
— 1 —Dziennik Urzędowy

Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 7

Warszawa, dnia  23 maja 2003 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Nr 7

DZIENNIK URZĘDOWYA WWD

      D E C Y Z J E :

81 —  Nr 114/MON z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu przedsiębiorstwa

państwowego pod nazwą „Wojskowa Drukarnia w Łodzi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4

3

Z A R Z Ą D Z E N I A :

70 —  Nr 17/MON z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-

rozwojowej pod nazwą  „Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 — Nr 18/MON z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 — Nr 19/MON z dnia 18  kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 — Nr 20/MON z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 — Nr 21/MON z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 — Nr 24/MON z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Akademii

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 — Nr 25/MON z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr  23 w  Warszawie przy

3 Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 — Nr 26/MON z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 70 w Krośnie Odrzań-

skim przy Jednostce Wojskowej Nr 1375 w Krośnie Odrzańskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 — Nr 27/MON z dnia  5 maja  2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 151 w Mrzeżynie

przy Jednostce Wojskowej Nr 3346 w Mrzeżynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 — Nr 28/MON z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 30 w Lublinie przy

Jednostce Wojskowej Nr 3820 w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 — Nr 29/MON z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola

Nr 105 w Koszalinie przy Jednostce Wojskowej Nr 1223 w Koszalinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TREŚĆ:
Poz.:
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48
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82 — Nr 119/MON z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie stosowania w resorcie obrony narodo-

wej klasyfikacji zawodów i specjalności występujących na rynku pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 — Nr 120/MON z dnia 22 kwietnia  2003 r. w sprawie ustalenia składu Rady Wyższego Szkol-

nictwa Wojskowego i Nauki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 — Nr  121/MON z dnia 22 kwietnia  2003 r. w sprawie nadania regulaminu Radzie Wyższego

Szkolnictwa Wojskowego i Nauki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 — Nr 124/MON z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów

oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 — Nr 133/MON z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych

w zakresie militaryzacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Departament Polityki Zbrojeniowej

70

ZARZĄDZENIE Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej
pod nazwą „Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych”

Poz. 70

52

52

53

57

58

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca

1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74,

poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,

poz. 2052)  zarządza się, co następuje:

§. 1.1. Zatwierdza się statut jednostki badawczo-

rozwojowej pod nazwą „Instytut Techniczny Wojsk Lot-

niczych” z  siedzibą w Warszawie.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia*.

§2.  Traci moc statut Instytutu Technicznego Wojsk

Lotniczych, nadany zarządzeniem Ministra Obrony Na-

rodowej Nr 013/MON z dnia 31 grudnia 1987 r. w spra-

wie nadania statutów  wojskowym jednostkom badaw-

czo-rozwojowym podległym Głównemu Inspektorowi

Techniki  WP (Dz. Rozk. Tjn. MON poz. 012).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennkiem Urzędowym.
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Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia
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ZARZĄDZENIE Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Poz. 71

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,

poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,

poz. 591, z 1995 r. Nr I38, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,

poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769

i Nr 15, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,

poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255

i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,

poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,

poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,

Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,

Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384

i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzą-

dza się, co następuje:

§ 1. W statucie 103 Szpitala Wojskowego z Przy-

chodnią — Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej w Olsztynie, stanowiącym załącznik do

zarządzenia Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu

103 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią — Samo-

dzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

w Olsztynie (Dz. Rozk. MON poz. 107, z 1999 r. poz. 55

oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 26 i Nr 16,

poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w § 3 w ust. 2 wyraz ,,rejonu” zastępuje się wyra-

zem „obwodu”;

2) w § 8 w ust. 1-4, w § 9 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 w ust. 2

wyraz „Komendant” zastępuje się wyrazem „Dy-

rektor”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Szpitala wchodzą:

1) Dyrekcja;

2) Izba przyjęć;

3) Oddziały szpitalne:

a) chorób wewnętrznych,

b) chirurgiczny ogólny,

c) urologiczny,

d) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) otolaryngologiczny,

f) okulistyczny,

g) dermatologiczny,

h) neurologiczny,

i)  intensywnej opieki medycznej,

j) medycyny paliatywnej,

k) dla przewlekle chorych;

4) Blok operacyjny;

5) Przychodnia;

6) Apteka szpitalna;

7) Apteka ogólnodostępna;

8) Inne komórki organizacyjne, sekcje, działy oraz

samodzielne stanowiska pracy niezbędne dla

funkcjonowania szpitala zgodnie ze statutem.”;

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rachunkowość Szpitala prowadzona jest zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).”;

5) w § 17 wyrazy „Kodeksu handlowego” zastępuje

się wyrazami „Kodeksu spółek handlowych”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Poz. 72, 73

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,

poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,

poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,

poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769

i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,

poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255

i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,

poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,

poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,

Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,

Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384

i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzą-

dza się,  co następuje:

§ 1. W statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przy-

chodnią — Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Przemyślu, stanowiącym załącznik do za-

rządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu 114 Szpi-

talowi Wojskowemu z Przychodnią — Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przemy-

ślu (Dz. Rozk. MON poz. 111 oraz  Dz. Urz. MON z 2001 r.

Nr 16, poz. 128)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szpital prowadzi wydzieloną działalność gospo-

darczą, inną niż określona w ust. 1 i 2, w tym

także w formie apteki ogólnodostępnej.”;

2) w § 8 w ust. 1-4, w § 9 w ust. 1 i 2 oraz w § 10

w ust. 2 wyraz „Komendant” zastępuje się wyra-

zem „Dyrektor”;

3) w § 10 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrekcja;”,

b) w pkt 3:

— tiret 2 otrzymuje brzmienie:

„— Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem

Ginekologii,”,

— tiret 11 otrzymuje brzmienie:

„ — Szpitalny Oddział Ratunkowy,”,

— po tiret 12 dodaje się tiret 13 w brzmieniu:

„— Inne Oddziały.”,

c) w pkt 4 po tiret 23 dodaje się tiret 24 i 25

w brzmieniu:

„ — Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

— Inne Poradnie i Gabinety Specjalistyczne;”,

d) w pkt 5:

— tiret 12 otrzymuje brzmienie:

„— Apteka zakładowa,”,

— po tiret 14 dodaje się tiret 15 i 16 w brzmieniu:

„— Inne ośrodki usługowe,

 — Apteka ogólnodostępna;”,

4) w § 17 wyrazy „Kodeksu handlowego” zastępuje

się wyrazami „Kodeksu spółek handlowych”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

73

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,

poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,

poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,

poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769

i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
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poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256

i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,

Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193

i Nr 120, paz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88,

poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113,

poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128,

poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co

następuje:

§ 1. W statucie Przychodni Lekarskiej Wojskowej

Akademii Technicznej — Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Warszawie, stanowiącym

załącznik do zarządzenia Nr 89/MON Ministra  Obrony

Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nada-

nia statutu Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii

Technicznej — Samodzielnemu Publicznemu Zakłado-

wi Opieki Zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 143, z 1999 r,

poz. 104 oraz Dz. Urz.  MON z 2001 r. Nr 16, poz. 131)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1-4, w § 8 w ust. 1 i 2 oraz w § 9 w ust. 2

wyraz „Komendant” zastępuje się wyrazem „Dy-

rektor”;

2) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrekcja;”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.”;

3) w § 16 wyrazy ,.Kodeksu handlowego” zastępuje

się wyrazami „Kodeksu spółek handlowych”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Poz. 73 ,74

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia
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ZARZĄDZENIE Nr 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,

poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,

poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,

poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769

i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,

 poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256

i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,

Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,

poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,

poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r.

 Nr 113, poz. 984) zarządza się,  co następuje:

§ 1. W statucie 6  Szpitala Wojskowego z Przy-

chodnią — Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej w Dęblinie, stanowiącym załącznik do

zarządzenia Nr 62/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania sta-

tutu 6 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią — Sa-

modzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro-

wotnej w Dęblinie (Dz. Rozk. MON poz. 116 oraz

Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 24) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w tym na obsza-

rze obwodu profilaktyczno-leczniczego, obejmują-

cego terytorium wyznaczone w odrębnej umowie”;

2) w § 5 w ust. 2:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „mobilizacyjnych na

czas wojny, a także” oraz wyrazy „oraz kierowa-

nia zabezpieczeniem medycznym działań bojo-

wych wojsk na terenie określonego obwodu

profilaktyczno-leczniczego szpitala”,

b) skreśla się pkt 10-13  i  15;

3) w § 8 w ust. 1-4, w § 9 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 w ust. 2

wyraz „Komendant” zastępuje się wyrazem „Dy-

rektor”;

4) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przełożonej  pielęgniarek;”;

5) w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyraz „Komenda” zastępuje się wyra-

zem „Dyrekcja”,

b) skreśla się pkt 5 i 9;

6) w § 12 w ust. 2 wyrazy „(Dz. U. Nr 121, poz. 591

oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272,

Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754)” zastępuje się

wyrazami „(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)”;

7) w § 17 wyrazy „Kodeksu handlowego” zastępuje

się wyrazami „Kodeksu spółek handlowych”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

75

ZARZĄDZENIE Nr  24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w  sprawie  nadania  statutu  Wojskowej  Akademii  Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego

Poz. 75

Na podstawie art. 5 ust. 2  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) zarzą-

dza się, co następuje:

§ 1. Wojskowej Akademii Technicznej

im.  Jarosława Dąbrowskiego nadaje się statut sta-

nowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony

Narodowej Nr 30/MON z dnia 31 sierpnia 1995 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Akademii

Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego

(Dz. Rozk. MON poz. 121).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik do zarządzenia Nr 24/MON

Ministra   Obrony   Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 75)

STATUT

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

DZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Akademia jest akademicką uczelnią pań-

stwową posiadającą osobowość prawną i działa na pod-

stawie ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534), zwanej dalej

„ustawą”.

2. Do Akademii stosuje się również, w zakresie ure-

gulowanym ustawą, przepisy ustawy z dnia 31 marca

1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U.

z 1992 r. Nr 10, poz. 40 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

o wyższym szkolnictwie wojskowym”, oraz przepisy

ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wy-

ższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwanej dalej

„ustawą o szkolnictwie wyższym”.

3. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

4. Słuchacze Akademii są studentami w rozumie-

niu ustawy o szkolnictwie wyższym.

5. Akademia wykonuje zadania jednostki

wojskowej w zakresie określonym przez Ministra

Obrony Narodowej.

§ 2. Akademia jest nadzorowana przez Ministra

Obrony Narodowej, a w zakresie uregulowanym w usta-

wie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-

dowej.

§ 3. 1. Akademia stanowi część systemu nauki

polskiej i systemu edukacji narodowej. Aktywnie

uczestniczy w kształtowaniu obronności Państwa, ze-

spalając w swej działalności kształcenie i wychowa-

nie studentów oraz prowadzenie badań naukowych,

w tym służących potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zwłaszcza w zakresie uzbrojenia

i sprzętu wojskowego.

2. Akademia kultywuje chlubne tradycje oręża

polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć

wojskowych służb technicznych, a także dba o zacho-

wanie i wzbogacanie własnych tradycji.
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3. W swojej działalności Akademia kieruje się

najlepszymi tradycjami akademickimi, a przede wszyst-

kim: obowiązkiem głoszenia prawdy, poszanowaniem

godności człowieka, wolności nauki, kształcenia i tole-

rancji światopoglądowej oraz obowiązkiem kształtowa-

nia w społeczności akademickiej aktywności, solidar-

ności społecznej, a także poczucia odpowiedzialności

i świadomości praw oraz obowiązków obywatelskich.

§ 4.1. Podstawowymi zadaniami Akademii wyni-

kającymi z potrzeb zapewnienia obronności państwa

są:

1) kształcenie kadr specjalistycznych i dowódczych

dla jednostek wojskowych oraz innych jednostek

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych

przez Ministra Obrony Narodowej oraz, w miarę

potrzeb, dla systemu sojuszniczego;

2) kształcenie kadr dydaktycznych i naukowych dla

szkolnictwa wojskowego i jednostek badawczo-

rozwojowych nadzorowanych przez Ministra

Obrony Narodowej;

3) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej

i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły za-

wodowe i są żołnierzami zawodowymi lub pra-

cownikami wojska;

4) szkolenie rezerw osobowych, w tym również osób

ubiegających się o powołanie do kontraktowej

służby wojskowej, w specjalnościach technicz-

nych i logistycznych;

5) prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk

wojskowych, technicznych, ekonomicznych, che-

micznych i fizycznych, służących umacnianiu

obronności;

6) prowadzenie prac wdrożeniowych i moderniza-

cyjnych dotyczących uzbrojenia, sprzętu wojsko-

wego lub technicznego będącego na wyposaże-

niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prowadzenie

doświadczeń dotyczących uzbrojenia, sprzętu

i obiektów technicznych, jak również rozwiązań

organizacyjno-systemowych eksploatacji uzbro-

jenia i sprzętu dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej;

8) rozwijanie i upowszechnianie w resorcie obrony na-

rodowej postępu technicznego i technologicznego;

9) dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny żołnierzy zawo-

dowych, kadr kształconych na potrzeby systemu

obronnego państwa i pracowników Akademii;

10) reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej w organizacjach i strukturach międzyna-

rodowych i zagranicznych, w tym w NATO, na po-

lecenie Ministra Obrony Narodowej lub organów

przez niego upoważnionych.

2. Akademia wykonuje ponadto następujące inne

zadania podstawowe:

1) kształcenie studentów w zakresie prowadzonych

kierunków studiów oraz przygotowanie ich do

wykonywania zawodów innych niż zawód żołnie-

rza zawodowego;

2) prowadzenie innych niż wymienione w ust. 1 pkt 5

badań naukowych w zakresie nauk wojskowych,

technicznych, ekonomicznych, chemicznych i fi-

zycznych;

3) prowadzenie działalności wdrożeniowej i moder-

nizacji sprzętu technicznego niewymienionego

w ust. 1 pkt 6;

4) przygotowywanie kandydatów do samodzielnej

pracy naukowej i dydaktycznej poza resortem

obrony narodowej;

5) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej

i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły za-

wodowe;

6) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej

oraz postępu technicznego i technologicznego;

7) współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeń-

stwie oraz dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny pra-

cowników i studentów Akademii.

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,

Akademia w szczególności:

1) wychowuje studentów w duchu poszanowania

praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpo-

wiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, za-

angażowania w sprawy Ojczyzny, a zwłaszcza

umacniania Jej obronności;

2) podejmuje starania, aby w środowisku akademic-

kim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz

atmosfera wzajemnej życzliwości;

3) rozwija u studentów pożądane cechy osobowo-

ści, a zwłaszcza odwagę, poczucie honoru i odpo-

wiedzialności, zdyscyplinowanie, samodzielność

w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sy-

tuacjach, inicjatywę, odporność psychiczną

i sprawność fizyczną jak również umiejętność twór-

czego myślenia i wytrwałość w pracy;

4) współdziała z wyższymi szkołami wojskowymi oraz

uczelniami, a także z centrami szkolenia rodzajów

wojsk i służb w zakresie wymiany doświadczeń

w dziedzinie organizacji, planowania i realizacji

procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego

oraz wykorzystania infrastruktury naukowo-ba-

dawczej i dydaktycznej;

5) współdziała z jednostkami wojskowymi w zakre-

sie przygotowania dowódczego i specjalistyczne-

go studentów oraz doskonalenia zawodowego

kadry;

6) prowadzi działalność naukowo-badawczą w dzie-

dzinach związanych z techniką oraz uczestniczy we

wdrażaniu jej wyników;

7) podejmuje działania zmierzające do wykorzysta-

nia osiągnięć nauki i techniki w Siłach Zbrojnych

i gospodarce;

8) upowszechnia wyniki badań naukowych, sprawu-

je doradztwo naukowe, organizuje seminaria, se-

sje, zjazdy, sympozja oraz konferencje naukowe

i szkoleniowe;

9) wydaje opinie o metodach, technologiach i rozwią-

zaniach technicznych produkcji i budowy uzbrojenia,

Poz. 75



— 8 —Dziennik Urzędowy

Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 7

sprzętu i obiektów technicznych dla organów pań-

stwowych i samorządowych oraz podmiotów gospo-

darczych;

10) współdziała w opracowywaniu i wdrażaniu wyni-

ków badań z komórkami organizacyjnymi Minister-

stwa Obrony Narodowej oraz sztabami i jednost-

kami wojskowymi;

11) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placów-

kami w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego

kadry, wzajemnego wykorzystywania infrastruktu-

ry dydaktycznej i badawczej, a także rozwoju nauki

i postępu technicznego.

4. Wykonując swoje zadania Akademia przestrze-

ga wymagań określonych w przepisach o ochronie in-

formacji niejawnych.

§ 5.1. Akademia może prowadzić jednolite studia

magisterskie, studia wyższe zawodowe oraz uzupełnia-

jące studia magisterskie w zakresie nauk wojskowych,

technicznych, ekonomicznych, chemicznych i fizycznych.

2. Akademia może prowadzić również:

1) studia doktoranckie;

2) studia podyplomowe;

3) kursy specjalne i specjalistyczne;

4) kursy doskonalenia zawodowego;

5) kursy językowe.

3. Akademia może prowadzić, za zgodą ministra

właściwego do spraw edukacji narodowej, szkoły po-

nadpodstawowe.

4. W Akademii mogą odbywać studia oraz uczest-

niczyć w badaniach naukowych i szkoleniu osoby nie-

będące obywatelami polskimi, na zasadach określonych

w ustawie o szkolnictwie wyższym.

§ 6.1. Akademia jest uprawniona do nadawania

stopni naukowych oraz do występowania o nadanie

tytułu naukowego.

2. Osoby, którym Akademia nadała stopień na-

ukowy doktora, składają ślubowanie doktorskie, które-

go tekst stanowi załącznik nr 5 do niniejszego statutu.

§ 7.1. Akademia może nadawać tytuł doktora ho-

noris causa osobom szczególnie zasłużonym dla roz-

woju nauki, techniki, kultury lub umocnienia obronno-

ści państwa, jak również wybitnym osobom niebędą-

cym obywatelami polskimi.

2. Uchwałę o nadaniu tytułu wymienionego w ust. 1

podejmuje Senat Akademii, po uzyskaniu zgody Mini-

stra Obrony Narodowej.

§ 8. Akademia może honorować, w sposób okre-

ślony uchwałą Senatu, swoich szczególnie zasłużonych

pracowników, absolwentów i studentów oraz inne

osoby, które przyczyniły się do rozwoju Akademii albo

przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały.

§ 9.1. Profesorowi innej uczelni krajowej lub za-

granicznej, niezatrudnionemu w Akademii, może być

przyznany status honorowego profesora wydziału.

2. Osobie niezatrudnionej w Akademii, a szcze-

gólnie przydatnej dla realizacji jej zadań statutowych,

może być przyznany status honorowego wykładowcy

wydziału.

3. Status honorowego profesora i honorowego

wykładowcy przyznaje komendant Akademii na wnio-

sek dziekana złożony za zgodą rady wydziału.

4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania sta-

tusu honorowego profesora i honorowego wykła-

dowcy oraz zasady udziału honorowego profesora

i honorowego wykładowcy w działalności wydziału

ustala komendant Akademii po zasięgnięciu opinii

Senatu.

§ 10. Akademia może być członkiem krajowych

oraz zagranicznych stowarzyszeń naukowych i technicz-

nych oraz o wyższej użyteczności publicznej.

§ 11.1. Akademia posiada sztandar nadany przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sztandar Akademii jest prezentowany podczas

szczególnie podniosłych uroczystości uczelnianych

i państwowych. Sztandarowi Akademii towarzyszy, wy-

znaczony przez komendanta Akademii, poczet sztan-

darowy.

3. Wzór sztandaru Akademii oraz jego opis sta-

nowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 12.1. Akademia posiada godło.

2. Godło Akademii jest ustanowione uchwałą

Senatu.

3. Wzór godła Akademii oraz jego opis stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 13.1. Akademia ma wielką pieczęć okrągłą

z godłem państwowym.

2. Prawo używania wielkiej pieczęci przysługuje

wyłącznie Senatowi i komendantowi Akademii.

§ 14.1. Odznakami i medalami pamiątkowymi

Akademii są:

1) odznaka absolwenta Akademii;

2) medal „Za Zasługi dla Wojskowej Akademii Tech-

nicznej”;

3) inne odznaki i medale uchwalone przez Senat.

Poz. 75
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2. Odznaki i medale wymienione w ust. 1 Akade-

mia może nadawać swoim absolwentom, szczególnie

zasłużonym pracownikom i studentom oraz innym oso-

bom, które przyczyniły się do jej rozwoju lub przyspo-

rzyły Akademii dobrego imienia i chwały.

3. Zasady i tryb nadawania odznak i medali wy-

mienionych w ust. 1 określa Senat.

4. Wzór odznaki absolwenta Akademii oraz jego

opis stanowi załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

5. Wzór i opis medalu „Za zasługi dla Wojskowej

Akademii Technicznej” stanowi załącznik nr 3 do niniej-

szego statutu.

§ 15.1. Senat może nadawać jednostkom organi-

zacyjnym, gmachom i audytoriom nazwy, a także ze-

zwalać na umieszczanie na terenie Akademii pamiąt-

kowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy

uczczenia pamięci osób zasłużonych dla Akademii.

2. Jednostki organizacyjne Akademii mogą sto-

sować — zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Se-

nat — własne symbole oraz oznaczenia.

§ 16.1. Akademia utrzymuje więzi ze swymi ab-

solwentami.

2. Akademia wspiera działalność Stowarzyszenia

Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

3. Akademia troszczy się o zachowanie pamięci

o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studen-

tach.

4. Szczególnym wyróżnieniem dla pracownika, ab-

solwenta lub studenta jest wpisanie jego zasług do „Zło-

tej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej”.

§ 17. Akademia posiada Izbę Tradycji gromadzącą

dobra kultury i pamiątki związane z historią Akademii.

§ 18.1. W Akademii obchodzone są następujące

uroczystości uczelniane:

1) jubileusz utworzenia Akademii obchodzony w dniu

1 października — w rocznicę pierwszej inauguracji

roku akademickiego;

2) inauguracja roku akademickiego, w czasie której od-

bywa się immatrykulacja osób przyjętych na studia;

3) wręczenie dyplomów ukończenia studiów;

4) nadanie tytułu doktora honoris causa;

5) ślubowanie doktorskie;

6) inne, uchwalone przez Senat.

2. Powinnością nauczycieli akademickich i studen-

tów Akademii jest udział w uroczystościach wymienio-

nych w ust. 1, zgodnie z wytycznymi Senatu i ustale-

niami komendanta Akademii.

3. Podczas uroczystości, o których mowa w ust. 1,

członkowie Senatu występują w strojach akademickich,

a komendant Akademii, jego zastępca, prorektorzy oraz

dziekani używają — przyjętych w Akademii — przysłu-

gujących im strojów oraz insygniów.

4. Komendant Akademii, jego zastępca, prorek-

torzy, dziekani oraz członkowie Senatu mogą występo-

wać w strojach akademickich oraz używać przysługują-

cych im insygniów również podczas uroczystości aka-

demickich organizowanych poza Akademią.

5. W Akademii mogą się odbywać wydziałowe

uroczystości akademickie uchwalane przez rady wydzia-

łów akademickich.

DZIAŁ II

Jednostki organizacyjne Akademii

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

§ 19.1. Akademia jest uczelnią wielowydziałową.

2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Akademii są:

1) wydziały akademickie;

2) instytuty techniki wojskowej.

§ 20.1.  Dla realizacji zadań wymienionych w § 4

ust. 1 Minister Obrony Narodowej powołuje jednostki

organizacyjne w etacie nadanym Akademii.

2. Jednostkami organizacyjnymi wymienionymi

w ust.1 są:

1) Wydział Techniki Wojskowej;

2) instytuty techniki wojskowej:

a) Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia

i Logistyki,

b) Instytut Optoelektroniki,

c) Instytut Systemów Uzbrojenia;

3) zakłady etatowe wchodzące w skład instytutów

wymienionych w pkt 2;

4) Zakład Szkolenia Wojskowego.

§ 21. Innymi jednostkami organizacyjnymi reali-

zującymi statutowe zadania Akademii mogą być:

1) instytuty wydziałowe;

2) katedry;

3) zakłady nieetatowe;

4) studia;

5) Park Nauki i Technologii.

§ 22. W Akademii działają ponadto jednostki or-

ganizacyjne jednolitego systemu biblioteczno-informa-

cyjnego oraz administracyjne i gospodarcze jednostki

Poz. 75
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organizacyjne, których zadaniem jest zapewnienie wła-

ściwych warunków realizacji procesu dydaktycznego

i badawczego oraz funkcjonowania Akademii.

§ 23.1. W Akademii mogą być powoływane inne

jednostki organizacyjne niż wymienione w § 19-22,

w szczególności ogólnouczelniane, międzywydziałowe

i pozawydziałowe.

2. Akademia może utworzyć, poza swoją siedzibą,

zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie:

1) wydziału akademickiego;

2) filii, w skład której wchodzą co najmniej dwa wy-

działy akademickie;

3) zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, w którym

wydział akademicki, posiadający uprawnienia do

nadawania stopnia naukowego doktora, realizuje

zajęcia dydaktyczne w ramach programu studiów

wyższych zawodowych.

3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1

i 2 niewchodzące w skład wydziału akademickiego two-

rzy, przekształca i znosi Senat na wniosek komendanta

Akademii, a wydziałowe jednostki organizacyjne two-

rzy, znosi i przekształca komendant Akademii na wnio-

sek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

4. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 3

niewchodzące w skład wydziału akademickiego dzia-

łają na podstawie odrębnych regulaminów organiza-

cyjnych wydanych przez komendanta Akademii po za-

sięgnięciu opinii Senatu.

5. Zakresy działania jednostek organizacyjnych

wymienionych w ust. 3 wchodzących w skład wydziału

akademickiego zatwierdza komendant Akademii na

wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

6. Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki

organizacyjnej Akademii wymaga pozwolenia Ministra

Obrony Narodowej, a ponadto ministra właściwego do

spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw

szkolnictwa wyższego.

7. Akademia może tworzyć jednostki międzyuczel-

niane i jednostki wspólne z innymi podmiotami, w szcze-

gólności instytucjami naukowymi, w tym również za-

granicznymi.

8. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 7

tworzy, przekształca i znosi Senat na wniosek komen-

danta Akademii, za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

R o z d z i a ł  2

Wydziały akademickie i ich jednostki organizacyjne

§ 24.1. Wydział akademicki prowadzi jeden lub

więcej kierunków studiów.

2. Wydział akademicki jest powołany do organi-

zowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, na-

ukowej i technicznej, związanej z prowadzonym kierun-

kiem lub kierunkami studiów oraz z odpowiednimi dys-

cyplinami naukowymi.

3. Wydział zatrudnia w pełnym wymiarze czasu

pracy co najmniej 12 osób, w wieku nieprzekraczają-

cym 70 lat, na stanowiskach profesora zwyczajnego lub

profesora nadzwyczajnego albo posiadających stopień

naukowy doktora habilitowanego.

4. Wydział akademicki powinien spełniać warun-

ki konieczne do nadawania stopnia naukowego dokto-

ra habilitowanego.

5. Wydział akademicki może prowadzić studia po-

dyplomowe, kursy specjalne i specjalistyczne oraz kur-

sy doskonalenia zawodowego, a jeżeli jego rada posia-

da uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-

tora habilitowanego — również studia doktoranckie.

6. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres

działania wydziału akademickiego określa jego regulamin

organizacyjny zatwierdzany przez Senat na wniosek ko-

mendanta Akademii zaopiniowany przez radę wydziału.

