


Projekt

U S T A W A

                                               z dnia

o Wojskowej Akademii Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego.

Art. 1.1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

utworzona na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej

Akademii Technicznej (Dz.U. Nr 17, poz. 136) i dekretu z dnia 18 lipca 1951 r. o

nazwie Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. Nr 39, poz. 296), zwana dalej

„WAT”, z dniem 1 stycznia 2003 r. staje się Wojskową Akademią Techniczną im.

Jarosława Dąbrowskiego w rozumieniu ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej określone przez

Ministra Obrony Narodowej.

Art.  2.1.  Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie w

zakresie nauk technicznych, ekonomicznych, chemicznych i fizycznych, w

szczególności:

1) kształcenie słuchaczy i studentów odpowiednio do kierunku

studiów lub określonych specjalności wojskowych  przydatnych

dla Sił Zbrojnych, a także przygotowanie do wykonywania

innych zawodów;

2) kształcenie kadr naukowych i dydaktycznych, w tym dla

szkolnictwa wojskowego i jednostek badawczo-rozwojowych

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

3) kształcenie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej lub

dydaktycznej oraz prowadzenie kompleksowych badań

naukowych i prac wdrożeniowych.

2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych

nauk niż wojskowe odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 12

września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104,
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poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz.

163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z

1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96,  poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,

poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000

r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129,

Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34 i Nr 150,

poz. 1239).

3.  Akademia  kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.

Art. 3. 1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią

sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu

z Ministrem Obrony Narodowej.

3.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w  porozu-

mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje dotację na

działalność dydaktyczną na kształcenie studentów cywilnych, o których mowa w  ust. 2,

przy uwzględnieniu wysokości dotacji oraz jej udziału w kosztach kształcenia w

szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego oraz w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, może przyznawać dotacje,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie

wyższym.

Art. 4. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe WAT staje się

mieniem Akademii z dniem 1 stycznia 2003 r.

2. Akademia z dniem 1 stycznia 2003 r. przejmuje prawa

i zobowiązania WAT.

Art. 5. 1.  Z dniem 1 stycznia 2003 r.:

1) słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami

Akademii;

2) osoby przyjęte do WAT na pierwszy rok studiów na rok

akademicki 2002/2003 stają się studentami Akademii.

2.  Podstawowe jednostki organizacyjne WAT, z dniem 1 stycznia 2003

r. stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
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3. Jednostki organizacyjne WAT, które przed dniem 1 stycznia 2003 r.

posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po

tym dniu, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 6. Z dniem 1 stycznia 2003 r. dotychczasowe organy kolegialne

i jednoosobowe WAT stają się organami Akademii.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz.U. z 1992 r.

Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr

115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.

676 i Nr 141, poz. 1184) w art. 3 stanowi, że utworzenie, przekształcenie i zniesienie

akademii wojskowej oraz połączenie jej z inną państwową szkołą wyższą następuje w

drodze ustawy.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego funkcjonuje na

podstawie ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii

Technicznej (Dz.U. Nr 17, poz. 136) i dekretu z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie

Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. Nr 39, poz. 296).

Projektowany akt prawny wpisał się w realizowaną w Ministerstwie Obrony Narodowej

reformę systemu szkolnictwa wojskowego, mającą na celu przygotowanie go do

standardów obowiązujących w dowodzeniu i szkoleniu Państw Członków Traktatu

Północnoatlantyckiego.

W związku z tym, że nowy model kształcenia przyjęty w Siłach Zbrojnych RP

przewiduje dla Akademii kształcenie tylko żołnierzy w ramach podwyższania

kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, doktoranckich i kursach,

dlatego też uczelnia poszerza proces kształcenia o studentów cywilnych i studentki

cywilne kształconych na jednolitych studiach inżynierskich lub magisterskich, z których

część będzie potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych.

Poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie studentów cywilnych i studentki cywilne

pozwoli na płynne wpisanie uczelni w jednolity system edukacji narodowej „Prawa o

szkolnictwie wyższym”.

Zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Obrony

Narodowej zakłada  się, że na każdym roku studiów (począwszy od października 2002

r.) w Akademii będzie się kształcić 500 studentów i studentek cywilnych.  Po pełnym

wdrożeniu tego systemu liczba studentów będzie kształtować się na poziomie około

2500 osób.



