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U S T A W A

                                       z dnia

o Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Art. 1. 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

utworzona na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy 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), zwana dalej

„AMW”, z dniem 1 stycznia 2003 r. staje się Akademią Marynarki Wojennej im.

Bohaterów Westerplatte w rozumieniu niniejszej ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Gdynia.

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

oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk wojskowych, technicznych,

ekonomicznych i humanistycznych, w szczególności:

1) kształcenie kadr dowódczych i specjalistycznych na potrzeby

obronności państwa, w tym przede wszystkim na potrzeby Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kształcenie kadr naukowych i dydaktycznych, w tym dla

szkolnictwa wojskowego i jednostek badawczo-rozwojowych

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
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3) kształcenie słuchaczy i studentów odpowiednio do kierunku lub

specjalności studiów oraz przygotowanie ich do wykonywania

określonych zawodów, w tym w zakresie gospodarki morskiej.

2. 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 poro-

zumieniu 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 (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).

4. W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi

morskiej postanowień Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht sporządzonej

w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i z 1999 r. Nr 30, poz.

286) nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.
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Art. 4. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AMW staje

się mieniem Akademii z dniem 1 stycznia 2003 r.

2. Akademia z dniem 1 stycznia 2003 r. przejmuje prawa i zobo-

wiązania AMW.

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

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AMW pełnią

tę służbę w Akademii;

2) pracownicy AMW stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze AMW stają się słuchaczami Akademii.

2. Osoby przyjęte do AMW na pierwszy rok studiów na rok

akademicki 2002/2003 z dniem 1 stycznia 2003 r. stają się słuchaczami lub studentami

Akademii.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne AMW z dniem 1 stycznia

2003 r. stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

4. Jednostki organizacyjne AMW, 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 AMW 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 ust. 1 stanowi, że utworzenie, przekształcenie i

zniesienie akademii wojskowej oraz połączenie jej z inną państwową szkołą wyższą

następuje w drodze ustawy.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte funkcjonuje na podstawie

wprowadzonego ustawą z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym

szkolnictwie wojskowym (Dz.U. Nr 22, poz. 128) przepisu art. 54 ustawy o wyższym

szkolnictwie wojskowym, który stanowi, że akademią wojskową jest m.in. Akademia

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Projektowany akt prawny wpisuje się w realizowaną w Ministerstwie Obrony

Narodowej reformę systemu szkolnictwa wojskowego mającą na celu przystosowanie

go do standardów obowiązujących w dowodzeniu i szkoleniu funkcjonujących w

innych Państwach - Członkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz do

potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej AMW o kształcenie, obok słuchaczy

- kandydatów na żołnierzy zawodowych (kobiet i mężczyzn), także studentów

cywilnych i studentki cywilne, co pozwoli na płynne przejście szkolnictwa wojskowego

do jednolitego systemu edukacji narodowej wyrażonego nową ustawą „Prawo o

szkolnictwie wyższym”.

Zakłada się, że w Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie studia na pierwszym roku

około 20 studentów i studentek cywilnych. Po pełnym wdrożeniu nowego systemu w

Akademii będzie studiować łącznie około 100 studentów i studentek cywilnych. Taka

forma rozszerzenia zakresu kształcenia nie spowoduje wzrostu liczby słuchaczy i będzie

się odbywać w ramach aktualnie przydzielanych środków finansowych.
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Funkcjonujący obecnie - jak i przewidywany w przyszłości - system dydaktyczno-

wychowawczy w Akademii Marynarki Wojennej zapewnia profesjonalne

przygotowanie kadr do służby w Marynarce Wojennej i w strukturach wojskowych

Paktu Północnoatlantyckiego oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa żeglugi.

Konstrukcja tego systemu zapewnia także możliwość kształcenia osób cywilnych na

potrzeby gospodarki morskiej, urzędów publicznych, a także Marynarki Wojennej.

Poszerzenie zakresu kształcenia Akademii Marynarki Wojennej o studentów i studentki

cywilne pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i

naukowo-dydaktycznego Akademii, który stanowi obecnie ponad 130 nauczycieli

akademickich, wśród nich 23 profesorów, 22 doktorów habilitowanych i ponad 70

doktorów zatrudnionych na etacie. Uprawnia to Akademię do prowadzenia

trójstopniowych studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich) na

trzech kierunkach studiów.

Powyższe zamierzenia są również wynikiem realizacji przepisów ustawy z dnia 25 maja

2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925 i

Nr 154, poz. 1802), na podstawie której znajdują pełne pokrycie finansowe.

Przechodząc do szczegółowych uregulowań należy stwierdzić, że projekt w art. 1 ust. 1

przewiduje, że Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte utworzona

na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym z dniem 1

stycznia 2003 r. staje się Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w

rozumieniu niniejszej ustawy.

Akademia Marynarki Wojennej będzie wykonywać zadania jednostki wojskowej

określone przez Ministra Obrony Narodowej (art. 1 ust. 4).

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

będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk wojskowych,

technicznych, ekonomicznych i humanistycznych. W szczególności Akademia będzie:

1) kształcić kadry dowódcze i specjalistyczne na potrzeby obronności państwa, w tym

przede wszystkim na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) kształcić kadry naukowe i dydaktyczne, w tym dla szkolnictwa wojskowego oraz

jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony

Narodowej;

3) kształcić słuchaczy i studentów odpowiednio do kierunku lub specjalności studiów

oraz przygotowywać ich do wykonywania określonych zawodów, w tym w

zakresie gospodarki morskiej.

Akademia Marynarki Wojennej będzie kształcić żołnierzy oraz osoby cywilne (art. 2

ust. 2). Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu nadzór nad Akademią będzie sprawował

Minister Obrony Narodowej. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad

Akademią będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej (art. 3 ust. 2).

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 (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.

W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej postanowień

Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht sporządzonej w Londynie dnia 17 lipca
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1978 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i z 1999 r. Nr 30, poz. 286) nadzór nad

Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw gospodarki morskiej (art. 3 ust. 4).

W myśl art. 4 ust. 1 mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe AMW, stanie

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

prawa i zobowiązani AMW.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. żołnierze pełniący służbę w AMW będą pełnili tę służbę w

Akademii. Pracownicy AMW staną się pracownikami Akademii, a słuchacze AMW

staną się słuchaczami Akademii (art. 5 ust. 1).

Osoby przyjęte do AMW na rok akademicki 2002/2003 z dniem 1 stycznia 2003 r. będą

słuchaczami lub studentami Akademii (art. 5 ust. 2).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 podstawowe jednostki organizacyjne AMW z dniem

1 stycznia 2003 r. staną się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

Jednocześnie jednostki organizacyjne AMW, które przed dniem 1 stycznia 2003 r.

posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych zachowują te uprawnienia po

tym dniu - jako jednostki organizacyjne Akademii.

Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AMW będą organami Akademii.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla

budżetu państwa.

Ocena skutków regulacji:

1. Regulacja nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego.

2. Regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

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

4. Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.
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Wobec powyższego, projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji i dyskusji

społecznych.
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