7. Mienie wydziału akademickiego stanowi wy-

dzieloną część mienia Akademii. Wydział dysponuje

posiadanymi środkami finansowymi, zgodnie z uchwa-

łami Senatu i zarządzeniami komendanta Akademii.

8. Wydziały, za zgodą komendanta Akademii,

mogą podejmować wspólne przedsięwzięcia dydaktycz-

ne, naukowe lub organizacyjne.

9. Wydział jest tworzony, znoszony i przekształca-

ny przez Senat na wniosek komendanta Akademii.

§ 25.1. Instytut wydziałowy jest powołany do or-

ganizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej,

naukowej i technicznej, związanej z określonym kierun-

kiem studiów, określoną specjalnością bądź grupą

przedmiotów kształcenia, odpowiadających dyscyplinie

lub dyscyplinom naukowym uprawianym na wydziale

akademickim, w skład którego wchodzi.

2. Instytut wydziałowy zatrudnia w pełnym wy-

miarze czasu pracy co najmniej 4 osoby, w wieku nie-

przekraczającym 70 lat, na stanowiskach profesora zwy-

czajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiada-

jących stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną instytutu

wydziałowego określa regulamin organizacyjny wydzia-

łu, w skład którego wchodzi.

4. Zakres działania instytutu wydziałowego okre-

śla dziekan, a zatwierdza rada wydziału.
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5. Instytut wydziałowy może dysponować środ-

kami finansowymi zgodnie z zarządzeniami komendan-

ta Akademii i dziekana.

6. Instytut wydziałowy jest tworzony, znoszony i prze-

kształcany przez komendanta Akademii za zgodą Senatu, na

wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 26.1. Katedra jest jednostką organizacyjną wy-

działu akademickiego powołaną do organizowania i pro-

wadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i tech-

nicznej, związanej z przedmiotem lub grupą przedmio-

tów kształcenia prowadzonych na wydziale akademic-

kim, w skład którego wchodzi.

2. Katedra zatrudnia w pełnym wymiarze czasu

pracy co najmniej 6 osób posiadających stopień nauko-

wy, w tym co najmniej dwie osoby, w wieku nieprze-

kraczającym 70 lat, na stanowiskach profesora zwyczaj-

nego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadające

stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co

najmniej jedną osobę posiadającą tytuł naukowy.

3. Zakres działania katedry określa dziekan, a za-

twierdza rada wydziału.

4. Katedra jest tworzona, znoszona i przekształ-

cana przez komendanta Akademii za zgodą Senatu, na

wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 27.1. Zakład nieetatowy jest jednostką organi-

zacyjną wydziału akademickiego lub instytutu wydzia-

łowego, powołaną do organizowania i prowadzenia

działalności dydaktycznej, naukowej i technicznej, zwią-

zanej z przedmiotem lub grupą przedmiotów kształce-

nia prowadzonych w jednostce organizacyjnej, w skład

której wchodzi, lub z jej specjalizacją naukową.

2. Zakład nieetatowy zatrudnia w pełnym wymia-

rze czasu pracy co najmniej 4 osoby posiadające sto-

pień naukowy, w tym co najmniej jedną osobę, w wie-

ku nieprzekraczającym 70 lat, na stanowisku profesora

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo po-

siadającą stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Zakres działania zakładu nieetatowego okre-

śla dziekan, a zatwierdza rada wydziału.

4. Zakład nieetatowy jest tworzony, znoszony

i przekształcany przez komendanta Akademii, na wnio-

sek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

R o z d z i a ł  3

Wydział  Techniki  Wojskowej
i  jego  jednostki  organizacyjne

§ 28.1. Wydział Techniki Wojskowej jest powołany

do koordynowania działalności instytutów techniki

wojskowej i innych jego jednostek organizacyjnych

w zakresie zadań wynikających z potrzeb zapewnienia

bezpieczeństwa państwa i stawianych przez Ministra

Obrony Narodowej, wymienionych w § 4 ust. 1. Wydział

Techniki Wojskowej współpracuje z wydziałami

akademickimi przy realizacji tych zadań.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna Wydziału

Techniki Wojskowej określona jest w etacie Akademii.

3. Zakres działania Wydziału Techniki Wojskowej

określa komendant Akademii, po zaopiniowaniu przez

Senat.

4. Mienie Wydziału Techniki Wojskowej stanowi

wydzieloną część mienia Akademii. Wydział Techniki

Wojskowej dysponuje posiadanymi środkami finanso-

wymi, zgodnie z ustaleniami Ministra Obrony Narodo-

wej, Senatu oraz zarządzeniami komendanta Akademii.

5. Wydział Techniki Wojskowej jest tworzony, zno-

szony i przekształcany przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 29.1. Instytut techniki wojskowej jest powołany

do współorganizowania i współprowadzenia działalno-

ści dydaktycznej, naukowej i technicznej, związanej

z jednym lub większą liczbą kierunków studiów, razem

z wydziałami akademickimi.

2. Instytut techniki wojskowej bierze udział w dzia-

łalności dydaktycznej, naukowej i technicznej, związa-

nej z kierunkiem lub kierunkami studiów, w prowadze-

niu których uczestniczy, oraz z odpowiednimi dyscypli-

nami naukowymi, zgodnie z zadaniami stawianymi

przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Instytut techniki wojskowej może prowadzić

studia podyplomowe, kursy specjalne i specjalistycz-

ne oraz kursy doskonalenia zawodowego, a jeżeli jego

rada naukowa posiada uprawnienia do nadawania stop-

nia naukowego doktora habilitowanego — również stu-

dia doktoranckie.

4. Wewnętrzna struktura organizacyjna instytutu

techniki wojskowej określona jest w etacie Akademii.

5. Zakres działania instytutu techniki wojskowej

określa komendant Wydziału Techniki Wojskowej, a za-

twierdza komendant Akademii.

6. Mienie instytutu techniki wojskowej stanowi

wydzieloną część mienia Uczelni. Instytut techniki woj-

skowej dysponuje posiadanymi środkami finansowy-

mi, zgodnie z uchwałami Senatu oraz zarządzeniami

komendanta Akademii.

7. Instytut techniki wojskowej jest tworzony,

znoszony i przekształcany przez Ministra Obrony Na-

rodowej.
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§ 30.1. Zakład etatowy jest jednostką organiza-

cyjną instytutu techniki wojskowej powołaną do orga-

nizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej,

naukowej, eksperckiej, diagnostycznej i doświadczalnej,

wynikającej z zadań określonych w § 4 ust. 1.

2. Zakres działania zakładu etatowego określa

dyrektor instytutu techniki wojskowej, w skład którego

zakład wchodzi, a zatwierdza komendant Wydziału Tech-

niki Wojskowej.

§ 31.1. Zakład Szkolenia Wojskowego jest jed-

nostką organizacyjną Wydziału Techniki Wojskowej po-

wołaną do organizowania i prowadzenia działalności

szkoleniowej z zakresu specjalistycznej wiedzy wojsko-

wej, wynikającej z zadań określonych w § 4 ust. 1.

2. Zakres działania Zakładu Szkolenia Wojskowe-

go określa zastępca komendanta Wydziału Techniki

Wojskowej, a zatwierdza komendant Wydziału Techniki

Wojskowej.

R o z d z i a ł  4

Inne jednostki organizacyjne

§ 32.1. Park Nauki i Technologii jest powołany do

organizowania i prowadzenia działalności związanej

z opracowywaniem, wdrażaniem i transferem najnow-

szych rozwiązań naukowych, technicznych i technolo-

gicznych opracowywanych przez Akademię i podmioty

z nią współpracujące, celem ich dalszej komercjalizacji.

2. Park Nauki i Technologii współpracuje z orga-

nami samorządowymi w celu zapewnienia właściwych

warunków podmiotom gospodarczym krajowym i za-

granicznym, które działają w obszarze nauki, techniki

i technologii, i które wspólnie z Akademią podejmują

zadania służące komercjalizacji uzyskiwanych wyników.

3. Zakres działania Parku Nauki i Technologii okre-

śla zastępca komendanta Akademii, a zatwierdza ko-

mendant Akademii.

4. Park Nauki i Technologii może dysponować czę-

ścią pozyskanych przez siebie środków finansowych,

na zasadach określonych przez komendanta Akademii,

dla realizacji własnych zadań wynikających z zakresu

działania.

5. Park Nauki i Technologii jest tworzony, znoszo-

ny i przekształcany przez Senat na wniosek komendan-

ta Akademii.

§ 33.1. Studium jest ogólnouczelnianą jednostką

organizacyjną powołaną do wykonywania wspólnych

dla całej Akademii zadań dydaktycznych i zajęć prak-

tycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy

i umiejętności z zakresu wykształcenia ogólnego, w tym

znajomości języków obcych, lub służących podnosze-

niu sprawności fizycznej studentów i pracowników Aka-

demii.

2. Studium zatrudnia w pełnym wymiarze czasu

pracy co najmniej 15 osób będących nauczycielami

akademickimi.

3. Zakres działania studium określa prorektor

właściwy do spraw kształcenia, a zatwierdza komen-

dant Akademii.

4. Studium jest tworzone, znoszone i przekształ-

cane przez komendanta Akademii za zgodą Senatu.

§ 34.1. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia, zno-

szenia i przekształcania jednostek organizacyjnych jed-

nolitego systemu biblioteczno-informacyjnego okre-

ślają przepisy działu VI statutu.

2. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia, znoszenia

i przekształcania administracyjnych i gospodarczych jedno-

stek organizacyjnych określają przepisy działu VII statutu.

DZIAŁ III

Organy Akademii i ich kompetencje

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

§ 35.1. Organami jednoosobowymi Akademii są:

1) komendant Akademii;

2) dziekani;

3) komendant Wydziału Techniki Wojskowej;

4) dyrektorzy instytutów techniki wojskowej.

2. Organami kolegialnymi Akademii są:

1) Senat;

2) rady wydziałów akademickich;

3) rady naukowe instytutów techniki wojskowej.

§ 36.1. Organami wybieralnymi Akademii są or-

gany wymienione w § 35 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2.

2. Funkcjami wybieralnymi są funkcje prorekto-

rów i prodziekanów.

3. Kadencja organów wybieralnych i funkcji wy-

bieralnych trwa trzy lata, zaczyna się 1 września roku

wyborów, a kończy 31 sierpnia.

4. Kadencja przedstawicieli studentów w orga-

nach kolegialnych trwa jeden rok.

§ 37.  Zasady działania organów kolegialnych okre-

ślają regulaminy zatwierdzone przez Senat.
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R o z d z i a ł  2

Komendant Akademii, jego zastępca i prorektorzy

§ 38.1.  Na stanowisko komendanta Akademii wy-

znacza się oficera posiadającego tytuł naukowy lub sto-

pień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie

naukowej uprawianej w Akademii.

2. Komendant Akademii jest rektorem Akademii

i dowódcą jednostki wojskowej.

3. Komendant Akademii jest przełożonym wszyst-

kich żołnierzy i pracowników Akademii oraz przełożo-

nym i opiekunem studentów.

4. Komendant Akademii reprezentuje Akademię

na zewnątrz.

§ 39.1. Komendant Akademii kieruje całokształ-

tem działalności dydaktycznej, wychowawczej i nauko-

wej oraz przebiegiem służby wojskowej żołnierzy, ad-

ministracją i gospodarką w Akademii. Odpowiada za

sprawne funkcjonowanie Akademii oraz właściwy jej

rozwój.

2. Głównymi zadaniami komendanta Akademii są:

1) organizowanie opracowywania projektów okreso-

wych i perspektywicznych planów działalności

Akademii;

2) sprawowanie nadzoru oraz okresowe ocenianie

działalności podstawowych jednostek organizacyj-

nych Akademii i innych jednostek organizacyjnych

podległych mu bezpośrednio;

3) zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie

jego posiedzeniom;

4) przedstawianie Senatowi spraw wymagających

rozstrzygnięcia przez ten organ;

5) zapewnianie realizacji uchwał Senatu;

6) składanie Senatowi rocznych sprawozdań z dzia-

łalności Akademii;

7) tworzenie, znoszenie i przekształcanie, a także

wnioskowanie o utworzenie, zniesienie lub prze-

kształcenie jednostek organizacyjnych zgodnie

z zasadami ujętymi w niniejszym statucie;

8) określanie podporządkowania służbowego jedno-

stek organizacyjnych Akademii;

9) wydawanie, na wniosek dyrektora administracyj-

nego, po zaopiniowaniu przez Senat, regulaminu

organizacyjnego Akademii;

10) wydawanie oraz wnioskowanie o wydanie regula-

minów organizacyjnych jednostek organizacyjnych

zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym statu-

cie;

11) określanie i zatwierdzanie zakresów działania jed-

nostek organizacyjnych Akademii zgodnie z zasa-

dami ujętymi w niniejszym statucie oraz innych

jednostek organizacyjnych podporządkowanych

mu bezpośrednio;

12) określanie zakresu kompetencji i obowiązków swoje-

go zastępcy, prorektorów i dyrektora administracyj-

nego oraz innych osób podległych mu bezpośrednio;

13) opiniowanie planów działalności podstawowych

jednostek organizacyjnych Akademii i przedstawia-

nie ich Senatowi do zatwierdzenia;

14) powoływanie komisji rektorskich oraz swoich rzecz-

ników i pełnomocników;

15) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Aka-

demii oraz planów rzeczowo-finansowych podsta-

wowych jednostek organizacyjnych;

16) zatwierdzanie ogólnych planów studiów;

17) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych;

18) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków osób funkcyjnych;

19) ustalanie szczegółowego rozkładu zajęć dla nauczy-

cieli akademickich zatrudnionych poza podstawo-

wymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;

20) dbanie o należytą obsadę stanowisk kierowniczych

oraz stanowisk nauczycieli akademickich,

a także czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji

przez osoby zajmujące te stanowiska;

21) ukierunkowywanie rozwoju i unowocześniania

bazy materialnej oraz infrastruktury Akademii;

22) dbanie o przestrzeganie prawa oraz o porządek,

dyscyplinę wojskową i bezpieczeństwo na terenie

Akademii;

23) zapewnienie przestrzegania w Akademii postano-

wień obowiązujących aktów prawnych;

24) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych

oraz o zdrowie i rozwój fizyczny żołnierzy, pracow-

ników i studentów Akademii;

25) podejmowanie decyzji dotyczących współpracy

Akademii z instytucjami naukowymi i gospodar-

czymi w kraju i za granicą w sprawach innych niż

sprawy resortu obrony narodowej;

26) rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekanów, ko-

mendanta Wydziału Techniki Wojskowej i dyrekto-

ra administracyjnego;

27) podejmowanie decyzji w innych sprawach okre-

ślonych w przepisach prawa i statucie oraz we

wszystkich sprawach dotyczących Akademii, nie-

zastrzeżonych do kompetencji innych jej organów

lub dyrektora administracyjnego.

3. Do uprawnień komendanta Akademii należy

w szczególności:

1) występowanie z wnioskami w sprawach organiza-

cyjno-etatowych dotyczących Akademii;

2) decydowanie w sprawach etatowych jednostek

organizacyjnych Akademii w drodze rozdzielania

stanowisk dyspozycyjnych;

3) występowanie do właściwych organów z wnioska-

mi kadrowymi;

4) wyznaczanie na stanowiska służbowe żołnierzy

i zatrudnianie pracowników, powoływanie
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pracowników do pełnienia funkcji, zwalnianie

z tych stanowisk i odwoływanie z pełnionych funk-

cji, a także wyróżnianie żołnierzy i pracowników

w ramach posiadanych kompetencji;

5) nadawanie regulaminu Bibliotece Głównej;

6) zatwierdzanie regulaminu Rady Bibliotecznej;

7) zawieranie szczegółowych porozumień w zakre-

sie współpracy z krajowymi placówkami eduka-

cyjnymi i naukowymi;

8) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem

Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) ustalanie zasad wydzielania mienia Akademii oraz

podziału środków finansowych do dyspozycji jej

jednostek organizacyjnych, po zasięgnięciu opinii

Senatu;

10) wnioskowanie do Senatu w sprawie ustalenia licz-

by prorektorów i prodziekanów oraz o określenie

obszarów ich odpowiedzialności.

§ 40.1. Zadania komendanta Akademii, jako do-

wódcy jednostki wojskowej, określają przepisy dotyczą-

ce Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Akademii rozstrzyga w sprawach

związanych z funkcjonowaniem Akademii, a nieuregu-

lowanych przepisami ustaw, innymi aktami prawnymi

lub postanowieniami niniejszego statutu.

§ 41.1. Komendant Akademii zawiesza wykona-

nie uchwały Senatu niezgodnej z przepisami prawa lub

statutu albo naruszającej ważny interes Akademii

i w terminie czternastu dni zwołuje posiedzenie Senatu

w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeśli Senat

nie zmieni albo nie uchyli uchwały sprzecznej z przepi-

sami prawa, komendant Akademii przekazuje ją mini-

strowi sprawującemu, zgodnie z ustawą, nadzór nad

Akademią w sprawie objętej uchwałą. W pozostałych

przypadkach zawieszenia uchwały przez komendanta

Akademii, za wyjątkiem uchwał związanych z realizacją

zadań wymienionych w § 4 ust. 1, uchwała wchodzi

w życie, jeśli Senat wypowie się za jej utrzymaniem

większością co najmniej 3/4 głosów, przy udziale co naj-

mniej 2/3 statutowego składu.

2. W przypadku uchwał związanych z realizacją

zadań wymienionych w § 4 ust. 1 decyzja komendanta

Akademii o ich zawieszeniu jest stanowiąca.

3. Komendant Akademii uchyla decyzje kierow-

ników podstawowych jednostek organizacyjnych

sprzeczne z przepisami prawa, statutem lub regulami-

nem studiów.

4. Komendant Akademii może uchylić decyzję kie-

rownika podstawowej jednostki organizacyjnej naru-

szającą ważny interes Akademii.

§ 42.Komendant Akademii wykonuje swoje za-

dania przy pomocy zastępcy, prorektorów w liczbie do

czterech i dyrektora administracyjnego, a także innych

podległych mu bezpośrednio osób funkcyjnych.

§ 43.1. Na stanowisko zastępcy komendanta Aka-

demii wyznacza się oficera posiadającego tytuł nauko-

wy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie naukowej uprawianej w Akademii.

2. Zastępcy komendanta Akademii przysługuje

tytuł prorektora.

§ 44.1. Prorektorem właściwym do spraw kształ-

cenia lub spraw naukowych może być nauczyciel aka-

demicki posiadający tytuł naukowy lub stopień nauko-

wy doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej upra-

wianej w Akademii.

2. Prorektorem właściwym do innych spraw, niż

wymienione w ust. 1, może być nauczyciel akademicki

posiadający stopień naukowy.

§ 45.1. Zastępca komendanta Akademii oraz pro-

rektorzy reprezentują Akademię na zewnątrz w spra-

wach określonych w zakresach ich kompetencji i obo-

wiązków.

2. Komendant Akademii może upoważnić swoje-

go zastępcę i prorektorów do występowania w jego

imieniu. Upoważnienie takie może wynikać z zakresu

kompetencji i obowiązków zastępcy albo prorektora lub

też może być udzielone w zarządzeniu komendanta

Akademii.

3. Zakresy kompetencji i obowiązków zastępcy

komendanta Akademii i prorektorów zawierają upoważ-

nienia komendanta Akademii do określania zakresów

działania jednostek organizacyjnych oraz zakresów

kompetencji i obowiązków osób funkcyjnych w przy-

padkach nieokreślonych w statucie, a także upoważnie-

nia do zatwierdzania zakresów działania oraz zakresów

kompetencji i obowiązków.

R o z d z i a ł  3

Dziekan i prodziekani

§ 46.1. Dziekanem może być nauczyciel akade-

micki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy

doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej upra-

wianej na wydziale.

2. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowni-

ków wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów.

3. Dziekan reprezentuje wydział na zewnątrz.

§ 47.1. Dziekan kieruje całokształtem działalności

dydaktycznej, wychowawczej i naukowej oraz admini-

stracją i gospodarką na wydziale.
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2. Głównymi zadaniami dziekana są:

1) organizowanie opracowywania projektów okreso-

wych i perspektywicznych planów działalności wy-

działu;

2) sprawowanie nadzoru oraz okresowe ocenianie

działalności jednostek organizacyjnych podległych

mu bezpośrednio;

3) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodni-

czenie jej posiedzeniom;

4) przedstawianie radzie wydziału spraw wymagają-

cych rozstrzygnięcia przez ten organ;

5) zapewnianie realizacji uchwał rady wydziału;

6) składanie radzie wydziału rocznych sprawozdań

z działalności wydziału;

7) wnioskowanie w sprawach utworzenia, zniesienia lub

przekształcenia jednostek organizacyjnych wydziału

zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym statucie;

8) określanie podporządkowania służbowego jedno-

stek organizacyjnych wydziału;

9) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjne-

go wydziału w celu skierowania go do komendanta

Akademii po zaopiniowaniu przez radę wydziału;

10) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych podporządkowanych mu bezpośrednio;

11) określanie zakresu kompetencji i obowiązków pro-

dziekanów oraz innych osób podległych mu bez-

pośrednio;

12) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych;

13) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków osób funkcyjnych;

14) opiniowanie planów działalności instytutów wy-

działowych i przedstawianie ich radzie wydziału do

zatwierdzenia;

15) powoływanie komisji dziekańskich oraz swoich

pełnomocników;

16) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finanso-

wego wydziału;

17) zatwierdzanie szczegółowych planów studiów;

18) podejmowanie decyzji w sprawie zwalniania

i urlopowania studentów;

19) dbanie o należytą obsadę stanowisk kierowniczych

oraz stanowisk nauczycieli akademickich na wy-

dziale, a także czuwanie nad podnoszeniem kwali-

fikacji przez osoby zajmujące te stanowiska;

20) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospo-

darką wydziału;

21) dbanie o przestrzeganie prawa oraz o porządek

i bezpieczeństwo na terenie wydziału;

22) zapewnienie przestrzegania obowiązujących aktów

prawnych na wydziale;

23) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych

oraz o zdrowie i rozwój fizyczny pracowników

i studentów wydziału;

24) podejmowanie decyzji dotyczących współpracy

wydziału z krajowymi instytucjami naukowymi

i gospodarczymi;

25) podejmowanie decyzji w innych sprawach okre-

ślonych w przepisach prawa, statucie i regulami-

nie organizacyjnym wydziału oraz we wszystkich

sprawach dotyczących wydziału, niezastrzeżonych

do kompetencji innych organów Akademii lub dy-

rektora administracyjnego.

3. Do uprawnień dziekana należy w szczególności:

1) występowanie z wnioskami w sprawach organiza-

cyjno-etatowych dotyczących wydziału;

2) występowanie do komendanta Akademii z wnio-

skami kadrowymi;

3) wyróżnianie pracowników w ramach swych kom-

petencji;

4) zawieranie szczegółowych porozumień w zakre-

sie współpracy z krajowymi placówkami eduka-

cyjnymi i naukowymi, za zgodą komendanta Aka-

demii;

5) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem

wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zarządzeniami komendanta Akademii;

6) ustalanie szczegółowego rozkładu zajęć dla nauczy-

cieli akademickich wydziału;

7) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych mię-

dzy jednostki organizacyjne wydziału;

8) podejmowanie decyzji dotyczących współdziała-

nia w sprawach dydaktycznych z innymi podsta-

wowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii

oraz z Wydziałem Techniki Wojskowej;

9) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycz-

nych przez osoby niezatrudnione w Akademii;

10) wnioskowanie do komendanta Akademii o wystąpie-

nie do Senatu w sprawie ustalenia liczby prodzieka-

nów i określenia obszarów ich odpowiedzialności;

11) wnioskowanie do rady wydziału o ustalenie liczby

zastępców dyrektorów instytutów wydziałowych

oraz o określenie obszarów ich odpowiedzialności.

§ 48.1. Dziekan zawiesza wykonanie uchwały rady

wydziału niezgodnej z przepisami prawa lub statutu albo

naruszającej ważny interes wydziału i w terminie czter-

nastu dni zwołuje posiedzenie rady wydziału w celu

ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeśli rada wydziału

nie zmieni albo nie uchyli uchwały dziekan przekazuje

ją komendantowi Akademii.

2. Decyzja komendanta Akademii w sprawie za-

wieszenia lub uchylenia uchwały rady wydziału podle-

ga odwołaniu do Senatu.

§ 49. Dziekan wykonuje swoje zadania przy po-

mocy prodziekanów w liczbie do trzech, a także innych

podległych mu bezpośrednio osób funkcyjnych.

§ 50.1. Prodziekanem właściwym do spraw kształ-

cenia lub spraw naukowych może być nauczyciel aka-

demicki posiadający tytuł naukowy lub stopień nauko-

wy doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej

uprawianej na wydziale.
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2. Prodziekanem właściwym do innych spraw, niż

wymienione w ust. 1,może być nauczyciel akademicki

posiadający stopień naukowy.

3. Prodziekani reprezentują wydział na zewnątrz

w sprawach określonych w ich zakresach kompetencji

i obowiązków.

4. Dziekan może upoważnić prodziekana do wy-

stępowania w jego imieniu. Upoważnienie takie okre-

ślone jest w zakresie kompetencji i obowiązków pro-

dziekana.

5. Zakresy kompetencji i obowiązków prodzieka-

na zawierają upoważnienia do określania zakresów dzia-

łania jednostek organizacyjnych oraz zakresów kompe-

tencji i obowiązków osób funkcyjnych w przypadkach

nieokreślonych w statucie, a także upoważnienia do

zatwierdzania zakresów działania i zakresów kompeten-

cji i obowiązków.

R o z d z i a ł  4

Komendant  Wydziału  Techniki  Wojskowej
i  jego  zastępca

§ 51.1. Na stanowisko komendanta Wydziału Tech-

niki Wojskowej wyznacza się oficera posiadającego tytuł

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowane-

go w dziedzinie naukowej uprawianej w Wydziale.

2. Komendant Wydziału Techniki Wojskowej jest

przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników

Wydziału.

3. Komendant Wydziału Techniki Wojskowej repre-

zentuje Wydział na zewnątrz.

§ 52.1. Komendant Wydziału Techniki Wojsko-

wej koordynuje całokształt działalności szkoleniowej,

naukowej, eksperckiej, diagnostycznej i doświadczal-

nej Akademii oraz przebieg służby wojskowej żołnie-

rzy na wydziale w zakresie zadań wynikających

z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa państwa i sta-

wianych przez Ministra Obrony Narodowej, wymie-

nionych w § 4 ust. 1, a ponadto administracją i go-

spodarką wydziałową.