2

Kształcenie w Wojskowej Akademii Technicznej studentów cywilnych i studentek

cywilnych, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału

naukowego i naukowo-dydaktycznego Akademii, który stanowi obecnie ponad 900

nauczycieli akademickich, wśród nich 65 profesorów, 98 doktorów habilitowanych i

ponad 400 doktorów zatrudnionych na etacie. Tak bogaty potencjał naukowy i

naukowo-dydaktyczny uprawnia Akademię do prowadzenia trójstopniowych studiów

wyższych (inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktoranckich) na dziewięciu

kierunkach studiów występujących na liście Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Przechodząc do szczegółowych uregulowań należy stwierdzić, że projekt ustawy w art.

1 ust. 1 przewiduje, że Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

utworzona na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej

Akademii Technicznej (Dz.U. Nr 17, poz. 136) i dekretu z dnia 18 lipca 1951 r. o

nazwie Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. Nr 39, poz. 296) z dniem 1 stycznia

2003 r. staje się Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w

rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 projektu Akademia będzie uczelnią

państwową, posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31

marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym akademie wojskowe są

państwowymi szkołami wyższymi oraz jednocześnie jednostkami wojskowymi.

Obowiązujące przepisy natomiast nie przyznają osobowości prawnej jednostkom

wojskowym.

Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej określone przez Ministra Obrony

Narodowej (art. 1 ust. 4 projektu).

Art. 2 ust. 1 projektu stanowi, że podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest

kształcenie w zakresie nauk: technicznych, ekonomicznych, chemicznych i fizycznych.

Akademia kształcić będzie słuchaczy i studentów zgodnie z kierunkami studiów lub

określonych specjalności, tak wojskowych (na potrzeby Sił Zbrojnych), jak i innych niż

wojskowe, przygotowujących do wykonywania zawodów przydatnych poza resortem

obrony narodowej. Ponadto Akademia  będzie przygotowywać  potencjalnie kadry

naukowe i dydaktyczne, w tym dla szkolnictwa wojskowego i jednostek badawczo-

rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Działalność WAT

skierowana będzie także na kształcenie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej
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lub dydaktycznej oraz prowadzenie kompleksowych badań naukowych i prac

wdrożeniowych.

W Akademii tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż

wojskowe odbywać się będzie na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 12

września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104,

poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314,  z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz.

163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z

1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,

poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000

r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129,

Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz.  33 i 34 i Nr 150,

poz. 1239).

Akademia będzie kształciła żołnierzy w ramach podwyższania kwalifikacji

zawodowych oraz osoby cywilne na jednolitych studiach wyższych inżynierskich lub

magisterskich, które będą potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych (art. 2

ust. 3 projektu). Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu nadzór nad Akademią będzie sprawował

Minister Obrony Narodowej, zaś w zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad

akademia będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w

porozumieniu w Ministrem Obrony Narodowej (art.  3 ust. 2 projektu).

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem

Obrony Narodowej corocznie ustala i przekazuje dotację na działalność dydaktyczną na

kształcenie studentów cywilnych, przy uwzględnieniu wysokości dotacji oraz jej

udziału w kosztach kształcenia w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz w zakresie nadzoru nad Akademią,

może przyznawać dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12

września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe WAT staje

się mieniem Akademii z dniem 1 stycznia 2003 r. Ponadto Akademia przejmuje

wszelkie prawa i zobowiązania WAT.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami

Akademii. Natomiast osoby cywilne przyjęte do WAT na pierwszy rok studiów na rok

akademicki 2002/2003 stają się studentami Akademii.
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Podstawowe jednostki organizacyjne WAT, z dniem 1 stycznia 2003 r., stają się

podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii. Natomiast jednostki

organizacyjne WAT, które przed tym dniem posiadały uprawnienia do nadawania

stopni naukowych zachowują te uprawnienia po dniu 1 stycznia 2003 r., jako jednostki

organizacyjne Akademii.

Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe  WAT stają się organami Akademii.

Przyjęcie projektu ustawy skutkować może wydatkami w dziale 803 Szkolnictwo

Wyższe na kwotę 12.236 tys. zł w 2003 r., a docelowo 48.943 tys. zł przy osiągnięciu

poziomu 2.500 studentów cywilnych.

Zależeć to będzie jednak od faktycznej liczby studentów, na którą MENiS będzie

naliczało dotacje w poszczególnych latach.

Zgodnie z opinia Ministra Finansów skutki finansowe wejścia w życie ustawy w 2003 r.

powinny być sfinansowane w ramach limitu wydatków części 38 – szkolnictwo wyższe,

przygotowanego projektu budżetu państwa na rok przyszyły.

Ocena skutków regulacji:

1. Regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

2. Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

3. Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

Wobec powyższego, projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji i dyskusji

społecznych.
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