
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr DNiSW 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia .. . .2019 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Wojsk Lądowych 
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)^ ustala się, co następuje:

1. Zatwierdza się statut Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
przyjęty uchwałą Nr 7/III/2019 Senatu tej Uczelni z dnia 27 marca 2019 r. ze zmianami 
przyjętymi w uchwale Senatu Nr 43An/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

2. Uchwały, o których mowa w pkt 1, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

-<

z upoważnienia
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

‘ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2024, 2245 oraz z 2019 r. poz. 
276,447, 534,577,7301823.



Uzasadnienie

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823), 
zaimplikowało konieczność opracowania statutów dla uczelni publicznych, w tym także 
uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Projektowana decyzja Ministra Obrony Narodowej dotyczy zatwierdzenia statutu 
Akademii Wojsk Lądowych przyjętego, na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwałą Senatu Nr 7/III/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ze 
zmianami przyjętymi w uchwale Senatu Nr 43Ani/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. Zgodnie 
z postanowieniami art. 441 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce statut uczelni 
wojskowej wchodzi w życie z dniem wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji 
zatwierdzającej.

W statucie została określona organizacja i zasady funkcjonowania uczelni, 
w szczególności sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, skład senatu, funkcje 
kierownicze w uczelni oraz sposób powoływania do ich pełnienia, stanowiska kierownicze 
w Akademii, tryb nadawania stopni naukowych oraz tytułu doktora honoris causa, zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej uczelni oraz zasady dysponowania mieniem uczelni.

Wejście w życie projektowanej decyzji nie spowoduje dodatkowych skutków 
finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.