2. Głównymi zadaniami komendanta Wydziału

Techniki Wojskowej są:

1) organizowanie opracowywania projektów okreso-

wych i perspektywicznych planów działalności

Wydziału;

2) sprawowanie nadzoru oraz okresowe ocenianie

działalności jednostek organizacyjnych podległych

mu bezpośrednio;

3) składanie komendantowi Akademii rocznych spra-

wozdań z działalności Wydziału;

4) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych podporządkowanych mu bezpośrednio;

5) określanie zakresu kompetencji i obowiązków swo-

jego zastępcy oraz innych osób podległych mu bez-

pośrednio;

6) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych;

7) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków osób funkcyjnych;

8) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finanso-

wego Wydziału;

9) uczestniczenie w opracowywaniu projektów pro-

gramów kształcenia dla kierunków studiów i spe-

cjalności prowadzonych przez instytuty techniki

wojskowej razem z wydziałami akademickimi;

10) dbanie o należytą obsadę stanowisk kierowniczych

na wydziale, a także czuwanie nad podnoszeniem

kwalifikacji przez osoby zajmujące te stanowiska;

11) ustalanie szczegółowego rozkładu zajęć dla nauczy-

cieli akademickich Wydziału;

12) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospo-

darką Wydziału;

13) dbanie o przestrzeganie prawa oraz o porządek

i bezpieczeństwo na terenie Wydziału;

14) zapewnienie przestrzegania obowiązujących aktów

prawnych na wydziale;

15) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych

oraz o zdrowie i rozwój fizyczny żołnierzy i pracow-

ników Wydziału;

16) podejmowanie decyzji dotyczących współpracy

Wydziału z wojskowymi instytucjami naukowymi

i gospodarczymi, w ramach swoich kompetencji,

za zgodą komendanta Akademii;

17) podejmowanie decyzji w innych sprawach określo-

nych w przepisach prawa, statucie i zakresie działania

Wydziału oraz we wszystkich sprawach dotyczących

Wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji innych jej

organów lub dyrektora administracyjnego;

18) występowanie do komendanta Akademii z wnio-

skami kadrowymi;

19) wyróżnianie żołnierzy i pracowników w ramach

swych kompetencji;

20) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem

wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zarządzeniami komendanta Akademii;

21) zawieranie szczegółowych porozumień w zakresie

współpracy Wydziału z wojskowymi placówkami

edukacyjnymi i naukowymi, w ramach posiadanych

kompetencji, za zgodą komendanta Akademii;

22) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania

w sprawach dydaktycznych z wydziałami akademickimi;

23) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów in-

stytutów techniki wojskowej.

3. Komendant Wydziału Techniki Wojskowej wy-

konuje zadania przy pomocy swojego zastępcy, a także

innych podległych mu bezpośrednio osób funkcyjnych.
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§ 53.1. Na stanowisko zastępcy komendanta Wy-

działu Techniki Wojskowej wyznacza się oficera będą-

cego nauczycielem akademickim, posiadającego tytuł

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowane-

go w dziedzinie naukowej uprawianej w Wydziale.

2. Zastępca komendanta Wydziału Techniki Woj-

skowej reprezentuje Wydział na zewnątrz w sprawach

określonych w jego zakresie kompetencji i obowiązków.

3. Zastępca komendanta Wydziału Techniki Woj-

skowej jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracow-

ników Wydziału w sprawach należących do jego zakre-

su kompetencji i obowiązków.

4. Komendant Wydziału Techniki Wojskowej może

upoważnić swojego zastępcę do występowania w jego

imieniu. Upoważnienie takie określone jest w zakresie

kompetencji i obowiązków zastępcy komendanta Wy-

działu Techniki Wojskowej.

R o z d z i a ł  5

Dyrektor  Instytutu  Techniki  Wojskowej  i  jego  zastępca

§ 54.1. Na stanowisko dyrektora instytutu techni-

ki wojskowej wyznacza się oficera posiadającego tytuł

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowane-

go w dziedzinie naukowej uprawianej w instytucie.

2. Dyrektor instytutu techniki wojskowej jest prze-

łożonym wszystkich żołnierzy i pracowników instytutu.

3. Dyrektor instytutu techniki wojskowej repre-

zentuje instytut na zewnątrz.

§ 55.1. Dyrektor instytutu techniki wojskowej kie-

ruje całokształtem działalności dydaktycznej, wycho-

wawczej, naukowej i technicznej oraz przebiegiem służ-

by wojskowej żołnierzy w instytucie w zakresie zadań

wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa

państwa i stawianych przez Ministra Obrony Narodo-

wej, wymienionych w § 4 ust. 1, a ponadto administra-

cją i gospodarką w instytucie.

2. Głównymi zadaniami dyrektora instytutu tech-

niki wojskowej są:

1) organizowanie opracowywania projektów okreso-

wych i perspektywicznych planów działalności in-

stytutu;

2) sprawowanie nadzoru oraz okresowe ocenianie

działalności jednostek organizacyjnych podległych

mu bezpośrednio;

3) zwoływanie posiedzeń rady naukowej instytutu

i przewodniczenie jej posiedzeniom;

4) przedstawianie radzie naukowej instytutu spraw

wymagających rozstrzygnięcia przez ten organ;

5) zapewnianie realizacji uchwał rady naukowej in-

stytutu;

6) składanie radzie naukowej instytutu rocznych in-

formacji z działalności instytutu;

7) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych podporządkowanych mu bezpośrednio;

8) określanie zakresu kompetencji i obowiązków swo-

jego zastępcy oraz innych osób podległych mu

bezpośrednio;

9) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych;

10) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków osób funkcyjnych;

11) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finanso-

wego instytutu;

12) uczestniczenie w opracowywaniu projektów pro-

gramów kształcenia dla kierunków studiów i spe-

cjalności prowadzonych razem z wydziałami aka-

demickimi;

13) dbanie o należytą obsadę stanowisk kierowniczych

oraz stanowisk nauczycieli akademickich w insty-

tucie, a także czuwanie nad podnoszeniem kwali-

fikacji przez osoby zajmujące te stanowiska;

14) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospo-

darką instytutu;

15) dbanie o przestrzeganie prawa oraz o porządek

i bezpieczeństwo na terenie instytutu;

16) zapewnienie przestrzegania obowiązujących aktów

prawnych w instytucie;

17) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych

oraz o zdrowie i rozwój fizyczny żołnierzy i pracow-

ników instytutu;

18) podejmowanie decyzji dotyczących współpracy

instytutu z wojskowymi instytucjami naukowymi,

w zakresie posiadanych kompetencji, za zgodą ko-

mendanta Wydziału Techniki Wojskowej;

19) podejmowanie decyzji w innych sprawach określo-

nych w przepisach prawa, statucie i zakresie działania

instytutu oraz we wszystkich sprawach dotyczących

instytutu, niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów Akademii lub dyrektora administracyjnego;

20) występowanie do komendanta Akademii z wnio-

skami kadrowymi;

21) wyróżnianie żołnierzy i pracowników w ramach

swych kompetencji;

22) zawieranie szczegółowych porozumień w zakresie

współpracy z wojskowymi placówkami edukacyj-

nymi i naukowymi, w ramach posiadanych kom-

petencji, za zgodą komendanta Akademii;

23) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem

instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zarządzeniami komendanta Akademii;

24) podejmowanie decyzji dotyczących współdziała-

nia w sprawach dydaktycznych z innymi podsta-

wowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

3. Dyrektor instytutu techniki wojskowej wyko-

nuje zadania przy pomocy swojego zastępcy, a także

innych podległych mu bezpośrednio osób funkcyjnych.
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§ 56.1. Dyrektor instytutu techniki wojskowej

zawiesza wykonanie uchwały rady naukowej insty-

tutu techniki wojskowej niezgodnej z przepisami

prawa lub statutu albo naruszającej ważny interes

instytutu i w terminie czternastu dni zwołuje po-

siedzenie rady naukowej instytutu techniki wojsko-

wej w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeśli

rada naukowa instytutu techniki wojskowej nie

zmieni albo nie uchyli uchwały dyrektor instytutu

techniki wojskowej przekazuje ją komendantowi

Wydziału Techniki Wojskowej.

2. Decyzja komendanta Wydziału Techniki Wojsko-

wej w sprawie zawieszenia lub uchylenia uchwały rady

naukowej instytutu techniki wojskowej podlega odwo-

łaniu do komendanta Akademii.

3. Decyzja komendanta Akademii dotycząca

odwołania, o którym mowa w ust. 2, w zakresie za-

dań wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeń-

stwa państwa i stawianych przez Ministra Obrony

Narodowej, wymienionych w § 4 ust. 1, jest stano-

wiąca. W pozostałych sprawach podlega odwołaniu do

Senatu.

§ 57.1. Na stanowisko zastępcy dyrektora instytu-

tu techniki wojskowej wyznacza się oficera posiadają-

cego stopień naukowy w dyscyplinie naukowej upra-

wianej w Instytucie.

2. Zastępca dyrektora instytutu techniki wojsko-

wej jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowni-

ków instytutu w sprawach należących do jego zakresu

kompetencji i obowiązków.

3. Zastępca dyrektora instytutu techniki wojsko-

wej reprezentuje instytut na zewnątrz w sprawach okre-

ślonych w jego zakresie kompetencji i obowiązków.

4. Dyrektor instytutu techniki wojskowej może

upoważnić swojego zastępcę do występowania w jego

imieniu. Upoważnienie takie określone jest w zakresie

kompetencji i obowiązków zastępcy dyrektora instytu-

tu techniki wojskowej.

R o z d z i a ł  6

Senat

§ 58. Senat jest najwyższym organem kolegialnym

Akademii, a w zakresie zadań wymienionych w § 4 ust. 2

— najwyższym organem Akademii.

§ 59. Uchwały Senatu podjęte w sprawach nale-

żących do zakresu jego kompetencji są wiążące dla ko-

mendanta i innych organów Akademii oraz wszystkich

członków społeczności akademickiej, za wyjątkiem przy-

padku wymienionego w § 41 ust. 1.

§ 60.1. Do kompetencji Senatu należy w szcze-

gólności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Akade-

mii;

2) pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla

komendanta Akademii w zakresie zadań wymie-

nionych w § 4 ust. 1;

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Akademii

w zakresie zadań wymienionych w § 4 ust. 2 oraz

w innych sprawach określonych w statucie;

4) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności

Akademii;

5) uchwalanie regulaminu studiów;

6) zatwierdzanie ramowych planów studiów;

7) tworzenie i znoszenie kierunków studiów, na wnio-

sek rad wydziałów;

8) określanie zasad i trybu przyjmowania na studia;

9) ustalanie, na wniosek prorektora właściwego do

spraw kształcenia, pensum dydaktycznego dla po-

szczególnych stanowisk, warunków jego obniża-

nia oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;

10) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształ-

cania i znoszenia podstawowych jednostek orga-

nizacyjnych, jednostek zamiejscowych i między-

uczelnianych oraz innych jednostek organizacyj-

nych Akademii, za wyjątkiem jednostek organiza-

cyjnych powoływanych przez Ministra Obrony

Narodowej w celu realizacji zadań wymienionych

w § 4 ust. 1;

11) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Akademii;

12) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych pod-

stawowych jednostek organizacyjnych oraz regu-

laminu funkcjonowania systemu biblioteczno-in-

formacyjnego;

13) ocenianie funkcjonowania administracji Akademii;

14) opiniowanie zasad i trybu przydzielania i przeno-

szenia składników mienia między jednostkami or-

ganizacyjnymi Akademii;

15) wyrażanie zgody na przyjęcie lub odrzucenie da-

rowizny, zapisu lub spadku o wartości większej

niż 25 000 euro, liczonej w złotych według śred-

niego kursu Narodowego Banku Polskiego

z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego po-

przedzającego dzień podjęcia decyzji oraz na naby-

cie lub zbycie składników mienia o wartości więk-

szej niż czterokrotna wartość podana powyżej;

16) wyrażanie zgody na zbycie przez Akademię nieru-

chomości gruntowych;

17) opiniowanie regulaminu gospodarki finansowej

Akademii;

18) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Aka-

demii;

19) opiniowanie rocznych bilansów i sprawozdań fi-

nansowych Akademii,

20) określanie zasad podziału środków finansowych

i rozliczania kosztów działalności Akademii oraz

zasad udziału jednostek organizacyjnych w zysku

Akademii;
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21) opiniowanie wniosków komendanta Akademii

w sprawach tworzenia fundacji oraz udziału Aka-

demii w spółkach lub innych organizacjach gospo-

darczych;

22) opiniowanie wniosków komendanta Akademii

w sprawach zawarcia umów z zagranicznymi in-

stytucjami naukowymi;

23) opiniowanie zasad polityki wydawniczej Akademii;

24) opiniowanie wniosków o mianowanie na stano-

wiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwy-

czajnego oraz innych spraw osobowych;

25) opiniowanie wniosków w sprawach nadawania

statusu honorowego profesora oraz honorowego

wykładowcy;

26) ustalanie formy uczczenia pamięci osób zasłużo-

nych dla Akademii;

27) opiniowanie zasad polityki kadrowej;

28) wyrażanie zgody na powołanie lub odwołanie dy-

rektora administracyjnego Akademii;

29) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrekto-

ra Biblioteki Głównej oraz wyrażanie opinii w spra-

wie jego odwołania;

30) nadawanie, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,

tytułu doktora honoris causa;

31) wyrażanie opinii w sprawach etyki zawodowej pra-

cowników i studentów;

32) zatwierdzanie regulaminu samorządu studenckiego;

33) wybór członków komisji dyscyplinarnych dla na-

uczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej dla

studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinar-

nej dla studentów;

34) opiniowanie zasad i trybu kierowania za granicę

pracowników i studentów w sprawach naukowych,

dydaktycznych i szkoleniowych;

35) ustalanie uroczystości uczelnianych nieujętych

w statucie;

36) ustanawianie symboli, odznak i medali Akademii

nieujętych w statucie;

37) wyrażanie opinii społeczności Akademii we wszyst-

kich sprawach przewidzianych przez przepisy pra-

wa, którymi społeczność ta jest zainteresowana;

38) uchylanie lub zawieszanie uchwał rad podstawo-

wych jednostek organizacyjnych Akademii sprzecz-

nych z przepisami prawa, statutem lub ważnymi

interesami Akademii;

39) rozpatrywanie odwołań od uchwał rad podstawo-

wych jednostek organizacyjnych;

40) rozpatrywanie skarg na działalność organów Aka-

demii, z wyłączeniem komendanta Akademii oraz

komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, wno-

szonych przez członków Senatu;

41) zatwierdzanie opracowanego przez uczelnianą ko-

misję wyborczą terminarza wyborów do organów

jednoosobowych i kolegialnych Akademii;

2. Senat może zwracać się o wyjaśnienia i infor-

macje do wszystkich organów Akademii i do wszyst-

kich członków społeczności akademickiej.

3. Tryb działania Senatu i komisji senackich okre-

ślają ich regulaminy uchwalone przez Senat.

§ 61.1.  W skład Senatu wchodzą:

1) komendant Akademii;

2) zastępca komendanta Akademii;

3) prorektorzy;

4) dyrektor administracyjny;

5) dziekani;

6) komendant Wydziału Techniki Wojskowej;

7) dyrektorzy instytutów techniki wojskowej;

8) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrud-

nionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub

nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademic-

kich posiadających stopień naukowy doktora ha-

bilitowanego, w części stanowiącej 35-60% skła-

du Senatu;

9) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademic-

kich zatrudnionych w podstawowych jednostkach

organizacyjnych, wybrani z ich grona, w liczbie nie

mniejszej niż 10% i nie większej niż 20% składu

Senatu;

10) przedstawiciele samorządu studentów podstawo-

wych jednostek organizacyjnych, wybrani z ich

grona, w liczbie nie mniejszej niż 10% i nie więk-

szej niż 20% składu Senatu;

11) przedstawiciele pozostałych pracowników Akade-

mii, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej

niż 5% i nie większej niż 10% składu Senatu.

2. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych

w ust. 1 pkt 8-11 ustala ustępujący Senat.

3. W posiedzeniach Senatu biorą udział z głosem

doradczym:

1) dyrektor Biblioteki Głównej;

2) kwestor;

3) po jednym przedstawicielu każdego ze związków

zawodowych działających w Akademii;

4) przewodniczący uczelnianego organu samorządu

studentów.

4. Komendant Akademii może zapraszać na po-

siedzenie Senatu inne osoby z własnej inicjatywy lub

na wniosek Senatu. Osoby te biorą udział w posiedze-

niach z głosem doradczym.

§ 62.1. Komendant Akademii przewodniczy ob-

radom Senatu, a w czasie jego nieobecności — wyzna-

czony przez niego prorektor.

2. Komendant Akademii wyznacza sekretarza

Senatu.

§ 63.1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje

senackie, których zadaniem jest przygotowanie mate-

riałów dla Senatu, a także opracowywanie opinii i ana-

liz związanych z ich zakresem działania.
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2. Stałymi komisjami są:

1) komisja ds. kształcenia;

2) komisja ds. nauki;

3) komisja ds. rozwoju Akademii;

4) komisja ds. kadr;

5) komisja ds. etyki zawodowej;

6) komisja ds. mienia i finansów;

7) komisja ds. współpracy z zagranicą;

8) komisja ds. historii i tradycji.

§ 64.Członkowie Senatu i przedstawiciele związ-

ków zawodowych mają prawo występować z interpe-

lacjami do przewodniczącego Senatu.

R o z d z i a ł  7

Rada wydziału akademickiego

§ 65. Rada wydziału akademickiego jest organem

kolegialnym wydziału.

§ 66. Uchwały rady wydziału akademickiego, pod-

jęte w sprawach należących do zakresu jej kompetencji

i niezastrzeżonych dla Senatu, są wiążące dla dziekana

i wszystkich członków społeczności akademickiej wydzia-

łu, za wyjątkiem uchwał wymienionych w § 48 ust. 1.

§ 67. Do kompetencji rady wydziału akademickie-

go należy w szczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;

2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością

wydziału i jego jednostek organizacyjnych;

3) pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla dzie-

kana w zakresie zadań wymienionych w § 4 ust. 1;

4) podejmowanie decyzji, wyrażanie opinii i wystę-

powanie z wnioskami we wszystkich sprawach

przewidzianych przez przepisy prawa lub statut

Akademii;

5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących

wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów Akademii;

6) wyrażanie opinii społeczności akademickiej wy-

działu we wszystkich sprawach, którymi społecz-

ność ta jest zainteresowana;

7) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i zno-

szenia kierunków studiów na wydziale;

8) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii wydziałowego

organu uchwałodawczego samorządu studentów,

programów nauczania oraz projektów szczegóło-

wych, ogólnych i ramowych planów studiów

i przedstawianie ich do zatwierdzenia odpowiednio

przez dziekana, komendanta Akademii lub Senat;

9) uchwalanie projektów zasad i trybu przyjmowa-

nia na studia prowadzone na wydziale;

10) powoływanie na wniosek dziekana komisji rekru-

tacyjnej na wydziale;

11) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją

właściwym poziomem procesu dydaktycznego na

wydziale;

12) rozpatrywanie spraw studenckich;

13) sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową

wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycz-

nym pracowników wydziału;

14) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora

habilitowanego oraz podejmowanie odpowied-

nich uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu

naukowego — zgodnie z posiadanymi uprawnie-

niami;

15) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników

i studentów wydziału oraz wypowiadanie się

w sprawach etyki zawodowej;

16) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych wy-

działu i ustalanie zasad gospodarowania środka-

mi przyznanymi wydziałowi;

17) ustalanie zasad podziału środków finansowych do

dyspozycji jednostek organizacyjnych wydziału;

18) ocenianie działalności dziekana oraz zatwierdza-

nie rocznych sprawozdań dziekana z działalności

wydziału;

19) uchwalanie regulaminu działania wydziału oraz

zakresów działania jednostek organizacyjnych

wchodzących w skład wydziału;

20) rozpatrywanie skarg na działalność dziekana wno-

szonych przez członków rady wydziału;

21) opiniowanie wniosków w sprawach osobowych

oraz wniosków w sprawach nagród i odznaczeń;

22) opracowywanie projektu regulaminu rady wydzia-

łu i przedstawianie go Senatowi do zatwierdzenia.

§ 68.1. W skład rady wydziału akademickiego

wchodzą:

1) dziekan;

2) prodziekani;

3) dyrektorzy instytutów wydziałowych;

4) kierownicy katedr;

5) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowi-

skach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwy-

czajnego lub posiadający stopień naukowy dokto-

ra habilitowanego, zatrudnieni na wydziale;

6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademic-

kich zatrudnionych na wydziale, wybrani z ich gro-

na, w liczbie nie mniejszej niż 10% i nie większej

niż 15% składu rady wydziału;

7) przedstawiciele samorządu studentów wydziału,

wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 10%

i nie większej niż 15% składu rady wydziału;

8) przedstawiciele pozostałych pracowników wydzia-

łu, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż

5% i nie większej niż 10% składu rady wydziału.

2. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych

w ust. 1 pkt 6-8 ustala ustępująca rada wydziału akade-

mickiego.

3. W posiedzeniach rady wydziału akademickie-

go uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele

związków zawodowych działających na wydziale, po

jednym z każdego związku.
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4. W posiedzeniach rady wydziału akademickie-

go mogą uczestniczyć z głosem doradczym emeryto-

wani profesorowie wydziału.

5. Dziekan może zapraszać na posiedzenia rady

wydziału akademickiego inne osoby z własnej inicjaty-

wy lub na wniosek rady wydziału. Osoby te biorą udział

w posiedzeniach rady z głosem doradczym.

6. W sprawach wniosków o przedstawienie kan-

dydata do tytułu naukowego oraz w sprawach dotyczą-

cych przewodów doktorskich i habilitacyjnych stosuje

się przepisy ustawy o tytule naukowym i stopniach na-

ukowych.

§ 69. Rada wydziału akademickiego powołuje sta-

łe i doraźne komisje, których zadaniem jest przygoto-

wanie dla niej materiałów.

§ 70. Członkowie rady wydziału akademickiego

i przedstawiciele związków zawodowych mają prawo

występowania z interpelacjami do dziekana.

R o z d z i a ł  8

Rada naukowa instytutu techniki wojskowej

§ 71. Rada naukowa instytutu techniki wojskowej

jest organem kolegialnym instytutu. Jej uchwały pod-

jęte w sprawach należących do zakresu jej kompetencji

i niezastrzeżonych dla Senatu, komendanta Akademii

oraz komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, są wią-

żące dla dyrektora instytutu i wszystkich członków spo-

łeczności akademickiej instytutu, za wyjątkiem uchwał

wymienionych w § 56 ust. 1.

§ 72.1. Do kompetencji rady naukowej instytutu

techniki wojskowej należy w szczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania instytutu

techniki wojskowej oraz wnioskowanie w sprawach

dotyczących jego organizacji, funkcjonowania i roz-

woju;

2) pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla

dyrektora instytutu techniki wojskowej w zakresie

zadań wymienionych w § 4 ust. 1;

3) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora

z działalności instytutu techniki wojskowej;

4) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora

habilitowanego oraz podejmowanie odpowiednich

uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu nauko-

wego — zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

5) inicjowanie wniosków w sprawie ogłoszenia kon-

kursów dotyczących obsady stanowisk nauczycieli

akademickich;

6) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego insty-

tutu techniki wojskowej i zatwierdzanie rocznych

sprawozdań z jego wykonania;

7) opiniowanie powołania jednostek organizacyjnych

instytutu techniki wojskowej i ich kierowników;

8) opiniowanie wniosków w sprawach osobowych

oraz przyznawania pracownikom instytutu techni-

ki wojskowej nagród, wyróżnień i odznaczeń;

9) opiniowanie rozdziału środków budżetowych przy-

znanych instytutowi techniki wojskowej na bada-

nia własne i na działalność statutową;

10) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawie prze-

znaczenia funduszu rozwoju instytutu techniki woj-

skowej;

11) opiniowanie wniosków w sprawie organizowania

studiów podyplomowych oraz opiniowanie ich

programów;

12) opiniowanie programów rozwoju bazy laborato-

ryjnej instytutu techniki wojskowej;

13) inicjowanie wniosków dotyczących wydawnictw

instytutu techniki wojskowej i konferencji nauko-

wych organizowanych przez instytut lub opiniowa-

nie wniosków dyrektora instytutu w tych sprawach;

14) opracowywanie projektu regulaminu rady naukowej

i przedstawianie go Senatowi do zatwierdzenia.

2. Od uchwały rady naukowej instytutu techniki

wojskowej służy odwołanie do Senatu za pośrednic-

twem dyrektora instytutu techniki wojskowej oraz ko-

mendanta Wydziału Techniki Wojskowej w ciągu 14 dni

od daty otrzymania jej do wiadomości.

3. Członkowie rady naukowej instytutu techniki

wojskowej i przedstawiciele związków zawodowych

mają prawo występowania z interpelacjami do dyrek-

tora instytutu.

§ 73.1. W skład rady naukowej instytutu techniki

wojskowej wchodzą:

1) dyrektor instytutu techniki wojskowej;

2) zastępca dyrektora instytutu techniki wojskowej;

3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowi-

skach profesora zwyczajnego lub profesora nad-

zwyczajnego lub posiadający stopień naukowy

doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytucie

techniki wojskowej;

4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli

akademickich zatrudnionych w instytucie techniki

wojskowej — w liczbie wynoszącej 20-25% składu

rady;

5) wybrani przedstawiciele pracowników instytutu

techniki wojskowej niebędących nauczycielami

akademickimi w liczbie nie większej niż 15% skła-

du rady.

2. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych

w ust. 1 pkt 4-5 ustala ustępująca rada instytutu techni-

ki wojskowej.

3. W posiedzeniu rady naukowej instytutu tech-

niki wojskowej, z głosem doradczym:

1) uczestniczą przedstawiciele związków zawodo-

wych działających w instytucie techniki wojskowej,

po jednym z każdego związku;
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2) mogą uczestniczyć emerytowani profesorowie in-

stytutu techniki wojskowej;

3) uczestniczą kierownicy jednostek organizacyjnych

na zasadach określonych w regulaminie rady na-

ukowej instytutu techniki wojskowej.

4. Dyrektor instytutu techniki wojskowej przewod-

niczy obradom rady naukowej instytutu, a w czasie jego

nieobecności — zastępca pełniący jego obowiązki.

5. Dyrektor instytutu techniki wojskowej może za-

praszać na posiedzenia rady naukowej instytutu inne oso-

by z własnej inicjatywy lub na wniosek rady. Osoby te

biorą udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym.

6. W sprawach wniosków o przedstawienie kan-

dydata do tytułu naukowego oraz w sprawach dotyczą-

cych przewodów doktorskich i habilitacyjnych stosuje

się przepisy ustawy o tytule i stopniach naukowych.

DZIAŁ IV

Wybory

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

§ 74. Wyborom podlegają:

1) prorektorzy;

2) dziekani;

3) prodziekani;

4) przedstawiciele do Senatu;

5) przedstawiciele do rad wydziałów;

6) przedstawiciele do rad naukowych instytutów tech-

niki wojskowej;

7) członkowie kolegium elektorów;

8) członkowie Rady Bibliotecznej;

9) członkowie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli

akademickich;

10) członkowie komisji dyscyplinarnej dla studentów;

11) członkowie odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla

studentów.

§ 75.1. Wybory w Akademii organizują i przepro-

wadzają komisje wyborcze.

2. Wyboru przedstawicieli studentów do organów

kolegialnych Akademii dokonuje samorząd studencki

na zasadach określonych w regulaminie samorządu.

3. Kadencje prorektorów, dziekanów, prodzieka-

nów oraz organów kolegialnych obejmują lata akade-

mickie identyczne jak w ustawie o szkolnictwie wy-

ższym, za wyjątkiem pierwszej kadencji.

4. Kadencje ciał kolegialnych określają ich regu-

laminy.

§ 76.1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pra-

cownikom zatrudnionym w Akademii co najmniej

w połowie pełnego wymiaru czasu pracy i studentom

Akademii.

2. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgła-

szania kandydatów na dziekanów oraz do organów

i ciał kolegialnych.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracowni-

kom zatrudnionym w Akademii w pełnym wymiarze

czasu pracy, jako podstawowym miejscu pracy, i stu-

dentom Akademii.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

5. Wybór następuje największą liczbą oddanych

głosów i większą niż połowa ważnie oddanych głosów.

