
2) żądanie przedstawienia materiałów dokumentów i wyjaśnień związanych

ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.
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