6. Regulamin wyboru i odwoływania prorektorów,

dziekanów i prodziekanów oraz przedstawicieli do or-

ganów i ciał kolegialnych określa załącznik nr 7 do sta-

tutu.

§ 77.1. Mandat prorektora, dziekana lub prodzie-

kana oraz mandat członka organu lub ciała kolegialne-

go wygasa w razie:

1) upływu kadencji;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) odwołania ze stanowiska uprawniającego do peł-

nienia mandatu;

4) niespełnienia wymagań ustaw i statutu stawianych

podczas jego wyboru;

5) śmierci.

2. Mandat wybieralnego członka organu kolegial-

nego wygasa ponadto w razie odwołania go przez wy-

borców.

3. Zrzeczenie się mandatu przez osobę wybraną

następuje w formie pisemnej i obejmuje okres pozo-

stały do końca kadencji.

4. Zrzeczenie się mandatu przez niewybieralnego

członka organu lub ciała kolegialnego następuje

w formie pisemnej i obejmuje okres określony, nie dłuż-

szy niż do końca kadencji.

5. W razie wygaśnięcia mandatu wybieralnego

członka organu lub ciała kolegialnego przed upływem

kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające w cią-

gu miesiąca od daty wygaśnięcia mandatu, za wyjąt-

kiem przypadków określonych w statucie.

§ 78.1. Senat, nie później niż do końca marca ostat-

niego roku kadencji, podejmuje uchwałę określającą:

1) organizację i terminarz wyborów przedstawicieli

do organów i ciał kolegialnych oraz terminarz wy-

borów prorektorów, dziekanów i prodziekanów;
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2) liczbę wybieralnych przedstawicieli w Senacie dla

poszczególnych grup społeczności akademickiej;

3) składy liczbowe uczelnianego i wydziałowych ko-

legiów elektorów oraz podział mandatów elekto-

rów w uczelnianym kolegium elektorów na po-

szczególne jednostki organizacyjne.

2. Czas i miejsce przeprowadzania wyborów po-

daje się do wiadomości w taki sposób, aby wyborca

miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.

§ 79.1. Prorektorów wybiera uczelniane kolegium

elektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez ko-

mendanta Akademii.

2. Dziekana wybiera wydziałowe kolegium

elektorów.

3. Prodziekanów wybiera wydziałowe kolegium

elektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez

dziekana.

4. Kandydatura prorektora właściwego do spraw

studenckich i prodziekana właściwego do spraw stu-

denckich wymaga zgody większości przedstawicieli sa-

morządu studentów w kolegium elektorów.

§ 80.1. Prorektor, dziekan i prodziekan mogą być

wybrani na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie na-

stępujące po sobie kadencje, bez względu na to, w któ-

rej jednostce organizacyjnej pełnili tę funkcję.

2. Kadencje prorektorów i prodziekanów, wymie-

nione w ust. 1, dotyczą funkcji wykonywanych w zakre-

sie jednakowych spraw.

§ 81.1. Wniosek o odwołanie prorektora może być

zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu Se-

natu. Wniosek o odwołanie prorektora właściwego do

spraw studenckich może być zgłoszony również przez

wszystkich przedstawicieli studentów wchodzących

w skład Senatu.

2. Prorektora odwołuje kolegium elektorów więk-

szością co najmniej 3/4 oddanych głosów, przy obec-

ności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium.

3. Do odwołania dziekana lub prodziekana sto-

suje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

4. Prorektora, dziekana lub prodziekana może

odwołać organ, który dokonał wyboru.

§ 82.1. W razie wygaśnięcia mandatu prorektora,

dziekana lub prodziekana przed upływem kadencji, wy-

bory na te funkcje przeprowadza się na okres pozostały

do końca kadencji.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, uwzględnia

się przy ustalaniu liczby kadencji.

3. Zwolnione z powodu wygaśnięcia mandatu

stanowisko prorektora może pozostać — w wyniku de-

cyzji komendanta Akademii — nieobsadzone.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio

w przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana w okresie

ostatnich sześciu miesięcy kadencji oraz w przypadku wy-

gaśnięcia mandatu prodziekana — na wniosek dziekana.

§ 83.1. Miejsca w organach i ciałach kolegialnych

nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat trak-

tuje się jak miejsca zwolnione w wyniku wygaśnięcia

mandatu przed upływem kadencji.

2. Organ lub ciało kolegialne może nie zarządzać

wyborów uzupełniających w ostatnich sześciu miesią-

cach kadencji. Organ lub ciało kolegialne może także

nie zarządzać wyborów uzupełniających, jeśli wyrazi na

to zgodę większość członków organu lub ciała kolegial-

nego reprezentujących grupę, w której powstało miej-

sce nieobsadzone.

§ 84.1. Wybrany członek organu lub ciała kolegial-

nego, który nie wypełnia ciążących na nim obowiąz-

ków, lub który utracił zaufanie wyborców, może zostać

przez nich odwołany.

2. Podstawą wszczęcia postępowania zmierzające-

go do odwołania członka organu lub ciała kolegialnego jest

uchwała tego organu lub pisemny wniosek złożony na ręce

przewodniczącego organu lub ciała kolegialnego przez co

najmniej 1/5 wyborców uprawnionych do wyborów.

3. Do odwołania członka organu lub ciała kole-

gialnego stosuje się odpowiednio postanowienia sta-

tutu dotyczące zasad i trybu wyboru.

R o z d z i a ł 2

Kolegia elektorów

§ 85.1. Uczelniane kolegium elektorów jest orga-

nem wyborczym Akademii w celu wyboru prorektorów.

2. Wydziałowe kolegium elektorów jest organem

wyborczym wydziału w celu wyboru dziekana i prodzie-

kanów.

3. W skład uczelnianego kolegium elektorów

wchodzą przedstawiciele:

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stano-

wisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajne-

go oraz innych nauczycieli akademickich posiada-

jących stopień naukowy doktora habilitowanego,

w liczbie nie większej niż 50% składu kolegium;

2) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych

w podstawowych jednostkach organizacyjnych, wy-

brani z ich grona, w liczbie 20-25% składu kolegium;
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3) samorządu studentów, wybrani z jego grona,

w liczbie 20-25% składu kolegium;

4) pozostałych pracowników Akademii, wybrani z ich

grona, w liczbie 5-10% składu kolegium.

4. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych

w ust. 2 ustala ustępujący Senat.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowied-

nio do wydziałowego kolegium elektorów.

§ 86.1. Członkowie kolegium elektorów są wybie-

rani na okres kadencji i zachowują mandaty do czasu

wyboru nowego kolegium elektorów.

2. Członkom kolegium elektorów nie przysługuje

bierne prawo wyborcze.

§ 87.  Na miejsce w kolegium elektorów, nieobsa-

dzone w terminie ustalonym przez Senat w uchwale,

 o której mowa w § 78, lub zwolnione w okresie kaden-

cji, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, chy-

ba że właściwa komisja wyborcza postanowi inaczej.

R o z d z i a ł  3

Komisje wyborcze

§ 88.Organy kolegialne Akademii, na wniosek od-

powiednio komendanta Akademii lub kierownika pod-

stawowej jednostki organizacyjnej, powołują uczelnia-

ne, wydziałowe lub instytutowe — w instytutach tech-

niki wojskowej — komisje wyborcze. Komisje wybor-

cze działają do czasu wybrania nowych komisji wybor-

czych. Udział w komisjach nie ogranicza czynnego i bier-

nego prawa wyborczego.

§ 89.1. Uczelnianą komisję wyborczą powołuje

Senat na wniosek komendanta Akademii nie później

niż do końca lutego ostatniego roku kadencji. Uczelnia-

na komisja wyborcza działa do czasu powołania przez

Senat nowej komisji.

2. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą

przedstawiciele wszystkich grup reprezentowanych

w Senacie.

3. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:

1) przedkładanie Senatowi propozycji organizacji

i terminarza wyborów do kolegiów elektorów i or-

ganów kolegialnych oraz wyborów prorektorów,

dziekanów i prodziekanów;

2) przeprowadzanie wyborów członków uczelniane-

go kolegium elektorów;

3) przeprowadzanie wyborów w jednostkach organi-

zacyjnych działających poza podstawowymi jed-

nostkami organizacyjnymi Akademii;

4) nadzór na organizacją wyborów członków Rady

Bibliotecznej;

5) prowadzenie rejestracji wyników wyborów na pod-

stawie protokołów z zebrań wyborczych oraz nad-

zór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji;

6) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi w pod-

stawowych jednostkach organizacyjnych przez ko-

misje wyborcze tych jednostek;

7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach

dotyczących wyborów, nieuregulowanych przepi-

sami prawa i statutem;

8) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wybora-

mi przeprowadzanymi w podstawowych jednost-

kach organizacyjnych, zgłaszanych przez komisje

wyborcze tych jednostek.

§ 90.1. Komisję wyborczą podstawowej jednost-

ki organizacyjnej powołuje rada tej jednostki na wnio-

sek jej kierownika na okres pokrywający się z kadencją

uczelnianej komisji wyborczej.

2. W skład komisji wyborczej podstawowej jed-

nostki organizacyjnej wchodzą przedstawiciele wszyst-

kich grup reprezentowanych w radzie tej jednostki.

3. Do zadań komisji wyborczej podstawowej jed-

nostki organizacyjnej należy:

1) ustalanie kalendarza czynności wyborczych;

2) przeprowadzanie wyborów do rady podstawowej

jednostki organizacyjnej;

3) nadzór nad właściwym przebiegiem wyborów,

należytym prowadzeniem dokumentacji i przeka-

zaniem dokumentów do uczelnianej komisji wy-

borczej;

4) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli podsta-

wowej jednostki organizacyjnej do Senatu, uczel-

nianego kolegium elektorów i ciał kolegialnych po-

woływanych w Akademii;

5) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących przebiegu

wyborów w podstawowej jednostce organizacyj-

nej lub przedstawianie ich do rozstrzygnięcia uczel-

nianej komisji wyborczej.

4. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej nale-

ży ponadto przeprowadzanie wyborów do wydziałowe-

go kolegium elektorów.

§ 91.Komendant Akademii sprawuje nadzór nad

działalnością komisji wyborczych w zakresie zgodno-

ści ich działania z prawem oraz organizuje przechowy-

wanie dokumentacji wyborczej.
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DZIAŁ V

Kierownicy jednostek organizacyjnych

R o z d z i a ł  1

Przepisy wspólne

§ 92.1. Zasady wyznaczania żołnierzy zawodo-

wych na stanowiska, w tym na stanowiska kierowni-

cze, reguluje ustawa o wyższym szkolnictwie wojsko-

wym, ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-

wych i przepisy wydane na ich podstawie oraz etat

Akademii.

2. Zasady wybierania, powoływania i odwoływa-

nia osób cywilnych do pełnienia funkcji w Akademii

reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym oraz statut

Akademii.

§ 93. Osoba cywilna może jednocześnie pełnić

co najwyżej jedną z następujących funkcji: prorektora,

dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu wydziałowe-

go, zastępcy dyrektora instytutu wydziałowego.

R o z d z i a ł  2

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wydziału Techniki Wojskowej

§ 94.1. Na kierownika zakładu etatowego wyzna-

cza się oficera będącego nauczycielem akademickim,

posiadającego stopień naukowy  w dyscyplinie nauko-

wej uprawianej w zakładzie.

2. Kierownik zakładu etatowego jest przełożonym

wszystkich żołnierzy i pracowników zakładu.

3. Kierownik zakładu etatowego kieruje całokształ-

tem działalności dydaktycznej, wychowawczej i nauko-

wej oraz przebiegiem służby wojskowej i gospodarką

w zakładzie.

4. Do głównych zadań kierownika zakładu etato-

wego należy:

1) dbanie o właściwy rozwój zakładu i zapewnienie

prawidłowej realizacji zadań;

2) opracowywanie projektów planów działalności

zakładu;

3) określanie zakresów kompetencji i obowiązków

żołnierzy i pracowników zakładu;

4) zapewnienie w zakładzie porządku oraz dyscypli-

ny wojskowej;

5) nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji przez na-

uczycieli akademickich w zakładzie;

6) organizowanie i kierowanie przebiegiem semina-

riów naukowych i metodycznych zakładu;

7) występowanie z wnioskami kadrowymi;

8) zapewnienie utrzymania bazy laboratoryjnej i dy-

daktycznej w ciągłej sprawności technicznej i dba-

nie o jej rozwój;

9) inicjowanie i organizowanie współdziałania zakła-

du z innymi jednostkami organizacyjnymi Akade-

mii i spoza Akademii w zakresie kierunkowej dzia-

łalności dydaktycznej, naukowej, eksperckiej, dia-

gnostycznej i doświadczalnej zakładu zgodnie

z kompetencjami określonymi przez dyrektora in-

stytutu techniki wojskowej.

§ 95.1. Na kierownika Zakładu Szkolenia Wojskowe-

go wyznacza się oficera będącego nauczycielem akademic-

kim, posiadającego stopień naukowy w dyscyplinie nauko-

wej związanej z techniką lub naukami wojskowymi.

2. Kierownik Zakładu Szkolenia Wojskowego jest

przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników Zakładu.

3. Kierownik Zakładu Szkolenia Wojskowego kie-

ruje całokształtem działalności szkoleniowej i wycho-

wawczej oraz przebiegiem służby wojskowej i gospo-

darką w Zakładzie.

4. Do głównych zadań kierownika Zakładu Szko-

lenia Wojskowego należy:

1) dbanie o właściwy rozwój Zakładu i zapewnienie

prawidłowej realizacji zadań;

2) opracowywanie projektów planów działalności

Zakładu;

3) określanie zakresów kompetencji i obowiązków

żołnierzy i pracowników Zakładu;

4) zapewnienie w zakładzie wzorowego porządku oraz

dyscypliny wojskowej;

5) nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji przez żoł-

nierzy i pracowników Zakładu;

6) organizowanie i kierowanie przebiegiem zajęć

metodycznych Zakładu;

7) występowanie z wnioskami kadrowymi;

8) zapewnienie utrzymania bazy dydaktycznej w cią-

głej sprawności i dbanie o jej rozwój;

9) inicjowanie i organizowanie współdziałania Zakła-

du z innymi jednostkami organizacyjnymi Akade-

mii i spoza Akademii dotyczącego działalności

szkoleniowej z zakresu specjalistycznej wiedzy

wojskowej, zgodnie z kompetencjami określony-

mi przez komendanta Wydziału Techniki Wojskowej.

R o z d z i a ł  3

Kierownicy innych jednostek organizacyjnych

§ 96.1. Dyrektorem instytutu wydziałowego może

być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii

w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł na-

ukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Dyrektor instytutu wydziałowego jest przeło-

żonym wszystkich pracowników instytutu.
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3. Dyrektora instytutu wydziałowego powołuje

i odwołuje komendant Akademii na wniosek dziekana

zaopiniowany przez radę wydziału.

4. Kandydata na dyrektora instytutu wydziałowego

przedstawia radzie wydziału dziekan, po zasięgnięciu opi-

nii ogółu pracowników instytutu. Tryb i sposób zasięgania

opinii ustala rada wydziału. O opinii pracowników dziekan

zawiadamia komendanta Akademii i radę wydziału.

5. Dyrektor instytutu wydziałowego powoływa-

ny jest na trzyletnią kadencję . Powołanie może być od-

nawiane.

6. Odwołanie dyrektora następuje w trybie ana-

logicznym do trybu jego powołania.

7. Dyrektor instytutu wydziałowego jest odpowie-

dzialny za wyniki pracy instytutu przed organami wy-

działu i komendantem Akademii.

8. Dyrektor instytutu wydziałowego kieruje cało-

kształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i  na-

ukowej, a także administracją i gospodarką w instytucie.

9. Do zadań dyrektora instytutu wydziałowego

należy w szczególności:

1) dbanie o właściwy kierunek rozwoju instytutu

i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz ko-

ordynowanie działalności instytutowych jednostek

organizacyjnych;

2) określenie zakresu kompetencji i obowiązków swo-

ich zastępców;

3) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych instytutu podległych mu bezpośrednio

oraz zakresów kompetencji i obowiązków kierow-

ników tych jednostek, a także innych pracowników

podległych mu bezpośrednio;

4) zatwierdzanie zakresów działania pozostałych jed-

nostek organizacyjnych instytutu;

5) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków pracowników instytutu;

6) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad profi-

lowanym kierunkiem studiów lub specjalnością

studiów;

7) kierowanie opracowywaniem projektów szczegó-

łowych programów przedmiotów nauczania oraz

planów obciążenia dydaktycznego nauczycieli aka-

demickich instytutu;

8) ustalanie właściwych form kształcenia i czuwanie

nad poziomem metodyki kształcenia w instytucie;

9) kierowanie opracowywaniem tematyki prac dyplo-

mowych związanych z prowadzonym w instytucie

kierunkiem studiów lub specjalnością oraz nadzo-

rowanie właściwej realizacji tych prac;

10) programowanie, organizowanie i kierowanie prze-

biegiem seminariów naukowych i metodycznych

instytutu;

11) organizowanie sesji, zjazdów, sympozjów oraz kon-

ferencji naukowych w zakresie specjalizacji nauko-

wej instytutu;

12) zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowa-

nie środkami finansowymi instytutu zgodnie

z ustaleniami dziekana;

13) zapewnianie warunków do prowadzenia działal-

ności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie

tej działalności w zakresie określonym przez radę

wydziału;

14) zapewnianie warunków do prowadzenia działal-

ności badawczej przez jednostki organizacyjne

i pracowników instytutu;

15) występowanie z wnioskami w sprawach zatrud-

niania, awansowania i nagradzania pracowników

instytutu;

16) występowanie do właściwych organów kolegial-

nych i jednoosobowych z wnioskami we wszyst-

kich sprawach dotyczących instytutu;

17) wykonywanie innych czynności przewidzianych

przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz

uchwałami i zarządzeniami organów Akademi;

18) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach

dotyczących instytutu, niezastrzeżonych do kom-

petencji organów Akademii;

19) wnioskowanie do dziekana o wystąpienie do rady

wydziału w sprawie ustalenia liczby zastępców

dyrektora oraz o określenia obszarów ich odpo-

wiedzialności.

§ 97.1. W instytucie wydziałowym mogą być po-

woływani zastępcy dyrektora, w liczbie nie większej niż

dwóch.

2. O liczbie zastępców dyrektora instytutu wydzia-

łowego decyduje rada wydziału na wniosek dziekana.

3. Zastępcą dyrektora instytutu wydziałowego

może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akade-

mii w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający sto-

pień naukowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zastępcą dyrektora instytutu wydziałowego

właściwym do spraw technicznych lub administracyj-

no-ekonomicznych może być osoba zatrudniona w Aka-

demii w pełnym wymiarze czasu pracy, mająca wyższe

wykształcenie oraz kwalifikacje odpowiadające zajmo-

wanemu stanowisku.

5. Zastępców dyrektora instytutu wydziałowego

powołuje komendant Akademii na wniosek dyrektora

instytutu zaopiniowany przez radę wydziału i dziekana.

6. Zastępca dyrektora instytutu wydziałowego

jest powoływany na kadencje trzyletnie z wyjątkiem

zastępcy dyrektora do spraw technicznych lub admini-

stracyjno-ekonomicznych, który powoływany jest na

czas nieokreślony. Powoływanie na kadencje może być

odnawiane.
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7.  Odwołanie zastępcy dyrektora instytutu wy-

działowego następuje w trybie analogicznym do trybu

jego powołania.

§ 98.1. Katedrą kieruje kierownik katedry.

2. Kierownikiem katedry może być osoba z tytu-

łem naukowym zatrudniona w Akademii w pełnym

wymiarze czasu pracy.

3. Kierownik katedry jest przełożonym wszystkich

pracowników katedry.

4. Kierownika katedry powołuje i odwołuje ko-

mendant Akademii na wniosek dziekana zaopiniowa-

ny przez radę wydziału.

5. Kandydata na kierownika katedry przedsta-

wia radzie wydziału dziekan po zasięgnięciu opinii

ogółu pracowników katedry. Tryb i sposób zasięga-

nia opinii ustala rada wydziału. O opinii pracowni-

ków dziekan zawiadamia komendanta Akademii i radę

wydziału.

6. Kierownik katedry powoływany jest na czas

określony we wniosku dziekana, jednak nie dłuższy niż

6 lat. Powołanie może być odnawiane.

7. Odwołanie kierownika katedry następuje w try-

bie analogicznym do trybu jego powołania.

8. Kierownik katedry kieruje całokształtem dzia-

łalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej,

a także administracją i gospodarką w katedrze.

9. Do głównych zadań kierownika katedry należy:

1) dbanie o właściwy rozwój katedry i zapewnienie

prawidłowej realizacji zadań oraz koordynowanie

działalności jednostek organizacyjnych katedry;

2) określanie zakresu kompetencji i obowiązków swo-

jego zastępcy;

3) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych katedry podległych mu bezpośrednio oraz

zakresów kompetencji i obowiązków kierowników

tych jednostek, a także innych pracowników pod-

ległych mu bezpośrednio;

4) zatwierdzanie zakresów działania pozostałych jed-

nostek organizacyjnych katedry oraz zakresów

kompetencji i obowiązków pozostałych osób funk-

cyjnych katedry;

5) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków pracowników katedry;

6) organizowanie opracowywania projektów planów

działalności katedry;

7) opracowywanie projektów szczegółowych progra-

mów przedmiotów nauczania oraz planów obciąże-

nia dydaktycznego nauczycieli akademickich katedry;

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością katedral-

nych jednostek organizacyjnych oraz ocenianie

wyników ich pracy;

9) ustalanie właściwych form kształcenia i czuwanie

nad poziomem metodyki kształcenia w katedrze;

10) kierowanie opracowywaniem tematyki prac dyplo-

mowych oraz nadzorowanie właściwej realizacji

tych prac;

11) nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji przez na-

uczycieli akademickich katedry;

12) programowanie, organizowanie i kierowanie prze-

biegiem seminariów naukowych i metodycznych

katedry;

13) organizowanie sesji i sympozjów w zakresie spe-

cjalizacji naukowej katedry;

14) występowanie z wnioskami kadrowymi;

15) dbanie o rozwój bazy laboratoryjnej i dydaktycz-

nej katedry;

16) inicjowanie i organizowanie współdziałania kate-

dry z innymi jednostkami organizacyjnymi wydzia-

łu oraz spoza wydziału w zakresie kierunkowej dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej katedry w ra-

mach określonych w zakresie kompetencji i obo-

wiązków.

10. Kierownik katedry wykonuje swoje zadania przy

pomocy zastępcy, a także innych podległych mu

osób funkcyjnych.

§ 99.1. Zastępcą kierownika katedry może być na-

uczyciel akademicki zatrudniony w Akademii w pełnym

wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy.

2. Zastępcę kierownika katedry powołuje i odwo-

łuje komendant Akademii na wniosek dziekana zaopi-

niowany przez radę wydziału.

3. Wniosek dziekana o powołanie lub odwołanie

zastępcy kierownika katedry uzgadniany jest z kierow-

nikiem katedry.

§ 100.1. Kierownikiem zakładu nieetatowego

może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akade-

mii w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający sto-

pień naukowy.

2. Kierownik zakładu nieetatowego jest przełożo-

nym wszystkich pracowników zakładu.

3. Kierownika zakładu nieetatowego powołuje

i odwołuje komendant Akademii na wniosek dziekana

zaopiniowany przez radę wydziału.

4. Kandydata na kierownika zakładu nieetatowe-

go przedstawia radzie wydziału dziekan, po zasięgnię-

ciu opinii ogółu pracowników zakładu i — jeżeli zakład

wchodzi w skład instytutu — po uzgodnieniu z dyrekto-

rem instytutu.
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5. Kierownik zakładu nieetatowego powoływany

jest na czas określony we wniosku dziekana, jednak nie

dłuższy niż 6 lat. Powołanie może być odnawiane.

6. Odwołanie kierownika zakładu nieetatowego na-

stępuje w trybie analogicznym do trybu jego powołania.

7. Kierownik zakładu nieetatowego kieruje cało-

kształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej

i  naukowej, a także gospodarką w zakładzie.

8. Do głównych zadań kierownika zakładu nieeta-

towego należy:

1) dbanie o właściwy rozwój zakładu i zapewnienie

prawidłowej realizacji zadań;

2) określanie zakresów kompetencji i obowiązków

pracowników zakładu;

3) opracowywanie projektów planów działalności

zakładu;

4) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad spe-

cjalizacją dydaktyczną zakładu;

5) opracowywanie projektów szczegółowych progra-

mów przedmiotów nauczania oraz planów obcią-

żenia dydaktycznego nauczycieli akademickich za-

kładu;

6) czuwanie nad poziomem metodyki kształcenia

w zakładzie;

7) kierowanie opracowywaniem tematyki prac dyplo-

mowych związanych z profilowaną specjalizacją

dydaktyczną w zakładzie oraz nadzorowanie wła-

ściwej realizacji tych prac;

8) nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji przez na-

uczycieli akademickich w zakładzie;

9) organizowanie i kierowanie przebiegiem semina-

riów naukowych i metodycznych zakładu;

10) występowanie z wnioskami kadrowymi;

11) zapewnienie utrzymania bazy laboratoryjnej i dy-

daktycznej w ciągłej sprawności technicznej i dba-

nie o jej rozwój;

12) inicjowanie i organizowanie współdziałania zakła-

du z innymi jednostkami organizacyjnymi Akade-

mii i spoza Akademii w zakresie kierunkowej dzia-

łalności dydaktycznej i naukowej zakładu

w ramach określonych w zakresie kompetencji

i obowiązków.

§ 101.1. Kierownikiem studium może być nauczy-

ciel akademicki zatrudniony w Akademii w pełnym wy-

miarze czasu pracy, posiadający odpowiednie kwalifi-

kacje organizacyjne i pedagogiczne oraz wiedzę w za-

kresie specjalności przedmiotowej studium.

2. Kierownik studium jest przełożonym wszyst-

kich pracowników studium.

3. Kierownika studium powołuje i odwołuje ko-

mendant Akademii na wniosek prorektora właściwego

do spraw kształcenia, zaopiniowany przez Senat.

4. Kandydata na kierownika studium przedstawia

Senatowi prorektor właściwy do spraw kształcenia, po

zasięgnięciu opinii ogółu pracowników studium.

5. Kierownik studium powoływany jest na czas

określony we wniosku prorektora właściwego do spraw

kształcenia, jednak nie dłuższy niż 6 lat. Powołanie może

być odnawiane.

6. Odwołanie kierownika studium następuje

w trybie analogicznym do trybu jego powołania.

7. Kierownik studium kieruje procesem kształce-

nia i wychowania, a także gospodarką studium.

8. Do głównych zadań kierownika studium należy:

1) dbanie o właściwy kierunek rozwoju studium

i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz ko-

ordynowanie działalności jednostek organizacyj-

nych studium;

2) określanie zakresów działania jednostek organi-

zacyjnych studium oraz zakresów kompetencji

i obowiązków kierowników tych jednostek, a tak-

że innych osób podległych mu bezpośrednio;

3) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych studium;

4) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków pracowników studium;

5) opracowywanie projektów działalności studium;

6) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pozio-

mem kształcenia w zakresie prowadzonych w stu-

dium przedmiotów nauczania;

7) opracowywanie projektów szczegółowych progra-

mów przedmiotów nauczania oraz planów obcią-

żenia dydaktycznego nauczycieli akademickich stu-

dium;

8) sprawowanie nadzoru oraz ocenianie wyników

działalności jednostek organizacyjnych studium;

9) organizowanie i kierowanie przebiegiem pracy

metodycznej w studium;

10) ustalanie właściwych form kształcenia i czuwanie

nad poziomem metodyki kształcenia przez nauczy-

cieli akademickich studium;

11) nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji przez na-

uczycieli akademickich studium;

12) występowanie z wnioskami kadrowymi;

13) dbanie o rozwój bazy laboratoryjnej i dydak-

tycznej w studium;

14) współdziałanie z wydziałami akademickimi

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych stu-

dium;

15) inicjowanie i organizowanie współdziałania stu-

dium z odpowiednimi jednostkami organizacyj-

nymi spoza Akademii w zakresie kierunkowej

działalności dydaktycznej, w ramach określo-

nych w zakresie kompetencji i obowiązków.
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§ 102.1. Kierownikiem Parku Nauki i Technologii

może być osoba ze stopniem naukowym, zatrudniona

w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy, posiada-

jąca zamiłowania do popularyzacji wyników pracy na-

ukowej i zdolności organizacyjne w zakresie techniki

i obszarów pokrewnych.

2. Kierownik Parku Nauki i Technologii jest prze-

łożonym wszystkich pracowników Parku.

3. Kierownika Parku Nauki i Technologii powołu-

je i odwołuje komendant Akademii na wniosek zastęp-

cy komendanta Akademii lub z własnej inicjatywy.

4. Kierownik Parku Nauki i Technologii jest po-

woływany na czas nieokreślony.

§ 103. Zadania, zasady powoływania i odwoływa-

nia oraz zasady określania i zatwierdzania zakresów kom-

petencji i obowiązków, niewymienionych w statucie kie-

rowników jednostek organizacyjnych, określają regula-

miny organizacyjne lub zakresy działania tych jednostek.

DZIAŁ VI

Jednolity system biblioteczno-informacyjny

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

§ 104.1. W Akademii działa jednolity system bi-

blioteczno-informacyjny, którego podstawowym zada-

niem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnia-

nie zbiorów, prowadzenie prac bibliograficznych, dy-

daktycznych i badawczych oraz organizowanie i prowa-

dzenie informacji naukowo-technicznej.

2. W skład jednolitego systemu biblioteczno-in-

formacyjnego Akademii wchodzą: Biblioteka Główna

oraz, powoływane w miarę potrzeb, filie Biblioteki Głów-

nej przy podstawowych jednostkach organizacyjnych

Akademii.

3. Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-

informacyjnego określa regulamin uchwalony przez

Senat, na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej zaopi-

niowany przez Radę Biblioteczną.

§ 105. Funkcjonowanie jednolitego systemu bi-

blioteczno-informacyjnego jest wspomagane przez

działalność wydawniczą i informacyjną prowadzoną

w Akademii oraz w jej jednostkach organizacyjnych,

w szczególności poprzez wydawanie:

1) „Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej”;

2) pism uczelnianych pracowników i studentów Aka-

demii;

3) rozpraw i opracowań naukowych;

4) podręczników, skryptów i innych pomocy dydak-

tycznych;

5) materiałów z konferencji, sympozjów, seminariów

oraz sesji naukowych i szkoleniowych;

6) materiałów informacyjnych dotyczących prowa-

dzonej działalności statutowej;

7) materiałów bibliograficznych.

§ 106.1. Biblioteka Główna jest ogólnouczel-

nianą jednostką organizacyjną utworzoną do wyko-

nywania zadań naukowych, dydaktycznych i usługo-

wych. Stanowi podstawę jednolitego systemu bi-

blioteczno-informacyjnego Akademii, pełni funkcję

biblioteki naukowej, jest ogniwem ogólnokrajowej

sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogól-

nokrajowej sieci bibliotecznej. W zakresie nauk tech-

nicznych i pokrewnych, w zastosowaniu do potrzeb

wojska, jest biblioteką wiodącą w resorcie obrony

narodowej.

2. Zakres działania Biblioteki Głównej określa pro-

rektor właściwy do spraw nauki, a po zaopiniowaniu przez

Radę Biblioteczną zatwierdza komendant Akademii.

§ 107.1. Filie Biblioteki Głównej przy podstawo-

wych jednostkach organizacyjnych mogą być powo-

łane do gromadzenia, opracowywania i udostępniania

zbiorów pracownikom i studentom tych jednostek oraz

prowadzenia informacji naukowo-technicznej w zakre-

sie działalności tych jednostek.

2. Filie Biblioteki Głównej przy podstawowych

jednostkach organizacyjnych są tworzone, znoszone

i przekształcane przez komendanta Akademii na wnio-

sek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej

zaopiniowany przez Radę Biblioteczną, dyrektora Biblio-

teki Głównej oraz radę wydziału lub radę naukową in-

stytutu techniki wojskowej.

§ 108.1.  W Akademii działa Rada Biblioteczna jako

kolegialne ciało opiniodawcze komendanta Akademii.

2. Wybory przedstawicieli grup społeczności aka-

demickiej do Rady Bibliotecznej przeprowadzane są

przez uczelnianą komisję wyborczą.

3. Szczegółowy sposób i zakres działania Rady

Bibliotecznej określa jej regulamin, którego projekt

opracowuje Rada, a zatwierdza komendant Akademii.

4. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy

w szczególności:

1) określanie kierunków i zasad działalności jednoli-

tego systemu biblioteczno-informacyjnego sto-

sownie do potrzeb działalności dydaktycznej i na-

ukowej Akademii;

2) opiniowanie wniosków dotyczących zasad działal-

ności i struktury organizacyjnej jednolitego syste-

mu biblioteczno-informacyjnego;
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3) przedstawianie komendantowi Akademii kandy-

datów na dyrektora Biblioteki Głównej;

4) występowanie do komendanta Akademii z wnio-

skiem o odwołanie dyrektora Biblioteki Głównej;

5) opiniowanie obsady stanowisk kierowników jed-

nostek organizacyjnych Biblioteki Głównej i kie-

rowników jej filii przy podstawowych jednostkach

organizacyjnych;

6) opiniowanie wniosków o zatrudnienie lub awan-

sowanie pracowników jednolitego systemu biblio-

teczno-informacyjnego na stanowisko kustosza

i starszego bibliotekarza;

7) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki

Głównej;

8) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących

jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego.

§ 109.1. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym

z każdej podstawowej jednostki organizacyjnej;

2) przedstawiciele pracowników jednolitego syste-

mu biblioteczno-informacyjnego, w liczbie równej

2/3 liczby przedstawicieli — z zaokrągleniem

w górę, o których mowa w pkt 1;

3) przedstawiciel samorządu studentów delegowa-

ny przez uczelniany organ samorządu studentów;

4) dyrektor Biblioteki Głównej.

2. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej uczestniczą

z głosem doradczym przedstawiciele związków zawo-

dowych działających w ramach jednolitego systemu

biblioteczno-informacyjnego, po jednym z każdego

związku.

3. Przewodniczący Rady Bibliotecznej może za-

praszać na posiedzenia Rady z głosem doradczym inne

osoby — z własnej inicjatywy lub na wniosek członków

Rady Bibliotecznej.

§ 110.1. Kadencja członków Rady Bibliotecznej,

wymienionych w § 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zaczyna się

oraz kończy wraz z kadencją organów Akademii.

2. Kadencja przedstawiciela samorządu studen-

tów trwa jeden rok.

§ 111. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej wy-

biera Rada spośród osób wymienionych w § 109 ust. 1

pkt. 1 na swym pierwszym posiedzeniu.

Ro z d z i a ł  2

Dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy

§ 112.1. Dyrektorem Biblioteki Głównej może być

osoba posiadająca uprawnienia starszego kustosza dy-

plomowanego lub kustosza dyplomowanego, a ponad-

to stopień naukowy oraz co najmniej pięcioletni staż pra-

cy w bibliotece naukowej na stanowisku kierowniczym.

2. W wyjątkowych wypadkach na stanowisko dy-

rektora Biblioteki Głównej można wyznaczyć osobę

posiadającą dostateczne przygotowanie do wykonywa-

nia tej funkcji, mimo niespełnienia warunków określo-

nych w ust.1.

3. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje komen-

dant Akademii, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród

kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną.

4. Dyrektora Biblioteki Głównej odwołuje komen-

dant Akademii na wniosek Rady Bibliotecznej lub z wła-

snej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Senatu.

5. Dyrektor Biblioteki Głównej powoływany jest

na czas nieokreślony.

§ 113.1. Dyrektor Biblioteki Głównej sprawuje

nadzór merytoryczny nad jednolitym systemem biblio-

teczno-informacyjnym Akademii oraz kieruje Biblioteką

Główną.

2. Do zadań dyrektora Biblioteki Głównej należy

w szczególności:

1) reprezentowanie Biblioteki Głównej na zewnątrz

w zakresie niezastrzeżonym dla organów

Akademii;

2) zarządzanie mieniem Biblioteki Głównej;

3) sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowe-

go Biblioteki Głównej;

4) nadzorowanie działalności filii Biblioteki Głównej

przy podstawowych jednostkach organizacyjnych

oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do

kierowników podstawowych jednostek organiza-

cyjnych, w których skład wchodzą te filie;

5) przedstawianie Radzie Bibliotecznej rocznych spra-

wozdań z działalności Biblioteki Głównej oraz in-

formacji o działalności jednolitego systemu biblio-

teczno-informacyjnego;

6) przedstawianie Radzie Bibliotecznej wniosków

i propozycji w sprawach dotyczących jednolitego

systemu biblioteczno-informacyjnego;

7) występowanie do Senatu i komendanta Akademii

z wnioskami dotyczącymi jednolitego systemu bi-

blioteczno-informacyjnego;

8) określanie zakresów działania jednostek organiza-

cyjnych Biblioteki Głównej oraz zakresów kompe-

tencji i obowiązków kierowników tych jednostek,

a także innych osób podległych mu bezpośrednio;

9) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów działania jednostek

organizacyjnych Biblioteki Głównej;

10) zatwierdzanie, określanych przez osoby bezpośred-

nio mu podległe, zakresów kompetencji i obowiąz-

ków pracowników Biblioteki Głównej.

3. Zakres kompetencji i obowiązków dyrektora

Biblioteki Głównej określa prorektor właściwy do spraw

naukowych, a zatwierdza komendant Akademii.
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4. Zakresy działania jednostek organizacyjnych

określane przez dyrektora Biblioteki Głównej oraz okre-

ślane przez niego zakresy kompetencji i obowiązków

pracowników zatwierdza prorektor właściwy do spraw

naukowych.

5. Dyrektor Biblioteki Głównej jest przełożonym

wszystkich pracowników Biblioteki Głównej.

6. Dyrektor Biblioteki Głównej wykonuje swoje

zadania przy pomocy zastępców, w liczbie do dwóch,

oraz innych osób podległych mu bezpośrednio.

§ 114.1. Zastępców dyrektora Biblioteki Głównej

i kierowników filii Biblioteki Głównej powołuje komen-

dant Akademii na wniosek dyrektora Biblioteki Głów-

nej zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

2. Zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej oraz kie-

rownicy filii Biblioteki Głównej powoływani są na czas

nieokreślony.

3. Zastępców dyrektora Biblioteki Głównej i kierow-

ników filii Biblioteki Głównej odwołuje komendant Aka-

demii na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej lub z wła-

snej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

4. Zakresy kompetencji i obowiązków zastępców

dyrektora Biblioteki Głównej i kierowników filii Biblio-

teki Głównej określa dyrektor Biblioteki Głównej.

DZIAŁ  VII

Administracja i gospodarka

R o z d z i a ł  1

Administracja

§ 115.1. Administracja zapewnia realizację zadań

Akademii o charakterze administracyjnym, finanso-

wym, personalnym, obsługi prawnej, gospodarczym,

technicznym i usługowym.

2. Zadania o charakterze administracyjnym, okre-

ślone w ust. 1, wykonywane są przez:

1) jednostki organizacyjne administracji Akademii;

2) jednostki organizacyjne administracji utworzone

w pozostałych jednostkach organizacyjnych Akademii;

3) samodzielnych pracowników administracyjnych

zatrudnionych w pozostałych jednostkach organi-

zacyjnych Akademii.

§ 116.1. Jednostki organizacyjne administracji

Akademii podlegają dyrektorowi administracyjnemu.

2. Jednostki organizacyjne administracji utworzo-

ne w pozostałych jednostkach organizacyjnych Akade-

mii podlegają kierownikom tych jednostek.

3. Pracownicy administracyjni Akademii podle-

gają kierownikom jednostek organizacyjnych, w których

są zatrudnieni.

§ 117.1. Jednostkami organizacyjnymi administra-

cji są biura, działy, sekcje lub inne jednostki.

2. Jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, two-

rzy, przekształca i znosi komendant Akademii z własnej ini-

cjatywy lub na wniosek dyrektora administracyjnego.

§ 118.Strukturę organizacyjną oraz zakresy działa-

nia jednostek organizacyjnych administracji centralnej

i administracji w pozostałych jednostkach organizacyjnych

Akademii określa regulamin organizacyjny Akademii.

§ 119. Komendant Akademii, co najmniej raz

w roku, a Senat co najmniej raz w kadencji dokonuje

oceny funkcjonowania administracji Akademii.

R o z d z i a ł 2

Gospodarka

§ 120. Mienie Akademii obejmuje:

1) nieruchomości gruntowe, stanowiące własność

Skarbu Państwa, które zostały oddane Akademii

w wieczyste użytkowanie;

2) budynki, budowle i obiekty, które są własnością

Akademii, znajdujące się na wymienionych w pkt 1

nieruchomościach gruntowych;

3) nieruchomości gruntowe, budynki, budowle

i obiekty nabyte przez Akademię lub otrzymane

w wyniku darowizny, zapisu i spadku;

4) rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe.

§ 121. Mieniem Akademii nie jest uzbrojenie

i sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe okre-

ślone w etacie Akademii oraz przekazane przez  Mini-

stra Obrony Narodowej do wykonywania zadań jed-

nostki wojskowej. Zasady gospodarowania tym mie-

niem regulują odrębne przepisy.

§ 122. Czynności prawnych dotyczących mienia

Akademii dokonują:

1) komendant Akademii lub osoba posiadająca jego

pełnomocnictwo szczególne — w sprawach prze-

kraczających zakres zwykłego zarządu;

2) dyrektor administracyjny — w sprawach z zakresu

zwykłego zarządu.

§ 123.1. Mienie jednostek organizacyjnych Aka-

demii stanowi wydzieloną część mienia Akademii.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania

i przenoszenia składników mienia do i między

 jednostkami organizacyjnymi Akademii określa ko-

mendant Akademii, na wniosek dyrektora administra-

cyjnego, po zaopiniowaniu przez Senat.
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3. Decyzję o przydzieleniu składników mienia jed-

nostkom organizacyjnym Akademii podejmuje komen-

dant Akademii.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Akademii

odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpiecze-

nie przydzielonego jednostce mienia.

§ 124.1. Akademia może przyjmować darowizny,

zapisy i spadki.

2. Na przyjęcie lub odrzucenie darowizny, zapisu

lub spadku, o wartości większej niż 25 000 euro (liczo-

nej w złotych według średniego kursu Narodowego

Banku Polskiego z ostatniego dnia kwartału kalenda-

rzowego poprzedzającego dzień podjęcia decyzji), wy-

raża zgodę Senat; w pozostałych przypadkach decyzję

podejmuje komendant Akademii.

§ 125.1. Na nabycie lub zbycie przez Akademię

składników mienia, o wartości przekraczającej cztero-

krotną wartość ustaloną w § 124 ust. 2, wyraża zgodę

Senat; w pozostałych przypadkach decyzję podejmuje

komendant Akademii.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą nieodpłatne-

go nabywania aparatury i innych składników mienia

w związku z wykonywaniem prac badawczych.

3. Zgody Senatu wymaga zbycie przez Akademię

nieruchomości gruntowych, o których mowa w § 121

pkt 1 i 3, bez względu na jego wartość.

§ 126.1. Gospodarka finansowa Akademii prowa-

dzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego.

2. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza komen-

dant Akademii, po zaopiniowaniu przez Senat. Projekt

planu rzeczowo-finansowego przygotowuje dyrektor

administracyjny.

3. Akademia prowadzi gospodarkę finansową

samodzielnie, w ramach posiadanych środków.

§ 127. Akademia może otwierać i posiadać rachun-

ki walutowe w bankach dewizowych, gromadzić na nich

waluty obce, a także dysponować zgromadzonymi wpły-

wami na cele statutowe.

§ 128.1. Zasady podziału środków finansowych

pomiędzy jednostki organizacyjne Akademii określa

Senat.

2. Senat, na wniosek komendanta Akademii, okre-

śla zasady rozliczeń kosztów działalności Akademii oraz

udział jednostek organizacyjnych w zysku z tej działalności.

§ 129.1. Akademia może prowadzić wydzieloną

działalność gospodarczą, określoną w art. 23 ust. 2 pkt 3

ustawy o szkolnictwie wyższym.

2. Działalność wymienioną w ust. 1 prowadzą

wyodrębnione jednostki organizacyjne Akademii.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2,

tworzy, przekształca i znosi komendant Akademii, na

wniosek dyrektora administracyjnego.

4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz za-

kres działania jednostek organizacyjnych, o których

mowa w ust. 2, określa ich regulamin organizacyjny

zatwierdzony przez komendanta Akademii, na wniosek

dyrektora administracyjnego.

5. Jednostki organizacyjne określone w ust. 2

podlegają dyrektorowi administracyjnemu.

§ 130.1. Akademia może tworzyć własny fundusz

stypendialny.

2. Stypendia, z funduszu określonego w ust. 1,

przyznawane są studentom przy udziale właściwego

organu samorządu studenckiego, określonego w regu-

laminie przyznawania stypendiów z tego funduszu.

3. Projekt regulaminu przyznawania stypendiów

z własnego funduszu stypendialnego opracowuje pro-

rektor właściwy do spraw kształcenia, a po zaopinio-

waniu przez samorząd studencki zatwierdza komendant

Akademii.

R o z d z i a ł  3

Dyrektor administracyjny i jego zastępcy

§ 131.1. Dyrektorem administracyjnym może być

osoba z wyższym wykształceniem, zatrudniona w Aka-

demii w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Dyrektora administracyjnego Akademii powo-

łuje i odwołuje komendant Akademii, za zgodą Senatu.

3. Dyrektor administracyjny podlega komendan-

towi Akademii i z tytułu pełnionej funkcji odpowiada

przed komendantem Akademii i Senatem.

4. Dyrektor administracyjny jest przełożonym

wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych administracji Akademii.

§ 132.1. Kwestora Akademii powołuje i odwołuje

komendant Akademii na wniosek dyrektora administra-

cyjnego po zasięgnięciu opinii Senatu.
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2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego

Akademii. Obowiązki i uprawnienia kwestora regulują

odrębne przepisy.

3. Kwestor podlega dyrektorowi administracyj-

nemu, a z racji pełnionej funkcji głównego księgowego

odpowiada przed komendantem Akademii i Senatem.

4. Kwestor jest zastępcą dyrektora administra-

cyjnego.

5. Innych zastępców dyrektora administracyjne-

go, w liczbie nie więcej niż dwóch, powołuje i odwołuje

komendant Akademii na wniosek dyrektora administra-

cyjnego.

6. Zakres kompetencji i obowiązków zastępców

dyrektora administracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2,

ustala dyrektor administracyjny, a zatwierdza komen-

dant Akademii.

§ 133.1. Dyrektor administracyjny kieruje admi-

nistracją i gospodarką  Akademii oraz reprezentuje Aka-

demię na zewnątrz w sprawach administracyjnych i go-

spodarczych, a także — w zakresie ustalonym przez ko-

mendanta Akademii — w innych sprawach.

2. Do głównych zadań i kompetencji dyrektora

administracyjnego Akademii należy:

1) przygotowanie projektu planu rzeczowo-finan-

sowego;

2) opracowywanie i przedstawianie komendantowi

Akademii i Senatowi analiz ekonomiczno-finan-

sowych działalności Akademii;

3) nadzór nad organizacją i prowadzeniem działal-

ności ekonomiczno-finansowej;

4) przygotowanie projektu regulaminu organizacyj-

nego Akademii;

5) prowadzenie spraw personalnych (kadrowych)

wszystkich pracowników Akademii;

6) sprawowanie nadzoru nad mieniem Akademii;

7) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad dzia-

łalnością Akademii podlegającą przepisom o za-

mówieniach publicznych;

8) wykonywanie czynności prawnych dotyczących

mienia Akademii w sprawach z zakresu zwykłe-

go zarządu;

9) opracowanie projektu szczegółowych zasad oraz

trybu przydzielania lub przenoszenia składników

mienia do lub między jednostkami  organizacyj-

nymi Akademii;

10) zapewnienie środków materiałowo-technicznych

i transportowych w celu właściwego funkcjono-

wania Akademii;

11) planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, re-

montów i konserwacji budynków oraz innych

składników mienia Akademii;

12) programowanie oraz nadzór nad działalnością

służb socjalnych, ochrony zdrowia, bhpis, ochro-

ny ppoż, ochrony obiektów, utrzymania porządku

i czystości;

13)  organizowanie pracy administracji w Akademii;

14) występowanie do komendanta Akademii z wnio-

skami o utworzenie, przekształcenie lub zniesienie

jednostek organizacyjnych administracji;

15) organizowanie obsługi prawnej Akademii i jej jed-

nostek organizacyjnych;

16) organizowanie oraz zapewnienie właściwego obie-

gu dokumentacji i informacji, w tym informacji nie-

jawnych;

17) organizowanie i koordynowanie prac prowadzą-

cych do informatycznego wspomagania funkcjo-

nowania i procesu zarządzania Akademią;

18) organizowanie oraz nadzorowanie właściwego

funkcjonowania systemu łączności w Akademii;

19) przygotowanie projektu regulaminu prowadzenia,

przez wyodrębnione jednostki organizacyjne  Aka-

demii, wydzielonej działalności gospodarczej;

20) nadzorowanie prowadzenia, przez wyodrębnione

jednostki organizacyjne Akademii, wydzielonej

działalności gospodarczej;

21) występowanie do komendanta Akademii z wnioska-

mi o powołanie lub odwołanie swoich zastępców;

22) prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania lub

zwalniania oraz zawierania umów o pracę z nauczy-

cielami akademickimi i innymi pracownikami Aka-

demii, w zakresie posiadanych kompetencji.

DZIAŁ VIII

Pracownicy Akademii

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

§ 134. Wszyscy pracownicy Akademii uczestniczą

w realizacji jej zadań.

§ 135.1. W Akademii nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na

stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora

nadzwyczajnego, adiunkta lub asystenta;

2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowi-

skach starszego wykładowcy, wykładowcy, lekto-

ra lub instruktora;

3) pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach

określonych w pkt 1.

2. Wyznaczenie żołnierza zawodowego na sta-

nowisko nauczyciela akademickiego lub na inne sta-

nowisko równoznaczne ze stanowiskiem nauczyciela

akademickiego oznacza mianowanie tego żołnierza na
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stanowisko nauczyciela akademickiego w rozumieniu

ustawy o szkolnictwie wyższym.

3. Zasady wyznaczania żołnierzy zawodowych na

stanowiska w Akademii oraz pełnienia służby wojsko-

wej na tych stanowiskach reguluje ustawa o służbie

wojskowej żołnierzy zawodowych.

4. Wszystkie decyzje o wyznaczeniu żołnierza zawo-

dowego na stanowiska w Akademii oraz o odwołaniu ze

stanowisk podejmują właściwe organy wojskowe.

§ 136. Pracownikami Akademii niebędącymi na-

uczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-techniczni;

2) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i infor-

macji naukowej;

3) pozostali pracownicy Akademii.

§ 137.1. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne,

naukowe i organizacyjne pracownicy Akademii mogą

być wyróżniani i nagradzani niezależnie od charakteru

zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.

2. Zasłużonych pracowników Akademii honoruje

się w szczególności:

1) tytułem  „Zasłużony Nauczyciel Akademicki

Wojskowej Akademii Technicznej”;

2) medalem „Za Zasługi dla Wojskowej Akademii

Technicznej”;

3) wpisem do „Złotej Księgi Dokonań Wojskowej

Akademii Technicznej”.

§ 138.1. Akademia utrzymuje stałą więź ze swoimi

pracownikami, którzy przeszli na emeryturę lub rentę.

2. Akademia powinna udzielać emerytom i renci-

stom pomocy w zakresie potrzeb kulturalnych i bytowych.

3. Nauczycielom akademickim, którzy przeszli

na emeryturę lub rentę, Akademia stwarza, w miarę

możliwości, warunki do kontynuowania działalności

naukowej.

R o z d z i a ł  2

Nauczyciele akademiccy

§ 139. Nauczycielem akademickim w Akademii

może być osoba, która oprócz kwalifikacji wymienio-

nych w ustawie o wyższym szkolnictwie wojskowym,

wykazuje predyspozycje do pracy z młodzieżą i uzdol-

nienia do pracy naukowej oraz reprezentuje wysoki

poziom etyczny.

§ 140.Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich

reguluje ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym.

§ 141.1. Mianowanie w Akademii po raz pierwszy

na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego,

pracownika naukowego oraz starszego wykładowcy

i wykładowcy następuje po zakwalifikowaniu w drodze

konkursu otwartego lub, w przypadku żołnierzy zawodo-

wych, w wyniku decyzji właściwych organów wojskowych.

2. Senat, na wniosek komendanta Akademii,

może rozszerzyć wymóg postępowania konkursowego

także na inne przypadki zatrudniania i mianowania na-

uczycieli akademickich.

3. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów

określa komendant Akademii.

§ 142.1. Na stanowisko profesora zwyczajnego

mianuje Minister Obrony Narodowej na wniosek ko-

mendanta Akademii, złożony za zgodą rady właściwej

podstawowej jednostki organizacyjnej oraz Senatu.

2. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mia-

nuje rektor na wniosek dziekana lub dyrektora instytu-

tu, złożony za zgodą rady właściwej podstawowej jed-

nostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. Szczegółowy tryb występowania z wnioskami,

o których mowa w ust. 1 i 2, określa Senat.

§ 143.1. Mianowanie na stanowisko profesora

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby ma-

jącej tytuł naukowy następuje na stałe.

2. Pierwsze mianowanie osoby nieposiadającej

tytułu naukowego na stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego następuje na okres pięciu lat, a następnie — na

czas nieokreślony.

3. Osoba, która po pięcioletnim okresie miano-

wania na stanowisko profesora nadzwyczajnego nie

została mianowana na to stanowisko na czas nieokre-

ślony lub na stałe, wraca na stanowisko zajmowane

w Akademii przed mianowaniem na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego.

§ 144.1. Na stanowisko adiunkta mianuje się na

czas nieokreślony.

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta

osoby niemającej stopnia naukowego doktora habili-

towanego nie powinien przekroczyć 10 lat.

§ 145.1. Na stanowisko asystenta mianuje się na

czas nieokreślony.

2. Osobę, która nie odbyła stażu asystenckiego,

mianuje się po raz pierwszy na stanowisko asystenta

na okres jednego roku.

3. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta

osoby niemającej stopnia naukowego nie powinien

przekroczyć 8 lat.
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§ 146.1. Nauczyciel akademicki mianowany na sta-

nowisko dydaktyczne powinien posiadać tytuł zawodo-

wy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do

pracy dydaktycznej.

2. W szczególnych przypadkach na stanowisko

dydaktyczne instruktora można mianować osobę niepo-

siadającą tytułów zawodowych wymienionych

w ust.1, lecz wyróżniającą się wysokimi umiejętnościa-

mi zawodowymi i predyspozycjami do pracy z młodzieżą.

§ 147.1. Na stanowisko starszego wykładowcy

można mianować osobę zatrudnioną w szkole wyższej

w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej

10-letni, mającą wyróżniający dorobek dydaktyczny.

2. Na stanowisko wykładowcy można mianować

osobę zatrudnioną w szkole wyższej w pełnym wymia-

rze czasu pracy przez okres co najmniej 5-letni, wyka-

zującą kwalifikacje do pracy dydaktycznej.

§ 148. Na stanowiska lektora i instruktora mianu-

je się na czas nieokreślony.

§ 149.1. Na inne niż wymienione w § 142 stano-

wiska nauczycieli akademickich w podstawowej jed-

nostce organizacyjnej Akademii mianuje komendant

Akademii na wniosek kierownika tej jednostki zaopi-

niowany przez radę tej jednostki, a w pozostałych jed-

nostkach organizacyjnych na wniosek prorektora wła-

ściwego do spraw kształcenia lub spraw naukowych.

2. Żołnierzy zawodowych na stanowiska wymie-

nione w ust. 1 wyznacza właściwy organ wojskowy.

§ 150. Okresy zatrudnienia wymienione w § 143

ust. 3, § 144 ust. 2 i § 145 ust. 3 oznaczają, w stosunku do

żołnierzy zawodowych, okresy występowania z odpo-

wiednimi wnioskami kadrowymi o wyznaczenie na inne,

niż zajmowane, stanowiska służbowe, o których mowa

w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 151.1. Na stanowisku nauczyciela akademickie-

go w Akademii można zatrudnić na podstawie umowy

o pracę osobę posiadającą kwalifikacje określone

w ustawie o wyższym szkolnictwie wojskowym i niniej-

szym statucie.

2. Umowa o pracę może być zawarta, na czas nie-

określony lub określony albo na czas wykonania okre-

ślonych zadań, z osobą:

1) dla której Akademia ma być dodatkowym miej-

scem pracy — w pełnym lub niepełnym wymiarze

czasu pracy;

2) która ma być zatrudniona w Akademii w niepeł-

nym wymiarze czasu pracy.

3. Umowę o pracę zawiera komendant Akademii na

wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej

zaopiniowany przez radę tej jednostki, jeżeli zatrudnienie ma

nastąpić w podstawowej jednostce organizacyjnej, albo na

wniosek prorektora właściwego do spraw kształcenia lub

spraw naukowych.

§ 152. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest

określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych,

naukowych i organizacyjnych.

§ 153.1. Stosunek pracy z nauczycielem akademic-

kim mianowanym na czas nieokreślony może być rozwią-

zany pomimo braku negatywnej oceny, z innych niż wy-

mienione w ustawie o szkolnictwie wyższym ważnych przy-

czyn, z końcem roku akademickiego z zachowaniem 6-mie-

sięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku

pracy wymaga wówczas zgody Senatu, poprzedzonej —

w przypadku nauczyciela zatrudnionego w podstawowej

jednostce organizacyjnej — zgodą rady tej jednostki.

2. Obowiązek określenia ważnych przyczyn, o któ-

rych mowa w ust. 1, spoczywa na bezpośrednim prze-

łożonym nauczyciela akademickiego.

3. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademic-

kiego, przed wystąpieniem o rozwiązanie stosunku pra-

cy w trybie określonym w ust. 1 i 2, jest zobowiązany

do powiadomienia o swym zamiarze tego nauczyciela

akademickiego.

§ 154.1. Kierownik podstawowej jednostki orga-

nizacyjnej, na wniosek nauczyciela akademickiego za-

opiniowany przez radę tej jednostki, udziela mu na za-

sadach określonych przez ministra właściwego do

spraw szkolnictwa wyższego:

1) płatnego lub bezpłatnego urlopu dla celów nauko-

wych lub kształcenia zawodowego;

2) płatnego urlopu uzasadnionego stopniem przygo-

towania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej;

3) rocznego płatnego urlopu dla celów naukowych.

2. Stopień przygotowania rozprawy doktorskiej

określa promotor.

3. Stopień przygotowania rozprawy habilitacyj-

nej określa habilitant.

§ 155. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela

nauczycielowi akademickiemu na jego wniosek komen-

dant  Akademii na podstawie orzeczenia właściwego

organu służby zdrowia, na okres nie dłuższy niż wyni-

kający z tego orzeczenia.

§ 156. Zasady i tryb udzielania urlopów żołnierzom

zawodowym będącym nauczycielami akademickimi re-

guluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 157.  W stosunku do nauczycieli akademickich

zatrudnionych w innych niż podstawowe jednostkach or-

ganizacyjnych decyzje, o których mowa w § 154 ust. 1,
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podejmuje komendant Akademii lub właściwy organ

wojskowy.

§ 158.1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają

okresowej ocenie, stosownie do zakresu ich obowiązków.

2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się

co cztery lata lub na wniosek bezpośredniego przeło-

żonego tego nauczyciela.

3. Oceny dokonuje się także przed upływem okre-

su, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony lub

przed upływem okresu, o którym mowa w § 145 ust. 3.

4. Podstawowe kryteria i tryb dokonywania oce-

ny nauczycieli akademickich określa załącznik nr 8 do

niniejszego statutu.

5. Nauczyciele akademiccy będący żołnierzami

zawodowymi podlegają opiniowaniu i przeglądom ka-

drowym zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnie-

rzy zawodowych.

§ 159.1. W Akademii działa komisja dyscyplinar-

na do spraw cywilnych nauczycieli akademickich, któ-

rej zadaniem jest orzekanie w pierwszej instancji

w sprawach dyscyplinarnych cywilnych nauczycieli

akademickich za postępowanie uchybiające obowiąz-

kom nauczyciela akademickiego lub godności zawo-

du nauczycielskiego.

2. Komisja dyscyplinarna do spraw cywilnych

nauczycieli akademickich orzeka na wniosek:

1) nauczyciela akademickiego ukaranego upomnie-

niem na piśmie przez komendanta Akademii za

przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi;

2) rzecznika dyscyplinarnego Akademii.

3. Rzecznicy dyscyplinarni Akademii powoływa-

ni są przez komendanta Akademii.

4. Szczegółowe zasady dotyczące odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej cywilnych nauczycieli akademic-

kich określa załącznik nr 9 do niniejszego statutu.

5. Odpowiedzialność dyscyplinarną wojskowych

nauczycieli akademickich określają przepisy wojskowe.

R o z d z i a ł  3

Pracownicy Akademii
niebędący nauczycielami akademickimi

§ 160.1. Zatrudnienie pracownika niebędącego

nauczycielem akademickim następuje na podstawie

umowy o pracę. Umowa o pracę jest zawierana na

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której

pracownik ma być zatrudniony, przez:

1) komendanta Akademii — z pracownikami zatrudnia-

nymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych

i w jednostkach, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1

i 4, z pracownikami bibliotecznymi, dokumentacji

i informacji naukowej, a także — jeżeli wymagają tego

przepisy szczególne — z innymi pracownikami;

2) dyrektora administracyjnego — z pozostałymi pra-

cownikami.

2. Bezpośredni przełożony pracownika określa

zakres jego kompetencji i obowiązków.

3. Bezpośredni przełożony osoby określającej za-

kres kompetencji i obowiązków, o którym jest mowa

w ust. 2, zatwierdza ten zakres.

§ 161.1. Pracownicy naukowo-techniczni biorą

udział w realizacji wszystkich zadań powierzonych jed-

nostkom organizacyjnym, w których są zatrudnieni,

a w szczególności zadań pomocniczych związanych

z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, badań nauko-

wych i prac usługowo-badawczych.

2. Pracownikom naukowo-technicznym posiada-

jącym wyższe wykształcenie może być, za zgodą rady

podstawowej jednostki organizacyjnej, w której są za-

trudnieni, i za ich zgodą, powierzane prowadzenie za-

jęć dydaktycznych. Powierzenie prowadzenia zajęć dy-

daktycznych następuje albo w formie włączenia prowa-

dzenia zajęć do zakresu kompetencji i obowiązków, albo

na podstawie umowy zlecenia.

3. Pracownicy naukowo-techniczni prowadzący

zajęcia dydaktyczne w ramach rozszerzonego zakresu

kompetencji i obowiązków mogą korzystać z dodatko-

wych uprawnień. Rodzaj i zakres tych uprawnień usta-

la komendant Akademii w drodze zarządzenia.

§ 162.1. Przepisy statutu dotyczące pracowników

naukowo-dydaktycznych stosuje się odpowiednio do

pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i infor-

macji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: starsze-

go kustosza, starszego dokumentalisty dyplomowane-

go, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta

bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji na-

ukowej oraz asystenta bibliotecznego i asystenta doku-

mentacji i informacji naukowej — o ile posiadają upraw-

nienia bibliotekarzy dyplomowanych lub dyplomowa-

nych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

2. Przepisy statutu dotyczące pracowników dydak-

tycznych stosuje się odpowiednio do pracowników bi-

bliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej

zatrudnionych na stanowiskach: kustosza biblioteczne-

go, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

3. Na stanowiska wymienione w ust. 1 i 2 mianu-

je się na czas nieokreślony.
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DZIAŁ IX

Studia i studenci

R o z d z i a ł  1

Studia

§ 163.1. Podstawowym systemem studiów w Aka-

demii są studia dzienne.

2. Akademia może prowadzić studia również

w systemie zaocznym, wieczorowym lub eksterni-

stycznym.

3. Akademia nadaje tytuły zawodowe magistra

inżyniera, magistra, inżyniera oraz licencjata w zakre-

sie prowadzonych kierunków studiów.

§ 164.1. Akademia prowadzi studia na kierunkach

studiów wynikających z jej uprawnień określonych prze-

pisami ustawy o szkolnictwie wyższym i przepisów wy-

danych na jej podstawie.

2. Studia w Akademii odbywają się według planów

studiów, programów kształcenia oraz rozkładów zajęć.

3. Czas trwania studiów określają plany studiów.

§ 165.1. Dopuszcza się możliwość odbywania stu-

diów według indywidualnego planu studiów na zasa-

dach określonych przez radę wydziału.

2. Za zgodą komendanta Akademii student może

studiować, poza swoim kierunkiem podstawowym, na

dowolnej liczbie kierunków, także w innych szkołach

wyższych.

§ 166.1. Rok akademicki w Akademii rozpoczyna

się 1 października i trwa do 30 września następnego

roku kalendarzowego.

2. Studia w Akademii odbywają się w systemie

semestralnym.

3. Szczegółowy harmonogram roku akademickie-

go ustala komendant Akademii.

§ 167.1. Zajęcia w Akademii prowadzone są w ję-

zyku polskim.

2. Dopuszcza się prowadzenia zajęć w innym ję-

zyku niż polski.

3. Zgodę na prowadzenie zajęć w innym języku

niż polski, z wyjątkiem zajęć z języków obcych, wydaje

rada wydziału na wniosek dziekana.

§ 168.1. Wykłady w Akademii mają charakter

otwarty.

2. Komendant Akademii może ograniczyć zasa-

dę otwartości wykładów.

§ 169.1. Podstawowym dokumentem przedsta-

wiającym przebieg studiów jest indeks.

2. Indeks jest własnością studenta.

§ 170.1. Absolwent Akademii otrzymuje dyplom

ukończenia studiów, według wzoru określonego w od-

rębnych przepisach.

2. Dyplom ukończenia studiów, opieczętowany

pieczęcią Akademii, podpisuje prorektor właściwy do

spraw kształcenia i dziekan.

3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia stu-

diów z wyróżnieniem po spełnieniu warunków określo-

nych w regulaminie studiów.

R o z d z i a ł  2

Przyjmowanie na studia

§ 171. Na studia w Akademii może być przyjęta

wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

§ 172.1. Ogólne zasady przyjmowania na studia

określa Senat, na wniosek prorektora właściwego do

spraw kształcenia, na podstawie projektów rad wydzia-

łów akademickich.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralne-

go Senat określa na okres co najmniej trzech lat.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia

ustala corocznie komendant Akademii.

4. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia,

co najmniej na 9 miesięcy przed początkiem następne-

go roku akademickiego, są ogłaszane w formie infor-

matora dostępnego w Akademii oraz w Internecie,

a ponadto są przekazywane do informatorów o zasię-

gu ogólnopolskim.

§ 173.1. Do przeprowadzenia postępowania kwa-

lifikacyjnego komendant Akademii powołuje uczel-

nianą oraz wydziałowe komisje rekrutacyjne.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, na okre-

ślony kierunek studiów, podejmuje wydziałowa komi-

sja rekrutacyjna.

Poz. 75
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3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej

służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty

otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia, do uczel-

nianej komisji rekrutacyjnej. Ostateczną decyzję podej-

muje komendant Akademii zgodnie z wnioskiem uczel-

nianej komisji rekrutacyjnej.

§ 174. Osoby przyjęte na studia stają się studen-

tami Akademii z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślu-

bowania akademickiego, którego treść stanowi załącz-

nik nr 4 do niniejszego statutu.

R o z d z i a ł  3

Studenci

§ 175. Studentami Akademii są żołnierze czynnej

służby wojskowej oraz osoby cywilne.

§ 176.1. Powinnością każdego studenta Akademii

jest szanowanie tradycji i zwyczajów Akademii oraz

dbanie o Jej dobre imię.

2. Podstawowym prawem i obowiązkiem studen-

tów Akademii jest pełne wykorzystanie możliwości

kształcenia się i zdobywania wiedzy, jakie stwarza Aka-

demia.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki studenta okre-

ślają: ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym, usta-

wa o szkolnictwie wyższym i przepisy wydane na ich

podstawie, a także statut i regulamin studiów.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki studenta bę-

dącego żołnierzem w służbie czynnej określa ponadto

ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

i przepisy wydane na jej podstawie.

§ 177.1. Jedynym reprezentantem ogółu studen-

tów Akademii są organy samorządu studenckiego.

2. Samorząd studencki działa na podstawie prze-

pisów ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu oraz re-

gulaminu samorządu studenckiego, który wchodzi

w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności ze

statutem.

3. Samorząd studencki ma prawo występowania

z wnioskami do organów Akademii w zakresie wszyst-

kich spraw studenckich.

4. Organy samorządu studenckiego decydują lub

współdecydują z organami Akademii we wszystkich spra-

wach dotyczących studentów, w zakresie określonym

przepisami prawa lub uzgodnionymi z tymi organami.

§ 178.1. Studenci Akademii mają prawo do zrzesza-

nia się w studenckich organizacjach i stowarzyszeniach,

w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach ar-

tystycznych i sportowych, na zasadach określonych

w ustawie o szkolnictwie wyższym.

2. Organizacje i stowarzyszenia, o których mowa

w ust. 1, mają prawo do występowania z wnioskami

do organów Akademii oraz organów samorządu stu-

denckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjo-

nowania Akademii.

§ 179.1. Samorząd studentów Akademii, organi-

zacje oraz stowarzyszenia studenckie, których terenem

działania jest Akademia, mogą dla poparcia swoich

żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego

i dotyczą istotnych spraw i interesów studentów, pod-

jąć akcje protestacyjną.

2. Zasady przeprowadzania akcji protestacyjnych

reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym.

3. Strajk studencki, o którym mowa w art. 160 ust. 3

ustawy o szkolnictwie wyższym, może być organizo-

wany wyłącznie poza terenami i obiektami Akademii

przeznaczonymi do wykonywania zadań Akademii jako

jednostki wojskowej. Tereny i obiekty te określa komen-

dant Akademii w stosownym zarządzeniu.

§ 180.1. Studentowi Akademii przysługuje prawo

do pomocy materialnej, o ile minister właściwy do

spraw szkolnictwa wyższego przyzna Akademii dotację

na ten cel.

2. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłaca-

nia oraz wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1,

regulują odrębne przepisy.

§ 181.1. Student podczas jednego z dwóch ostat-

nich lat studiów magisterskich może przygotowywać

się w charakterze asystenta-stażysty do podjęcia obo-

wiązków nauczyciela akademickiego.

2. Kandydata na asystenta-stażystę przedstawia

kierownik jednostki organizacyjnej wydziału radzie

wydziału, która podejmuje decyzję o dopuszczeniu stu-

denta do stażu asystenckiego.

3. Czas trwania stażu asystenckiego nie może

przekraczać jednego roku.

4. W czasie stażu asystent-stażysta zobowiązany

jest, pod opieką nauczyciela akademickiego posiadają-

cego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora ha-

bilitowanego, przygotowywać się do pracy dydaktycz-

nej w sposób określony przez opiekuna. Opiekun studen-

ta-stażysty dokonuje oceny stażu po jego zakończeniu.

5. Za wykonywanie czynności asystenta-stażysty

studentowi przysługuje stypendium wypłacane z własne-

go funduszu stypendialnego, o którym mowa w § 130.

Poz. 75
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§ 182.1. Za postępowanie uchybiające godności

studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących

w Akademii student ponosi odpowiedzialność dyscy-

plinarną.

2. Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów

— żołnierzy czynnej służby wojskowej regulują przepi-

sy wojskowe.

3. Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów

— osób cywilnych przeprowadzane jest na podstawie

zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym przez komisje

dyscyplinarne lub przez sąd koleżeński samorządu stu-

denckiego.

§ 183.1. W postępowaniu dyscyplinarnym prze-

prowadzanym wobec studentów — osób cywilnych

przez komisje dyscyplinarne orzeka komisja dyscypli-

narna dla studentów oraz odwoławcza komisja dyscy-

plinarna dla studentów, zwane dalej komisjami.

2. W skład każdej komisji wchodzi po:

1) 7 nauczycieli akademickich;

2) 5 studentów.

3. Kandydatów do każdej z komisji zgłaszają:

1) nauczycieli akademickich — rady wydziałów, po

dwóch z każdego wydziału akademickiego;

2) studentów — uczelniany organ samorządu stu-

denckiego, w liczbie ośmiu.

4. Wyboru członków komisji dokonuje Senat.

5. Komisje wybierają swoich przewodniczących

i ich zastępów spośród swoich członków będących na-

uczycielami akademickimi.

6. Komisje powołuje się na czas trwania kadencji

organów Akademii.

7. Przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego

wobec studentów — osób cywilnych przez sąd koleżeński

samorządu studenckiego ustala regulamin samorządu.

DZIAŁ X

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 184.1. Zasady i tryb przeprowadzenia pierw-

szych, po nadaniu niniejszego Statutu, wyborów w Aka-

demii określi Senat.

2. Uchwałę, o której mowa w § 78, Senat podej-

mie w terminie jednego miesiąca po wejściu w życie

statutu.

3. Uczelniana komisja wyborcza i komisje wy-

borcze podstawowych jednostek organizacyjnych, dla

przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1,

powołane zostaną przez Senat, rady wydziałów aka-

demickich i rady instytutów techniki wojskowej w ter-

minie jednego miesiąca po wejściu w życie statutu.

§ 185.1. Do czasu przeprowadzenia wyborów,

o których mowa w § 184 ust. 1, osoby do pełnienia funk-

cji prorektorów, dziekanów i prodziekanów powołuje

komendant Akademii.

2. Prorektorzy, dziekani i prodziekani, powołani

zgodnie z ust. 1, do czasu objęcia funkcji przez wybra-

nych prorektorów, dziekanów i prodziekanów działają

zgodnie z zasadami niniejszego Statutu.

3. Prorektorami, o których mowa w ust. 1, są:

1) prorektor do spraw kształcenia;

2) prorektor do spraw naukowych.

4. Dziekanami, o których mowa w ust. 1, są dziekani:

1) Wydziału Cybernetyki;

2) Wydziału Elektroniki;

3) Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej;

4) Wydziału Mechanicznego;

5) Wydziału Mechatroniki.

5. Prodziekanami, o których mowa w ust. 1, są:

1) prodziekan do spraw kształcenia;

2) prodziekan do spraw naukowych.

§ 186.1. Kadencja kolegialnych organów Akade-

mii funkcjonujących w dniu wejścia w życie niniejsze-

go Statutu trwa do dnia 30 września 2003 r.

2. Kolegialne organy Akademii, o których mowa

w ust. 1, do czasu wyborów działają zgodnie z zasada-

mi niniejszego Statutu.

§ 187.1. Zawarte w statucie ustalenia dotyczące

akceptowania i opiniowania przez organy i ciała kole-

gialne kandydatur osób wyznaczanych na stanowiska

kierownicze lub do pełnienia funkcji kierowniczych na-

leży zakończyć, w stosunku do wszystkich osób zaj-

mujących te stanowiska lub pełniących funkcje, w ter-

minie do końca września 2003 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują za-

dania wynikające z ich zakresów kompetencji i obowiąz-

ków na dotychczasowych zasadach do czasu wypowie-

dzenia się właściwych organów i ciał kolegialnych.

§ 188.1. Zawarte w statucie ustalenia dotyczące

wydawania, zatwierdzania i opiniowania przez organy

i ciała kolegialne dokumentów formalnych, w tym re-

gulaminów, zakresów działania i planów, należy zakoń-

czyć w terminie do końca roku 2003.

2. Do czasu wykonania zadań, o których mowa

w ust. 1, dotychczasowe dokumenty są obowiązujące.

Poz. 75
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§ 189.1. Nauczyciele akademiccy, którzy w dniu

wejścia w życie niniejszego Statutu nie spełniają jego

wymogów, powinni uzupełnić swoje kwalifikacje do

końca roku akademickiego 2003/2004.

Poz. 75

Załączniki do statutu

Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego

Załącznik Nr 1

SZTANDAR  WOJSKOWEJ  AKADEMII  TECHNICZNEJ

OPIS SZTANDARU

Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski

wykonany z tkaniny czerwonej. Na stronie głównej sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajdują się dwie

gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego, w środku którego umieszczony jest wizerunek orła bia-

łego, z głową zwróconą do drzewca sztandaru. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, umiesz-

czone są wieńce wawrzynu oraz w ich polach inicjały Akademii („WAT”). Na odwrotnej stronie płata, pośrodku

krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki sam jak na stronie głównej, w środku którego umieszczony jest

w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata,

umieszczone są wieńce wawrzynu, takie same jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są: orzeł wojsk

lądowych, godło Akademii, herb Warszawy oraz wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.

 

2. Inni pracownicy Akademii, którzy w dniu wej-

ścia w życie niniejszego Statutu nie spełniają jego wy-

mogów, powinni spełnić te wymogi w terminie do koń-

ca roku 2003.
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WZÓR  GODŁA
WOJSKOWEJ  AKADEMII  TECHNICZNEJ

Załącznik Nr 2

OPIS  GODŁA

Godło Akademii stanowi nałożony na kontury fortu, srebrzysty wizerunek orła wojsk lądowych w złotej (C-0,

M-35, Y-100, K-0; R-241, G-165, B-0) koronie zamkniętej zwieńczony krzyżem, ze wzniesionymi skrzydłami, głową

zwróconą w prawo, ze złotymi pazurami, siedzącego na tarczy amazonek, na której znajduje się napis „WAT”.

Zarys fortu złożony jest z trzech pasków: czerwonego (C-0, M-100, Y-70, K-0; R-219, G-35, B-66), czarnego (C-0, M-0, Y-0,

K-100; R-0, G-0, B-0) i niebieskiego (C-100, M-40, Y-0, K-0; R-0, G-103, B-172) oznaczających w okresie II Rzeczypo-

spolitej odpowiednio wojska: inżynieryjne, artyleryjskie oraz łączności. Godło Akademii może być stosowane

w wersji kolorowej i czarno-białej.
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WZÓR  MEDALU
„ZA  ZASŁUGI  DLA  WOJSKOWEJ  AKADEMII  TECHNICZNEJ”

 

OPIS  MEDALU

Medal wykonany jest w formie koła o średnicy 60mm. Na awersie medalu, pośrodku koła znajduje się stylizo-

wane godło Akademii, a na obwodzie koła umieszczony jest napis „ZA  ZASŁUGI DLA WOJSKOWEJ AKADEMII

TECHNICZNEJ”. Na rewersie medalu, pośrodku koła umieszczony jest w trzech wierszach napis „Omnia Pro

Patria”, na obwodzie koła znajdują się gałązki wieńca laurowego i oliwnego.

Załącznik Nr 3

Poz. 75

TREŚĆ ŚLUBOWANIA AKADEMICKIEGO

Ja, student Wojskowej Akademii Technicznej, ślubuję uroczyście:

— wytrwale dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,

— zdobywać sumiennie i twórczo wiedzę oraz umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności,

— dbać o honor studenta, dobre imię Akademii, wzbogacać jej dorobek i tradycje,

— darzyć szacunkiem przełożonych oraz pracowników uczelni,

— przestrzegać zasad tolerancji i współżycia społecznego,

— postępować zgodnie z regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi w Akademii.

Załącznik Nr 4
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TREŚĆ  ŚLUBOWANIA  DOKTORSKIEGO

Złożyliście egzaminy i wypełniliście warunki prawem przepisane dla tych, którzy przez pogłębienie wiedzy pragną

osiągnąć stopień naukowy doktora i ubiegacie się o to, byśmy wam na tym uroczystym zebraniu tę godność nadali.

Trzeba jednak, byście nas utwierdzili przedtem w przekonaniu, że zawsze będziecie takimi jak Wam to naka-

zywać będzie ta godność, którą otrzymacie i jak my się po Was tego spodziewamy.

Przyrzekniecie przeto:

Najpierw, że Uczelnię naszą, która Was wzniosła na ten wysoki stopień wiedzy technicznej, zawsze mieć bę-

dziecie we wdzięcznej pamięci oraz, że wspomagać Ją będziecie w miarę możności w Jej sprawach i poczynaniach.

Dalej, że godność doktorską, którą Wam mamy nadać, zachowacie w całości i nienaruszoną i nie splamicie

jej niegodziwymi postępkami ani życiem niesławnym.

Wreszcie, że usilną pracą uprawiać i pomnażać będziecie naukę, nie dla zysku, ani znikomej chwały, ale aby

szerzyła się coraz bardziej prawda naukowa, od której zawisła przyszłość i szczęście rodzaju ludzkiego.

Czy dobrowolnie i ze szczerym przekonaniem ślubujecie to i przyrzekacie?

(doktoranci odpowiadają — Ślubujemy i przyrzekamy)

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy Wam nadali godność, którą pragniecie otrzymać.

Przeto na mocy uchwał rad wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej mianujemy Was doktorami nauk

i nadajemy Wam wszelkie prawa i przywileje z tym związane, w dowód czego otrzymacie dyplomy opatrzone

pieczęcią Wojskowej Akademii Technicznej.

Załącznik Nr 5

Poz. 75

WZÓR  ODZNAKI
ABSOLWENTA  WOJSKOWEJ  AKADEMII  TECHNICZNEJ

Załącznik Nr 6

OPIS ODZNAKI

Odznaka absolwenta WAT stylizowana jest na godle Akademii. Wzorowana jest na odznace szkoły artylerii, inży-

nierii i łączności z okresu II Rzeczypospolitej. Odznaka występuje w dwóch wymiarach: 45x37mm oraz 22x17mm.
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Załącznik Nr 7

REGULAMIN  WYBORU  I  ODWOŁYWANIA  PROREKTORÓW,
DZIEKANÓW  I  PRODZIEKANÓW

ORAZ  PRZEDSTAWICIELI  DO  ORGANÓW  I  CIAŁ  KOLEGIALNYCH

I. Postanowienia ogólne

Poz. 75

1. Termin wyborów ogłasza, podając go do pu-

blicznej wiadomości, właściwa komisja wyborcza.

2. Jeżeli na pierwszym zebraniu wyborczym nie

było wymaganego kworum lub głosowania nie dają re-

zultatu, drugie zebranie wyborcze odbywa się w tydzień

po pierwszym zebraniu i jest ważne bez względu na licz-

bę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybory przeprowadza właściwa komisja wy-

borcza, a głosowanie na zebraniu wyborczym — prze-

wodniczący zebrania i komisja skrutacyjna.

4. Przewodniczący zebrania wyborczego przepro-

wadza w głosowaniu jawnym wybór:

1) komisji skrutacyjnej w składzie trzech osób;

2) sekretarza zebrania wyborczego.

5. Przewodniczącego komisji skrutacyjnej wybie-

rają w głosowaniu jawnym jej członkowie spośród swo-

jego składu.

6. Przewodniczący zebrania wyborczego, sekretarz

i członkowie komisji skrutacyjnej, a także członkowie

komisji wyborczej nie mogą kandydować w wyborach.

7. Głosowanie przeprowadza się na kartach do

głosowania, na których zamieszczona jest lista kandy-

datów w porządku alfabetycznym.

8. Przed umieszczeniem na liście kandydatów

osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowa-

nie. Zgoda taka może być dostarczona na piśmie.

9. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci

mogą przedstawić swoje tezy, a wyborcy mają prawo

żądać od kandydatów udzielania wyjaśnień.

10. Głos na kandydata oddawany jest przez jed-

noznaczne wyróżnienie jego nazwiska na karcie do gło-

sowania.

11. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, naj-

większą liczbą głosów ważnych.

12. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna

sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków

komisji. W protokole należy określić liczbę głosujących

oraz liczbę głosów ważnych oddanych na każdego z kan-

dydatów. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący

komisji skrutacyjnej niezwłocznie po ich zakończeniu.

13. Z zebrania wyborczego sporządza się proto-

kół przedstawiający przebieg wyborów i jego ostatecz-

ny wynik. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania

i sekretarz. Załącznikami do protokołu są protokoły gło-

sowań sporządzone przez komisję skrutacyjną.

II. Tryb wyborów prorektorów, dziekanów i pro-
dziekanów

1. Terminarz działań zmierzających do wyboru pro-

rektorów, dziekanów i prodziekanów określa uchwała

Senatu. Szczegółowy harmonogram tych działań okre-

śla właściwa komisja wyborcza.

2. Komendant Akademii zgłasza uczelnianej ko-

misji wyborczej co najmniej po dwóch kandydatów do

pełnienia funkcji każdego z prorektorów.

3. Uczelniana komisja wyborcza ogłasza listę kan-

dydatów zgłoszonych przez komendanta Akademii

i zwołuje w porozumieniu z komendantem posiedzenie

uczelnianego kolegium elektorów w celu wyboru pro-

rektorów.

4. Zebranie wyborcze uczelnianego kolegium

elektorów otwiera przewodniczący właściwej komisji

wyborczej, który:

1) stwierdza prawomocność zebrania wyborczego,

po sprawdzeniu spełnienia wymagań pkt 5 i 6;

2) przedstawia listę kandydatów na prorektorów;

3) przekazuje przewodnictwo zebrania wybranemu

przewodniczącemu.

5. Zebranie uczelnianego kolegium elektorów od-

bywa się pod przewodnictwem osoby wybranej

w głosowaniu jawnym z grona elektorów.

6. W zebraniu wyborczym uczelnianego kolegium

elektorów biorą udział wyłącznie elektorzy oraz człon-

kowie uczelnianej komisji wyborczej — bez prawa gło-

su, jeżeli nie są elektorami.

7. Do ważności wyborów na pierwszym zebraniu

wyborczym niezbędna jest obecność w czasie głoso-

wania co najmniej 2/3 składu uczelnianego kolegium

elektorów.

8. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

1) na karcie jest wyróżnione więcej niż jedno nazwi-

sko kandydata;

2) sposób wyróżnienia na karcie jest niejednoznaczny.

9. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie

zostanie wybrany, głosowanie zostaje powtórzone we-

dług następujących zasad:

1) jeżeli kilku kandydatów uzyskało jednakową licz-

bę głosów i nie mniejszą niż wymagana liczba gło-

sów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie,

dotyczące wyłącznie kandydatów z jednakową

liczbą głosów;

2) jeżeli w wyniku głosowania na dwóch kandyda-

tów lub jednego kandydata, żaden z kandydatów

nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie

zostaje zakończone;

3) jeżeli żaden z kandydatów zgłoszonych przez ko-

mendanta Akademii nie uzyskał wymaganej licz-

by głosów, wówczas komendant Akademii zobo-

wiązany jest do przedstawienia co najmniej jed-

nej innej kandydatury.

10. W przypadkach określonych w pkt 9 ppkt 2

uczelniana komisja wyborcza zarządza ponowne

wybory i ustala ich szczegółowy harmonogram. Jeżeli
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terminarz ustalony w uchwale Senatu nie przewiduje

ponownych wyborów, uczelniana komisja wyborcza

występuje do Senatu o zmianę terminarza. Postępowa-

nie kontynuuje się aż do wyboru kandydata do pełnie-

nia funkcji prorektora.

11. Przed każdym kolejnym głosowaniem przewod-

niczący zebrania podaje aktualną listę kandydatów oraz

numer kolejnego głosowania. Komisja skrutacyjna do-

starcza elektorom uaktualnione karty do głosowania.

12. Przewodniczący zamyka zebranie wyborcze

uczelnianego kolegium elektorów w przypadku:

1) wyboru kandydatów do pełnienia funkcji prorek-

torów;

2) zakończenia głosowania;

3) braku w czasie głosowania przewidzianego kworum.

13. We wszystkich sprawach dotyczących proce-

dury wyborczej prorektorów, nieuregulowanych w sta-

tucie i regulaminie wyborów, decyduje uczelniane kole-

gium elektorów zwykłą większością głosów.

14. Zasady wyboru prorektorów stosuje się odpo-

wiednio do wyboru dziekana i prodziekanów. Postano-

wienia dotyczące uczelnianej komisji wyborczej odnoszą

się odpowiednio do wydziałowej komisji wyborczej.

15. O dokonanym wyborze prorektora, dziekana

i prodziekana przewodniczący uczelnianej komisji wy-

borczej powiadamia niezwłocznie właściwego ministra.

III. Wybory do organów i ciał kolegialnych

1. Wybory odbywają się na zebraniach wyborczych.

2. Podczas wyboru do organów i ciał kolegialnych

do ważności wyborów w pierwszym terminie niezbęd-

na jest obecność w czasie głosowania więcej niż poło-

wy liczby uprawnionych do głosowania, natomiast

w drugim terminie ważność wyborów nie zależy od licz-

by głosujących.

3. Na zebraniu wyborczym przewodniczący wła-

ściwej komisji wyborczej:

1) otwiera zebranie i stwierdza jego prawomocność;

2) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór prze-

wodniczącego zebrania i przekazuje mu przewod-

nictwo.

4. Lista zgłoszeń kandydatów musi zawierać licz-

bę kandydatów większą niż liczba miejsc mandatowych

lub liczba nieobsadzonych mandatów.

5. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

1) na karcie wyróżnionych jest więcej nazwisk niż

mandatów do obsadzenia;

2) sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy lub

niejednoznaczny.

6. W razie uzyskania przez kandydata lub kandy-

datów wymaganej liczby głosów, przewodniczący ko-

misji skrutacyjnej ogłasza wybór przedstawicieli do

wybieranego organu lub ciała kolegialnego.

7. Jeżeli liczba osób, które uzyskały wymaganą

liczbę głosów, jest większa od liczby mandatów, to

o uzyskaniu mandatu decyduje kolejność ustalona na

podstawie liczby głosów.

8. Jeżeli kandydaci uzyskali równą liczbę głosów,

większą od wymaganej i powoduje to przekroczenie liczby

mandatów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie,

w którym następuje wybór spośród tych kandydatów.

9. W razie nie uzyskania przez żadnego kandyda-

ta wymaganej liczby głosów lub gdy liczbę tę uzyskało

mniej niż wynosi liczba mandatów, na wakujące miej-

sca przeprowadza się głosowanie dodatkowe.

10. W przypadku braku kandydatów lub ich zgody

do kandydowania, zebranie zostaje przerwane. Na kolej-

nym zebraniu wyborczym ponawia się próbę pozyskania

kandydatów. Jeżeli również na kolejnym zebraniu nie

wyłoniono kandydatów i nie dokonano wyboru przedsta-

wicieli do organu kolegialnego lub ciała kolegialnego,

zebranie zawiesza się, ponawiając próby wyłonienia dal-

szych kandydatów z pomocą komisji wyborczej.

11. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu

i uczelnianego kolegium elektorów odbywają się na tą

samą listę kandydatów. Osoby, które w głosowaniu

uzyskały kolejno największą liczbę głosów, wchodzą

w ustalonej liczbie do Senatu i zarazem do uczelniane-

go kolegium elektorów. Powyższe ustalenie odnosi się

także do wyborów przedstawicieli pracowników niebę-

dących nauczycielami akademickimi.

12. Przedstawiciele do organów i ciał kolegialnych

jednostek organizacyjnych są wybierani na zebraniach

wyborczych w tych jednostkach.

IV. Odwołanie z funkcji wybieralnej lub z organu
i ciała kolegialnego

1. Odwołanie z funkcji wybieralnej lub z orga-

nu i ciała kolegialnego może nastąpić jedynie w przy-

padku:

1) niewykonywania, bez usprawiedliwionych powo-

dów, obowiązków służbowych przez co najmniej

jeden miesiąc;

2) trwałej utraty zdrowia uniemożliwiającej wykony-

wanie obowiązków służbowych;

3) otrzymania przez pracownika urlopu w wymiarze

przekraczającym sześć miesięcy;

4) otrzymania przez pracownika negatywnej oceny

w rozumieniu art. 104 ustawy o szkolnictwie wy-

ższym;

5) prowadzenia w Akademii lub poza nią działalno-

ści, która narusza istotny interes Akademii, stwier-

dzone przez komisję senacką ds. etyki zawodowej.

2. Odwołanie następuje w takim samym trybie,

w jakim nastąpiło powołanie lub wybór,

z uwzględnieniem odpowiednich przepisów sta-

tutu. Regulamin wyborów stosuje się odpowied-

nio do przeprowadzenia czynności odwołania.

Poz. 75



— 46 —Dziennik Urzędowy

Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 7

PODSTAWOWE  KRYTERIA  I  TRYB DOKONYWANIA  OCENY
NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH

Załącznik Nr 8

Poz. 75

I. Kryteria oceny

1. Okresowa ocena nauczyciela akademickiego jest

dokonywana stosownie do zakresu jego obowiązków.

2. Ocena powinna uwzględniać stopień zapew-

nienia nauczycielowi akademickiemu odpowiednich wa-

runków do prawidłowego i terminowego wykonywa-

nia jego obowiązków.

3. Przy ocenie działalności dydaktycznej brane są

pod uwagę:

1) poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania;

2) umiejętność nawiązywania kontaktu ze studentami;

3) osiągnięcia przy opracowywaniu nowych progra-

mów studiów, programów i treści nowych przed-

miotów, konstrukcji nowych stanowisk laborato-

ryjnych, dydaktycznych programów komputero-

wych itd.;

4) publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty, ar-

tykuły i referaty);

5) opieka indywidualna nad studentami.

4. W przypadku oceny działalności dydaktycz-

nej nauczyciela akademickiego zatrudnionego na sta-

nowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajne-

go albo mającego stopień doktora habilitowanego

brane są też pod uwagę efekty kształcenia młodej ka-

dry naukowej.

5. Przy ocenie działalności naukowej brane są pod

uwagę:

1) podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych,

a w szczególności zaawansowanie pracy doktor-

skiej lub habilitacyjnej;

2) wyniki badań naukowych własnych i zespołowych;

3) publikacje naukowe, w tym monografie i artykuły

w czasopismach naukowych;

4) referaty na kongresach, konferencjach, sympozjach

i seminariach;

5) opracowania naukowe wykonane na zamówienie

instytucji naukowych i gospodarczych (sprawoz-

dania, ekspertyzy, programy badań eksperymen-

talnych, prognozy, programy komputerowe itd.);

6) recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych;

7) recenzje książek naukowych, artykułów i referatów.

6. Przy ocenie działalności naukowej uwzględnia

się rangę kongresów, konferencji i sympozjów, w któ-

rych oceniany brał udział, oraz rangę i zasięg czasopism

i innych wydawnictw, w których prace ocenianego były

publikowane lub cytowane. Uwzględnia się również

opinie o poziomie i wartości opracowań, publikacji

i wystąpień.

7. Przy ocenie działalności naukowej nauczycieli

akademickich brane są także pod uwagę ich osiągnię-

cia inżynierskie i zawodowe, w tym:

1) projekty konstrukcji lub technologii powstałych

jako rezultat prowadzonych prac naukowych;

2) opracowania metod badania i oceny procesów

technologicznych;
3) wdrożenia nowych konstrukcji lub technologii oraz

optymalizacja istniejących;

4) uzyskane patenty, wzory użytkowe i ich zastoso-

wania.
8. Przy ocenie działalności w zakresie organizacji

dydaktyki, badań naukowych i życia Akademii brane są

pod uwagę:

1) sprawowanie funkcji organów jednoosobowych;
2) sprawowanie funkcji członka organów kolegialnych;

3) sprawowanie funkcji kierowniczych w Akademii

albo w jej jednostkach organizacyjnych;

4) sprawowanie innych funkcji kierowniczych (w ko-
misjach, radach itp.);

5) uczestniczenie w pracach komisji, rad i innych ze-

społów, powoływanych w ramach Akademii lub

podstawowej jednostki organizacyjnej;
6) sprawowanie funkcji opiekuna: grupy studenckiej

lub roku, specjalności, studiów doktorskich, prak-

tyk studenckich itp.

9. W przypadku oceny nauczyciela akademickie-
go sprawującego funkcję kierowniczą brane są pod

uwagę także osiągnięcia kierowanej przez niego jednost-

ki organizacyjnej lub zespołu oraz umiejętności organi-

zatorskie, umiejętności współpracy z podwładnymi
i inne cechy kierownicze.

10. Ocena nauczyciela akademickiego Akademii

powinna również uwzględniać jego działalność poza

Akademią, jeśli jest ona związana z działalnością pod-
stawową w Akademii, a w szczególności:

1) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów

i innych spotkań naukowych;

2) redagowanie czasopism;
3) uczestnictwo w działalności krajowych, zagranicz-

nych lub międzynarodowych organizacji nauko-

wych i technicznych.

11. Przy przeprowadzaniu kolejnych ocen nauczy-
ciela należy uwzględniać wnioski i zalecenia wynikają-

ce z oceny poprzedniej.

12.  Negatywna ocena wyników pracy nauczycie-

la może stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem
o rozwiązanie stosunku pracy lub jego nieodnowienie,

albo o wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie żołnie-

rza zawodowego na inne stanowisko służbowe.

II. Tryb oceniania

1. Ocenianie wojskowych nauczycieli akademic-

kich przeprowadzane jest w trybie określonym w usta-
wie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Ocenę nauczyciela akademickiego przeprowa-

dza jego bezpośredni przełożony na podstawie własnej

opinii oraz sporządzonego przez ocenianego wykazu

jego osiągnięć.
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3. Przy ocenie pracy dydaktycznej nauczyciela aka-

demickiego jest uwzględniana także opinia samorządu

studentów podstawowej jednostki organizacyjnej, o ile

opinia taka została przez samorząd sformułowana.

4. Ocenę wraz z uzasadnieniem i wnioskami

przedstawia się na piśmie ocenianemu, kierownikowi

jednostki organizacyjnej, w której oceniany jest zatrud-

niony oraz kierownikowi podstawowej jednostki orga-

nizacyjnej i dołączona do akt osobowych. Na żądanie

ocenianego, kierownika jednostki organizacyjnej, w któ-

rej oceniany jest zatrudniony lub kierownika podsta-

wowej jednostki organizacyjnej, przedstawia się im

dokumenty stanowiące podstawę oceny.

5. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje pra-

wo odwołania się do komisji odwoławczej ds. oceny

w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania oce-

ny. Prawo to przysługuje także dziekanowi i bezpośred-

niemu przełożonemu osoby przeprowadzającej ocenę.

6. Komisja odwoławcza ds. oceny może ocenę

dokonaną przez przełożonego utrzymać w mocy albo

ją uchylić i dokonać nowej oceny. Postanowienia pkt 3

stosuje się odpowiednio do decyzji komisji.

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości komisja ds.

oceny może przeprowadzić rozmowę z ocenianym.

8. Komisję odwoławczą ds. oceny powołuje na

okres kadencji organów Akademii:

1) w podstawowej jednostce organizacyjnej — rada

na wniosek jej kierownika;

2) w grupie pozostałych jednostek organizacyjnych

— Senat na wniosek komendanta Akademii.

9. W posiedzeniach komisji odwoławczej ds. oceny

bierze udział kierownik jednostki organizacyjnej, w której

oceniany nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

10. W posiedzeniach komisji odwoławczej ds. oce-

ny, na wniosek ocenianego nauczyciela akademickie-

go, może uczestniczyć przedstawiciel związku zawo-

dowego, wskazanego przez tego nauczyciela.

11. Przewodniczącym komisji odwoławczej ds.

oceny w podstawowej jednostce organizacyjnej jest jej

kierownik albo nauczyciel akademicki posiadający tytuł

naukowy, wybrany przez radę na wniosek kierownika

podstawowej jednostki organizacyjnej.

12. Przewodniczącym komisji odwoławczej ds.

oceny w grupie pozostałych jednostek organizacyjnych

jest nauczyciel akademicki wybrany przez Senat.

13. Nauczyciel akademicki może zażądać, w cią-

gu czternastu dni od dnia otrzymania oceny dokonanej

przez komisję odwoławczą ds. oceny, zbadania tej oce-

ny przez komendanta Akademii. Komendant Akademii

może ocenę dokonaną przez komisję utrzymać w mocy

albo ją uchylić i dokonać nowej oceny. Postanowienia

pkt 3 stosuje się odpowiednio do decyzji komendanta.

Od decyzji komendanta Akademii odwołanie nie przy-

sługuje.

14. Jeśli ocena nauczyciela akademickiego jest

negatywna, ponowną ocenę przeprowadza się po upły-

wie roku.

Poz. 75

Załącznik Nr 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  DYSCYPLINARNA
CYWILNYCH  NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obo-

wiązkom nauczyciela akademickiego lub godności za-

wodu nauczycielskiego.

2. Członków komisji dyscyplinarnej dla cywilnych

nauczycieli akademickich wybiera Senat na okres swej

kadencji spośród nauczycieli akademickich zatrudnio-

nych na podstawie mianowania.

3. Rady podstawowych jednostek organizacyj-

nych Akademii oraz wspólnie pozostałe jednostki orga-

nizacyjne Akademii przedstawiają Senatowi co najwy-

żej dwóch kandydatów na członków komisji dyscypli-

narnej z następujących grup:

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł nauko-

wy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) pozostałych nauczycieli akademickich.

4. Kandydatów z jednostek organizacyjnych nie-

wchodzących w skład podstawowych jednostek orga-

nizacyjnych wybiera się na wspólnym zebraniu nauczy-

cieli akademickich tych jednostek.

5. Komisja dyscyplinarna liczy 12 członków, w tym

sześciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

oraz sześciu przedstawicieli pozostałych nauczycieli

akademickich. W skład komisji dyscyplinarnej musi wcho-

dzić co najmniej jeden nauczyciel akademicki zatrudnio-

ny na stanowisku profesora zwyczajnego.

6. Na pierwszym posiedzeniu komisja dyscypli-

narna w drodze tajnych wyborów wybiera przewodni-

czącego i jego zastępcę.

7. Do zadań przewodniczącego komisji dyscypli-

narnej należy w szczególności wyznaczanie składów

orzekających, ich przewodniczących i protokolantów

oraz terminów rozpraw.

8. Funkcji członka komisji dyscyplinarnej nie moż-

na łączyć z funkcją komendanta Akademii, prorektora,

dziekana, prodziekana lub rzecznika dyscyplinarnego.

9. Komisja dyscyplinarna Akademii jest niezawi-

sła w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego.

10. Przewodniczącym składu orzekającego może

być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku

nie niższym niż stanowisko obwinionego.

11. Zasady i tryb działania komisji dyscyplinarnych

określa rozporządzenie Rady Ministrów i ustawa o szkol-

nictwie wyższym.

12. Komisja dyscyplinarna składa Senatowi dorocz-

ne sprawozdania ze swej działalności wraz z odpowiednimi

wnioskami.
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13. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z ostrzeżeniem;

4) nagana z pozbawieniem na okres od jednego roku

do trzech lat prawa pełnienia funkcji kierowniczych

w Akademii;

5) zwolnienie z pracy połączone z zakazem przyjmo-

wania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciel-

skim w okresie trzech lat od ukarania;

6) wydalenie z zawodu nauczycielskiego, połączone

z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy

w zawodzie nauczycielskim.

14. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi

komendant WAT może ukarać nauczyciela akademic-

kiego upomnieniem pisemnym.

15. Na wniosek nauczyciela akademickiego uka-

ranego upomnieniem przez komendanta WAT sprawa

jest rozpoznawana przez komisję dyscyplinarną w try-

bie określonym w art.129 ustawy o szkolnictwie wy-

ższym. W takim przypadku komisja może co najwyżej

utrzymać karę upomnienia.

Poz. 75, 76

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

76

ZARZĄDZENIE  Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr  23 w Warszawie
przy 3 Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759

i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,

poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194

i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,

poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz

z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się

Przedszkole Nr 23 w Warszawie, zwane dalej „przed-

szkolem”, będące na zaopatrzeniu 3 Batalionu Zabez-

pieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola

wykona komisja powołana przez Dowódcę 3 Batalionu

Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola przekazu-

je się, w trybie określonym w odrębnych przepisach,

Agencji Mienia Wojskowego.

2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje

Dowódca 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk

Lądowych, przekazując składniki wyposażenia przede

wszystkim do wojskowych placówek wychowawczych

i wypoczynkowych dla dzieci. W przypadku braku moż-

liwości zagospodarowania mienia przez podległe pla-

cówki, mienie to podlega przekazaniu Agencji Mienia

Wojskowego.

3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola,

z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w 3 Batalionie

Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

4. Dokumentację przebiegu nauczania przekazu-

je się do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Dowódca 3 Batalionu Zabezpieczenia Do-

wództwa Wojsk Lądowych rozwiąże z pracownikami

przedszkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi przy likwidacji pracodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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ZARZĄDZENIE  Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 70 w Krośnie Odrzańskim
przy Jednostce Wojskowej Nr 1375 w Krośnie Odrzańskim

Poz. 77, 78

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759

i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,

poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194

i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,

poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz

z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się

Przedszkole Nr 70 w Krośnie Odrzańskim, zwane dalej

„przedszkolem”, będące na zaopatrzeniu Jednostki

Wojskowej Nr 1375.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola

wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki

Wojskowej Nr 1375.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola przekazu-

je się, w trybie określonym w odrębnych przepisach,

Agencji Mienia Wojskowego.

2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje

Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1375, przekazując

składniki wyposażenia przede wszystkim do wojsko-

wych przedszkoli i placówek wypoczynku dzieci.  W przy-

padku braku możliwości zagospodarowania mienia

przez placówki wojskowe, mienie to podlega przekaza-

niu Agencji Mienia Wojskowego.

3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola,

z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w Jednostce

Wojskowej Nr 1375.

4. Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje

się do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1375 rozwią-

że z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie

z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji
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ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 151 w Mrzeżynie
przy Jednostce Wojskowej Nr 3346 w Mrzeżynie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759

i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,

poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111,

poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41,

poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,

poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się,

co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r., z zastrzeże-

niem § 3, likwiduje się Przedszkole Nr 151 w Mrzeżynie,

zwane dalej „przedszkolem”, będące na zaopatrzeniu

Jednostki Wojskowej Nr 3346.
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2. Czynności związane z likwidacją przedszkola

wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki

Wojskowej Nr 3346.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola podlega

przekazaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w try-

bie określonym w odrębnych przepisach.

2. W przypadku nieodpłatnego udostępnienia lub

przeniesienia prawa własności przez Wojskową Agencję

Mieszkaniową mienia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz

Gminy Miejskiej w Trzebiatowie, w celu utworzenia przed-

szkola samorządowego, mienie to przekazuje się Woj-

skowej Agencji Mieszkaniowej wraz z wyposażeniem

likwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Warunkiem przekazania Gminie Miejskiej

w Trzebiatowie mienia przedszkola jest zapewnienie

dzieciom żołnierzy zawodowych i pracowników wojska

miejsc w utworzonym przedszkolu samorządowym,

o którym mowa w ust. 2, oraz zatrudnienie w nim pra-

cowników zlikwidowanego przedszkola.

4. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola,

z zastrzeżeniem ust. 5, pozostawia się w Jednostce Woj-

skowej  Nr 3346.

5. Dokumentację przebiegu nauczania przekazu-

je się do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 3. W przypadku nieprzyjęcia przez Gminę

Miejską w Trzebiatowie warunków określonych w § 2

ust. 3, bądź nieutworzenia przez tę gminę przedszkola

samorządowego z innych powodów, Dowódca Jednost-

ki Wojskowej Nr 3346 rozwiąże z pracownikami przed-

szkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obowiązu-

jącymi przy likwidacji pracodawcy i zagospodaruje mie-

nie ruchome przedszkola, przekazując składniki wypo-

sażenia przede wszystkim do wojskowych placówek

wychowawczych i wypoczynkowych dla dzieci.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Poz. 78, 79
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ZARZĄDZENIE  Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 30 w Lublinie
przy Jednostce Wojskowej Nr 3820 w Lublinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759

i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.

1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194

i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,

poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz

z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się

Przedszkole Nr 30 w Lublinie, zwane dalej „przedszko-

lem”, będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej

Nr 3820 w Lublinie.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola

wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki

Wojskowej Nr 3820.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola przekazu-

je się, w trybie określonym w odrębnych przepisach,

Agencji Mienia Wojskowego.

2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje Do-

wódca Jednostki Wojskowej Nr 3820, przekazując skład-

niki wyposażenia przede wszystkim do innych wojskowych

przedszkoli i placówek wypoczynku dzieci. W przypadku

braku możliwości zagospodarowania mienia przez te pla-

cówki, podlega ono przekazaniu Agencji Mienia Wojsko-

wego, w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola,

z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w Jednostce Woj-

skowej Nr 3820.

4. Dokumentację przebiegu nauczania dzieci prze-

kazuje się do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3820 rozwią-

że z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie

z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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DECYZJA Nr 114/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowa Drukarnia w Łodzi”

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

80

ZARZĄDZENIE  Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 105 w Koszalinie
przy Jednostce Wojskowej Nr 1223 w Koszalinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759

i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.

1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194

i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 131,

poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz

z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 38/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie likwidacji

Przedszkola Nr 105 w Koszalinie przy Jednostce Woj-

skowej Nr 1223 w Koszalinie (Dz. Urz. MON Nr 12,

poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r., z zastrzeżeniem

§ 3, likwiduje się Przedszkole Nr 105 w Koszalinie,

zwane dalej „przedszkolem”, będące na zaopatrze-

niu Jednostki Wojskowej Nr 1223.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku nieprzyjęcia przez Gminę

Miejską w Koszalinie warunków określonych

w § 2 ust. 3, bądź nieutworzenia przez tę gminę

przedszkola samorządowego z innych powodów

Dowódca jednostki Wojskowej Nr 1223 rozwią-

że z pracownikami przedszkola stosunek pracy

zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwi-

dacji pracodawcy i zagospodaruje mienie rucho-

me na zasadach określonych w odrębnych prze-

pisach.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowa-

nia przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwo-

wych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa pań-

stwowego do przedsiębiorstw państwowych podle-

głych Ministrowi Qbrony Narodowej (Dz. U. Nr 31,

poz. 172, z 1982 r. Nr 29, poz. 202, z 1984 r. Nr 10, poz. 41

oraz z 1987 r. Nr 9, poz. 56) ustala się, co następuje:

1. Zatwierdza się statut przedsiębiorstwa pań-

stwowego pod nazwą „Wojskowa Drukarnia w Łodzi”.

2. Statut stanowi załącznik do decyzji.*

3. Traci moc statut Wojskowej Drukarni w Łodzi,

zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej w dniu

22 grudnia 1999 r.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

* Załącznik do decyzji  został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennkiem Urzędowym.
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DECYZJA Nr 119/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie stosowania w resorcie obrony narodowej klasyfikacji zawodów
i specjalności występujących na rynku pracy

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

83

DECYZJA Nr 120/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia  2003 r.

w sprawie ustalenia składu Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki

Poz. 82, 83

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. f  oraz § 2 pkt 4 i 14

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra

Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. W zakresie dotyczącym stanowisk pracowni-

ków wojska i członków korpusu służby cywilnej stosu-

je się w resorcie obrony narodowej nazewnictwo oraz

system kodowy zawodów i specjalności, zgodnie z roz-

porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej

stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868).

2. Traci moc decyzja Nr 62/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie dostoso-

wania klasyfikacji zawodów i specjalności pracowników

wojska do klasyfikacji zawodów i specjalności dla po-

trzeb rynku pracy (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 41).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Na podstawie art. 6 ust. 2 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) ustala

się, co następuje:

§ 1.1. W skład Rady Wyższego Szkolnictwa Woj-

skowego i Nauki, zwanej dalej „Radą”, działającej przy

Ministrze Obrony Narodowej jako jej Przewodniczącym,

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 31 marca 1965 r. o wy-

ższym 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), wchodzą w związku z zajmowanym

stanowiskiem służbowym:

1) Sekretarz Stanu — I Zastępca Ministra Obrony Na-

rodowej, jako Zastępca Przewodniczącego Rady;

2) Szef Sztabu Generalnego WP, jako Zastępca

Przewodniczącego Rady;

3) Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych,

jako członek Rady;

4) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa

Wojskowego, jako członek Rady;

5) Dyrektor Departamentu Budżetowego, jako

członek Rady;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej, jako

członek Rady;

7) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, jako

członek Rady;

8) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji

Obronności, jako członek Rady;

9) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych

— P1, jako członek Rady;
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10) Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego — P3,

jako członek Rady;

11) Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicz-

nego — P5, jako członek Rady;

12) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, jako

członek Rady;

13) Szef Szkolenia Wojsk Lądowych, jako członek

Rady;

14) Szef Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Po-

wietrznej, jako członek Rady;

15) Szef Szkolenia Marynarki Wojennej, jako członek

Rady;

16) komendanci wyższych szkół wojskowych, jako

członkowie Rady;

17) komendanci  jednostek badawczo rozwo-

jowych nadzorowanych przez Ministra Obrony

Narodowej, jako członkowie Rady.

2. W skład Rady wchodzą ponadto:

1) Szef Oddziału Szkolnictwa Wojskowego DKiSzW,

jako Sekretarz Rady;

Poz. 83, 84

2) po jednej osobie zajmującej co najmniej stanowi-

sko służbowe profesora nadzwyczajnego lub po-

siadającej stopień naukowy, zaproponowanej

przez senat każdej wyższej szkoły wojskowej, jako

członkowie Rady;

3) po  jednej osobie zajmującej stanowisko służ-

bowe profesora lub posiadającej stopień nauko-

wy, zaproponowanej przez radę naukową każdej

jednostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej

przez Ministra Obrony Narodowej, jako członko-

wie Rady.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Na-

rodowej Nr 67/MON z dnia 23 września 1997 r.

w sprawie ustalenia składu Rady Wyższego Szkol-

nictwa Wojskowego i Nauki (Dz. Rozk. MON poz. 140

i 198 oraz z 1998 r. poz. 89).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

84

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia  2003 r.

w sprawie nadania regulaminu Radzie Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki

Na podstawie art. 6 ust. 3 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) ustala się, co następuje:

§1. Zakres oraz zasady i sposób działania Rady

Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki określa re-

gulamin stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2. Traci moc zarządzenie  Nr 68/MON Ministra

Obrony Narodowej z dnia 23 września 1997 r. w spra-

wie nadania regulaminu Radzie Wyższego Szkolnictwa

Wojskowego i Nauki (Dz. Rozk. MON poz. 141).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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REGULAMIN
RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO I NAUKI

Poz. 84

Załącznik do decyzji Nr 121/MON

Ministra   Obrony   Narodowej

z dnia 22 kwietnia 2003 r. (poz. 84)

R o z d z i a ł  1

Zakres i zasady działania Rady

§ 1. Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego

i Nauki, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem

doradczym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodo-

wej w sprawach:

1) funkcjonowania i rozwoju wyższego szkolnictwa

wojskowego;

2) rozwoju nauki i badań naukowych w wojsku.

§ 2. Rada w zakresie funkcjonowania i rozwoju

wyższego szkolnictwa wojskowego:

1) ocenia warunki tworzenia i prowadzenia poszczegól-

nych kierunków studiów w wyższych szkołach woj-

skowych oraz proponuje dokonywanie ich zmian;

2) postuluje ustalenie określonego standardu naucza-

nia dla poszczególnych kierunków studiów oraz

ustalenie nazw tych kierunków, przy współdziała-

niu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Mi-

nisterstwa Obrony Narodowej i dowództwami ro-

dzajów sił zbrojnych;

3) opiniuje ramowe plany i programy studiów oraz

programy praktyk;

4) opiniuje charakterystyki osobowo-zawodowe ab-

solwentów wyższych szkół wojskowych;

5) opiniuje i ocenia planowanie oraz organizację pro-

cesu dydaktyczno-wychowawczego;

6) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących

wyższego szkolnictwa wojskowego, w tym statu-

tów i regulaminów studiów, umów międzynaro-

dowych określających porównywalność dyplomu

i równoważność tytułów zawodowych oraz stopni

naukowych i tytułu naukowego .

§ 3. Rada w dziedzinie rozwoju nauki i badań na-

ukowych w wojsku:

1) inspiruje przyjęcie odpowiedniej strategii badań

i postępu naukowego w wojsku;

2) uczestniczy w opiniowaniu wniosków o przyzna-

nie środków finansowych przez Komitet Badań

Naukowych;

3) ocenia rezultaty działalności naukowo-badawczej

i studyjnej oraz stopień wdrożeń wyników badań

naukowych w wojsku;

4) ocenia organizację upowszechniania wyników prac

naukowo-badawczych i studyjnych w wojsku;

5) ocenia system kierowania i koordynowania dzia-

łalnością badawczą, wdrażania jej wyników oraz

działalność publicystyczną w wojsku;

6) ocenia stan i perspektywy rozwoju bazy naukowej

w wojsku,

7) ocenia efekty współpracy międzyinstytucjonalnej

i międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań

naukowych w wojsku;

8)  opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących

działalności w zakresie rozwoju nauki i badań

w resorcie obrony narodowej.

§ 4. Rada, na zlecenie Ministra Obrony Narodo-

wej, opracowuje raporty o stanie i efektach oraz per-

spektywach funkcjonowania wyższego szkolnictwa

wojskowego i działalności naukowej.

§ 5. Rada, w zakresie kształcenia i doskonalenia

kadr oraz prowadzenia działalności naukowej, może za

zgodą Ministra Obrony Narodowej wymieniać opinie

i doświadczenia z:

1) Radą Główną Szkolnictwa Wyższego;

2) Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu;

3) Polską Akademią Nauk;

4) Ministerstwem Nauki i Informatyzacji;

5) Centralną Komisją do spraw Tytułu Naukowego

i Stopni Naukowych;

6) innymi organami państwowymi, placówkami i stowa-

rzyszeniami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi.

§ 6. Rada może za zgodą Ministra Obrony Naro-

dowej zwracać się do właściwych organów państwo-

wych, uczelni i instytucji naukowych oraz organizacji

społecznych o udzielenie informacji i wyjaśnień doty-

czących spraw wchodzących w zakres jej działania.

R o z d z i a ł  2

Organizacja wewnętrzna i tryb działania Rady

§  7. Rada działa jako organ kolegialny i zajmuje

stanowisko lub przedstawia swoją opinię w formie

uchwały podjętej większością głosów.

§ 8. Skład Rady ustalają odrębne przepisy.

§ 9. W celu wykonania swych zadań merytorycz-

nych Rada działa poprzez stałe komisje oraz doraźnie

powoływane zespoły problemowe.

§ 10. Komisjami stałymi Rady są:

1) Komisja Szkolnictwa Wojskowego;

2) Komisja Nauki i Badań Naukowych;
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3) Komisja Dyscyplinarna dla Cywilnych Nauczycieli

Akademickich.

§ 11. Przewodniczący Rady, zastępcy Przewodni-

czącego Rady, Sekretarz Rady oraz przewodniczący sta-

łych komisji Rady stanowią Prezydium Rady.

§ 12. Prezydium Rady pełni funkcje koordynacyj-

no-koncepcyjne w zakresie przygotowania merytorycz-

nego posiedzeń Rady oraz opracowania wniosków

i zaleceń.

§ 13. Na pierwszym posiedzeniu Rady członko-

wie Rady zgłaszają swój udział do prac w stałych komi-

sjach Rady i wybierają przewodniczących tych komisji.

§ 14. W celu rozpatrzenia problemów nienależą-

cych do zakresu działania stałych komisji Rady, Prezy-

dium Rady może powoływać doraźne zespoły proble-

mowe spośród członków Rady.

§ 15. Na posiedzenia Rady lub do prac w stałych

komisjach Rady (zespołach problemowych) mogą być

zapraszane przez Przewodniczącego Rady lub Prezy-

dium Rady inne osoby, niebędące członkami Rady.

§ 16. Członkowie Rady mają prawo i obowiązek

aktywnego udziału w pracach Rady, a w szczególności:

1)  uczestniczenia w plenarnych posiedzeniach Rady;

2) udziału w pracach co najmniej jednej ze stałych

komisji Rady;

3) udziału w pracach zespołów problemowych, do

których zostali powołani.

§ 17. Członek Rady uczestniczy w jej pracach oso-

biście. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedze-

niach Rady, Prezydium Rady albo stałej komisji Rady lub

zespołu problemowego, winien usprawiedliwiać nie-

obecność przed Przewodniczącym Rady lub zawiadomić

o powodach swojej nieobecności  Sekretarza Rady.

§ 18. Członek Rady w uzasadnionych przypadkach

może zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie go z obo-

wiązków, jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 19. Członkowie Rady informują o jej pracach

reprezentowane przez siebie instytucje i środowiska

naukowe oraz akademickie.

§ 20. Członkowie Rady przedstawiają swoje opi-

nie i wnioski na posiedzeniach Rady, jej Prezydium albo

stałej komisji Rady lub zespołu problemowego, a w try-

bie indywidualnym — bezpośrednio Prezydium Rady.

§ 21. Członkostwo w Radzie ustaje w szczególno-

ści w przypadku:

1) przeniesienia członka Rady do służby (pracy) poza

wyższą szkołą wojskową lub  jednostką badawczo-

rozwojową, reprezentowaną w Radzie;

2) zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowe-

go lub z zawodowej służby wojskowej, albo roz-

wiązania stosunku pracy;

3) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, skierowa-

nego do Rady;

4) odwołania ze składu Rady lub niepowołania do no-

wego składu Rady przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 22.1. Rada wykonuje zadania należące do za-

kresu jej działania na posiedzeniach plenarnych, przy

pomocy Prezydium Rady oraz stałych komisji Rady lub

zespołów problemowych.

2. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami Rady i jej Prezydium;

2) reprezentuje Radę i jej Prezydium na zewnątrz;

3) zatwierdza plany pracy i protokoły posiedzeń ple-

narnych Rady i prezydium Rady;

4) zwołuje posiedzenia plenarne Rady i Prezydium

Rady, ustala ich porządek oraz przewodniczy

obradom.

3. Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecno-

ści lub z jego upoważnienia zastępuje jeden z za-

stępców Przewodniczącego Rady.

4. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje za-

dania określone przez Przewodniczącego Rady. Zastępca

Przewodniczącego Rady może być wyznaczony do prze-

wodniczenia obradom plenarnym Rady lub jej Prezydium.

5. Prezydium Rady w okresach pomiędzy posie-

dzeniami plenarnymi Rady:

1) czuwa nad tokiem prac stałych komisji Rady (ze-

społów problemowych);

2) powołuje, przekształca lub likwiduje zespoły pro-

blemowe Rady;

3) rozpatruje inną działalność pomocniczych organów Rady;

4) przedstawia na kolejnych posiedzeniach plenar-

nych Rady informacje o pracach i ustaleniach Prze-

wodniczącego oraz Prezydium Rady;

5) podejmuje inne działania przewidziane w regula-

minie.

6. Zakres działania poszczególnych członków Pre-

zydium Rady określa Przewodniczący Rady.

§ 23. Do obowiązków Sekretarza Rady należy

w szczególności:

1) bieżące kierowanie w zakresie:

a) koordynacyjno-koncepcyjnego przygotowywania

materiałów na posiedzenia Rady i jej Prezydium,

b) organizacji posiedzeń plenarnych Rady i jej

Prezydium,

c) obsługi administracyjnej stałych komisji Rady;

2) opracowywanie projektów planów pracy Rady,

protokołów z posiedzenia oraz sprawozdań z dzia-

łalności Rady i jej Prezydium;

3) przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady

i posiedzeń jej Prezydium;

Poz. 84
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4) referowanie Ministrowi Obrony Narodowej spraw

związanych z działalnością Rady;

5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady,

stałych komisji Rady i zespołów problemowych;

6) dokonywanie analiz realizacji zaleceń Przewodni-

czącego Rady i przedstawienie stosownych

sprawozdań i meldunków;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez

Przewodniczącego Rady.

§ 24.1. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Prze-

wodniczący Rady przynajmniej dwa  razy w roku. Po-

nadto posiedzenie Rady zwołuje się na wniosek co naj-

mniej dziesięciu członków Rady.

2. Posiedzenie Rady może się odbyć przy udziale

co najmniej 50% członków Rady.

3. Na posiedzenia Rady Przewodniczący Rady

może zapraszać osoby niebędące członkami Rady.

4. Tematyka posiedzeń plenarnych Rady jest usta-

lana przez Prezydium Rady przy współudziale Sekreta-

rza Rady.

5. Na posiedzeniach plenarnych Rady przewodni-

czący stałych komisji Rady i zespołów problemowych oraz

Sekretarz Rady informują Radę o wynikach swoich prac.

6. Prezydium Rady raz w roku przedstawia do

zatwierdzenia Radzie projekt sprawozdania z działalno-

ści za rok ubiegły.

§ 25.1. Rada podejmuje uchwały, zajmuje stano-

wiska, wydaje opinie lub oświadczenia w głosowaniu

jawnym.

2. Głosowanie w sprawach dotyczących członko-

stwa w Radzie jest tajne. Przewodniczący Rady na wnio-

sek członka Rady, zarządza głosowanie tajne również

w innych sprawach.

3.  Rada może wyrazić opinię na temat ustalenia

Prezydium Rady, które zostało podjęte między posie-

dzeniami plenarnymi.

§ 26.1. Materiały na posiedzenia Rady przygoto-

wują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obro-

ny narodowej, określone w planie pracy Rady, lub me-

rytorycznie właściwa stała komisja Rady albo zespół

problemowy.

2. Sekretarz Rady, nie później niż na dziesięć dni

przed wyznaczonym terminem posiedzenia, przesyła

członkom Rady i osobom zaproszonym program po-

siedzenia i odpowiednie materiały.

3. Sekretarz Rady sporządza protokoły z plenar-

nych posiedzeń Rady oraz posiedzeń jej Prezydium.

§ 27.1. Prezydium Rady obraduje w miarę potrzeb,

jednak przynajmniej raz na trzy miesiące.

2. Prezydium Rady dokonuje ustaleń, zajmuje

stanowisko lub wydaje opinie w głosowaniu jawnym.

Głosowania w sprawach dotyczących członków Rady

są tajne.

3. Przewodniczący Rady może zwoływać posie-

dzenia Prezydium Rady rozszerzone o innych członków

Rady, a także zapraszać osoby spoza Rady.

§ 28.1. Stałe komisje Rady oraz zespoły proble-

mowe działają na podstawie planów pracy opracowa-

nych przez ich przewodniczących zgodnie z wytyczny-

mi Rady.

2. Szczegółowy tryb działania stałej komisji Rady

lub zespołu  problemowego określa Rada.

R o z d z i a ł  3

Postanowienia końcowe

§ 29.1. Wydatki związane z działalnością Rady po-

krywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Za opinie, recenzje, ekspertyzy, opracowania

i inne prace zlecone, wykonane na rzecz Rady przez rze-

czoznawców, wypłaca się wynagrodzenia zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Poz. 84
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Departament Wychowania i Promocji Obronności

85

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów
korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poz. 85

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego

zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.

Nr 94, poz. 426), w celu koordynacji działań organów

przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskie-

go ustalam, co następuje:

1. Tworzy się Biuro Konwentu Dziekanów, zwane

dalej „Biurem”.

2. Stanowisko dyrektora Biura jest obsadzane

przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpu-

su Oficerów Wojska Polskiego.  W Biurze tworzy się rów-

nież stanowisko obsadzane przez Dziekana Korpusu

Oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Biuro, jako jednostka organizacyjna podległa

Ministrowi Obrony Narodowej, jest bezpośrednio

podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw

Społecznych.

4. Stanowiska 3 żołnierzy zawodowych przezna-

czone na utworzenie Biura wydzielone zostaną z rezer-

wy Ministra Obrony Narodowej, określonej w przepi-

sach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dowódca Wojsk Lądowych:

1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe

stanowisko dziekana korpusu oficerów oraz sta-

nowisko pracownika wojska;

2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP,

w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski orga-

nizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1

w ramach posiadanych limitów stanowisk etato-

wych.

6. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-

nej oraz Marynarki Wojennej:

1) utworzą w bezpośredniej podległości wojskowe

stanowisko dziekana korpusu oficerów;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP,

w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski or-

ganizacyjno-etatowe umożliwiające realizację

ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk

etatowych.

7. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych:

1) opracuje, w terminie do dnia 30 maja 2003 r. pro-

jekt zakresu działania Biura;

2) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponen-

tem, z podporządkowanych sobie jednostek orga-

nizacyjnych 3 etatowe stanowiska pracowników

wojska na potrzeby tworzonego Biura;

3) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponen-

tem, w ramach budżetów podporządkowanych so-

bie jednostek organizacyjnych niezbędne środki fi-

nansowe na wydatki rzeczowe tworzonego Biura.

8. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) przedstawi mi do zatwierdzenia, w terminie do dnia

30 maja 2003 r., projekty dokumentów organiza-

cyjnych niezbędnych do funkcjonowania Biura

opracowane na podstawie wniosku Podsekretarza

Stanu do spraw Społecznych;

2) spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-

etatowych opracowanych na podstawie wnio-

sków przedstawionych przez osoby wymienione

w pkt 5 i 6;

3) spowoduje uwzględnienie korekty limitów stano-

wisk etatowych, o której mowa w pkt 4, w przepi-

sach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Na-

rodowej opracuje, z uwzględnieniem zmian wynikają-

cych z niniejszej decyzji, projekty dokumentów zmie-

niających:

1) obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia

20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek or-

ganizacyjnych resortu obrony narodowej podle-

głych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-

go nadzorowanych (M. P. Nr 12, poz. 217);

2) decyzję Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie bezpośredniego

podporządkowania jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-

go nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 112).

10. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj-

skowego, w porozumieniu z Podsekretarzem Stanu do spraw

Społecznych, przygotuje decyzje personalne umożliwiające

obsadę stanowisk wojskowych w Biurze.
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11. Dowódca Garnizonu Warszawa przyjmie Biu-

ro, z dniem 1 czerwca 2003 r., na zaopatrzenie logistycz-

ne i finansowe.

12. Biuro rozpocznie funkcjonowanie z dniem

1 czerwca 2003 r.

13. W decyzji Nr 213/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 29 października 1999 r. w sprawie

organów przedstawicielskich kadry zawodowej

(Dz. Rozk. MON poz. 107) wprowadza się następują-

ce zmiany:

1) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a. Kadencję Konwentu Dziekanów Korpusu Ofi-

cerów Wojska Polskiego, upływającą w 2003

roku, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2004 r.”;

Poz. 85, 86

Departament Polityki Obronnej

86

DECYZJA  Nr 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie militaryzacji

2) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Dziekani wchodzący w skład Konwentu Dzie-

kanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego,

z wyjątkiem Przewodniczącego Konwentu

oraz Dziekanów Korpusu Oficerów: Minister-

stwa Obrony Narodowej, Wojsk Lądowych,

Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz

Marynarki Wojennej, pełnią swoje funkcje spo-

łecznie. Dowódcy (równorzędni) zapewniają

odpowiednie warunki umożliwiające zarów-

no wykonywanie obowiązków służbowych, jak

i społecznych.”.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Na podstawie § 2 pkt 1 i pkt 14 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-

wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 22 ust. 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wy-

konujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeń-

stwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707), w celu zapewnie-

nia warunków organizacyjnych do uruchomienia pro-

cesu przygotowań do militaryzacji ustalam:

1. Do realizacji przedsięwzięć związanych z pod-

jęciem przygotowań do militaryzacji tworzy się Oddział

Militaryzacji w Departamencie Polityki Obronnej. Do

zadań Oddziału Militaryzacji należy koordynowanie

działalności organów administracji rządowej związanej

z uruchomieniem procesu przygotowań do militaryza-

cji, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów opinii Ministra

Obrony Narodowej w sprawie wniosków mini-

strów i wojewodów o objęcie przygotowaniami

do militaryzacji jednostek organizacyjnych;

2) ustalanie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi or-

ganami, terminów gotowości do działania spe-

cjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

3) koordynowanie działań organów, którym bezpośred-

nio podporządkowano jednostki organizacyjne resor-

tu obrony narodowej, w zakresie przygotowania

wniosków Ministra Obrony Narodowej o objęcie

przygotowaniami do militaryzacji tych jednostek,

a także — stosownie do potrzeb obronnych — wnio-

sków o odstąpienie od realizacji takich przygotowań;

4) aktualizacja bazy danych o jednostkach organiza-

cyjnych ustalonych przez Radę Ministrów w uję-

ciu kompleksowym oraz w układzie resortowym,

branżowym i wojewódzkim oraz określanie wa-

runków organizacyjno-eksploatacyjnych systemu

identyfikacji jednostek przewidzianych do milita-

ryzacji;

5) przedstawianie, w trybie odrębnych przepisów,

propozycji dotyczących nadawania numerów

identyfikacyjnych jednostkom przewidzianym do

militaryzacji oraz nazw specjalnie tworzonym

jednostkom zmilitaryzowanym;

6) określanie procedur dotyczących prowadzenia

zestawień zadań w zakresie militaryzacji oraz

opracowywanie szczegółowych zasad aktualizo-

wania informacji i danych dotyczących gotowo-

ści do działania jednostek zmilitaryzowanych;

7) monitorowanie obiegu i wymiany informacji

między organami cywilnymi i wojskowymi

w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych

i sprzętowych jednostek przewidzianych do mi-

litaryzacji;

8) opracowywanie informacji, raportów i innych do-

kumentów dotyczących stanu przygotowania

jednostek organizacyjnych przewidzianych do

objęcia ich militaryzacją;
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9) projektowanie rozwiązań funkcjonalnych w dzie-

dzinie militaryzacji, w tym zasad i trybu prowa-

dzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyj-

nych w jednostkach organizacyjnych przewidzia-

nych do militaryzacji w resorcie obrony narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) przedstawi do zatwierdzenia — w terminie

30 dni od dnia wejścia w życie decyzji — doku-

menty organizacyjno-wykonawcze umożliwiają-

ce realizację zadań związanych z uruchomieniem

procesu przygotowań do militaryzacji;

2) spowoduje wprowadzenie zmian w „Modelo-

wym zakresie obowiązków osób funkcyjnych wo-

jewódzkiego sztabu wojskowego”, uwzględnia-

jąc zadania terenowych organów administracji

wojskowej w procesie przygotowań do military-

zacji;

3) zapewni organizacyjno-techniczne warunki

ochrony przepływu informacji i danych, stosow-

nie do § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji

jednostek organizacyjnych wykonujących zada-

nia na rzecz obronności lub bezpieczeństwa pań-

stwa, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

3. Podsekretarz Stanu do spraw Polityki

Obronnej:

1) na podstawie propozycji, o których mowa

w pkt 5 i 6, przygotuje wniosek Ministra Obrony

Narodowej do Rady Ministrów o objęcie jedno-

stek organizacyjnych resortu obrony narodowej

przygotowaniami do militaryzacji;

2) przedstawi do akceptacji — w terminie 15 dni

od dnia wejścia w życie decyzji — uzgodnioną

z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obro-

ny Narodowej, propozycję wniosku organizacyj-

no-etatowego uwzględniającego realizację za-

dań, o których mowa w pkt 1;

3) przygotuje i przedstawi Szefowi Sztabu Gene-

ralnego WP propozycje zmian, o których mowa

w pkt 2 ppkt 2.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Na-

rodowej przedstawi — w terminie 15 dni od dnia wej-

ścia w życie decyzji — projekt zmian w regulaminie or-

ganizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stano-

wiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/MON Ministra

Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz.

MON Nr 3, poz. 20), zwanym dalej „regulaminem orga-

nizacyjnym”, uwzględniający ustalenia niniejszej decy-

zji, a także — po akceptacji wniosku, o którym mowa

w pkt 3 ppkt 2p — dokona zmian w szczegółowym za-

kresie działania Departamentu Polityki Obronnej.

5. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyj-

nych, którym podlegają jednostki organizacyjne wy-

konujące zadania określone w § 3 rozporządzenia,

przedstawią osobom zajmującym stanowiska okre-

ślone w § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego —

w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie decyzji

— propozycje dotyczące objęcia tych jednostek przy-

gotowaniami do militaryzacji w formie wniosku, któ-

rego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowód-

ca Garnizonu Warszawa i dowódcy okręgów woj-

skowych:

1) dokonają weryfikacji podległych jednostek prze-

widzianych do militaryzacji, uwzględniając

w szczególności potrzeby wsparcia Sił Zbrojnych

przez te jednostki, a także potrzeby związane

z wykonywaniem zadań wynikających z obowiąz-

ków państwa-gospodarza;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP —

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decy-

zji — zweryfikowany wykaz jednostek propono-

wanych do militaryzacji, w formie wniosku,

o którym mowa w pkt 5.

7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Poz. 86
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Egzemplarze bieżące oraz załączniki można nabywać:

— na podstawie nadesłanego zamówienia do Departamentu Administracyjnego

00-078  Warszawa  pl. Piłsudskiego  4,

— w wyznaczonych punktach sprzedaży w wojewódzkich sztabach wojskowych,

— oraz otrzymać do wglądu w Departamencie Administracyjnym 00-078  Warszawa  pl. Piłsudskiego 4 w godz. 9.00 - 14.00

i w  wojskowych komendach uzupełnień.
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