
Indeks uchwał 2017 

 

1. Uchwała Nr 1/I/2017 w sprawie zmian w  uchwale nr 19/V/2016 w sprawie 

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na formy studiów I i II stopnia w Wyższej 

Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

2. Uchwała Nr 2/I/2017w sprawie wytycznych dla rad wydziałów do opracowania 

programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia kształcenia profilu praktycznego - studia wojskowe. 
 

3. Uchwała Nr 3/I/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uczelni do 

opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów pierwszego 

i drugiego stopnia profilu praktycznego - studia cywilne. 
 

4. Uchwała Nr 4/I/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów do opracowania 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków 

kształcenia Uczelni profilu ogólnoakademickiego.  
                          

5. Uchwała Nr 5/I/2017 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów do opracowania 

planów studiów i programów kształcenia dla wszystkich specjalności studiów 

podyplomowych.          
                                                           

6. Uchwała Nr 6/I/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

studiów pierwszego  stopnia na kierunku „Logistyka” o profilu praktycznym. 
 

7. Uchwała Nr 7/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez 

Rektora – Komendanta WSOWL umowy darowizny na rzecz WSOWL, dot. 

otrzymania przez WSOWL części działki 6/49, AM-16 obręb Poświętne celem 

przywrócenia zgodnego z prawem stanu bud. nr 69 będącego własnością WSOWL. 
                      

8. Uchwała Nr 8/I/2017 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycje budowlaną, którą 

planujemy wprowadzić do CPIB resortu Obrony Narodowej na lata 2018-2022. 

 

9.  Uchwała Nr 9/III/2017 w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2017/2018. 
 

10. Uchwała Nr 10/III/2017 w sprawie ustalenia „Zasad kwalifikowania i rozliczania 

projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW w ramach działalności 

statutowej”. 

 

11. Uchwała Nr 11/III/2017 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Logistyka prowadzonych w Wydziale Zarządzania.   



 

12. Uchwała Nr 12/III/2017 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycje budowlaną, 

którą planujemy wprowadzić do CPIB resortu Obrony Narodowej. 

 

13. Uchwała Nr 13/III/2017 w sprawie korekty Nr 1 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2016 rok. 

 

14. Uchwała Nr 14/III/2017 w sprawie zmiany w  uchwale Nr 25/VII/2012 z dnia 2 

lipca 2012 roku  w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 

efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole 

Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

15. Uchwała Nr 15/III/2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora - 

Komendanta o przekształcenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki na Akademię Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. 

 

16. Uchwała Nr 16/III/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/III/2017 z dnia 

03.03.2017 r. dotyczącej wyrażenia opinii do wniosku Rektora-Komendanta o 

przekształcenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki na Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki. 

 

17. Uchwała Nr 17/III/2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora - 

Komendanta dotyczącego wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o 

zainicjowanie procesu legislacyjnego w celu likwidacji Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz utworzenia w jej 

miejsce Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

18. Uchwała Nr 18 /IV/2017 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia w 

Uczelni laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego oraz 

interdyscyplinarnych i międzynarodowych. 

 

19. Uchwała Nr 19 /IV/2017 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na 

pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2018/2019. 

 

20. Uchwała Nr 20 /IV/2017 w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów na pierwszy rok studiów oraz formy studiów I i II stopnia w roku 

akademickim 2018/2019. 

 

21. Uchwała Nr 21 /IV/2017 w sprawie określenia liczby miejsc na kierunkach 

studiów stacjonarnych w roku    akademickim 2017/2018. 

 

22. Uchwała Nr 22 /IV/2017 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów 

w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony

  Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku 

akademickim  2018/2019. 

 



23. Uchwała Nr 23 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Dowodzenie, prowadzonych 

w Wydziale Zarządzania. 

 

24. Uchwała Nr 24 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

drugiego stopnia o profilu praktycznym  - studiów wojskowych na kierunku 

Zarządzanie, prowadzonych w Wydziale Zarządzania. 

 

25. Uchwała Nr 25 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, prowadzonych w 

Wydziale Zarządzania. 

 

26. Uchwała Nr 26 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

ogólnoakademickiego studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, 

prowadzonych w Wydziale Zarządzania. 

 

27. Uchwała Nr 27 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

podyplomowych. 

 

28. Uchwała Nr 28 /IV/2017 w sprawie korekty Nr 2 do planu rzeczowo - finansowego 

Uczelni na 2016 rok. 
 

29. Uchwała Nr 29 /IV/2017 w sprawie uchwalenia składu stałych komisji Senatu. 

 

30. Uchwała Nr 30 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

drugiego stopnia o profilu praktycznym  - studiów wojskowych na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

31. Uchwała Nr 31 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

32. Uchwała Nr 32 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

33. Uchwała Nr 33 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

ogólnoakademickiego studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

34. Uchwała Nr 34 /IV/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

ogólnoakademickiego studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.  

 

35. Nr 35 /VI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie płk. dr. hab. 

inż. Tomaszowi SMALOWI. 

 

36. Nr 36 /VI/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego 

Uczelni za 2016 rok i  podziału zysku. 

 



37. Nr 37 /VI/2017 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 

2017 rok 

 

38. Nr 38 /VI/2017 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe 

kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w 

Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki w roku akademickim 2017/2018. 

 

39. Nr 39/VI/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

40. Nr 40 /VI/2017 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia o profilu praktycznym - na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

41. Nr 41 /VI/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/III/2017 z dnia 23.03.2017 r. 

dotyczącej wyrażenia opinii do wniosku Rektora-Komendanta o przekształcenie 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki na Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

42. Nr 42/VII/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. 

 

43. Nr 43/IX/2017 w sprawie uchwalenie poprawek do  Statutu Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.    

 

44. Nr 44/IX/2017 w sprawie uchwalenie wzoru Odznaki Absolwenta  Akademii 

Wojsk Lądowych oraz oznaki Szkoły.   

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

 

1. Nr 1/X/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu statutu Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

    

2. Nr 2/X/2017 w sprawie  uchwalenia wzoru Medalu Akademii i Pierścienia 

Pamiątkowego Akademii Wojsk Lądowych. 

 

3. Nr 3/X/2017 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Rektora raz jej działalności oraz oceny działalności Rektora.  

 

4. Nr 4/X/2017 w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 

2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 

dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego.  

 

5. Nr 5/X/2017 w sprawie  warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 

2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 

trzymiesięcznego Studium Oficerskiego. 

 



6. Nr 6/X/2017 w sprawie  zmian w  uchwale nr 20/IV/2017 w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów oraz formy 

studiów I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019. 

 

7. Nr 7/X/2017 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 

warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok 

stacjonarnych studiów w Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 

2018/2019. 

 

8.  Nr 8/X/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów i 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

9. Nr 9/X/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studium 

oficerskiego. 

 

10. Nr 10/X/2017 w sprawie zmian w  uchwale nr 9/III/2017 w sprawie określenia 

wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania 

godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018. 

 

11. Nr 11/XII/2017 w sprawie wyrażenia opinii na temat  rozpoczęcia negocjacji i 

zawarcia przez Rektora – Komendanta umowy w przedmiocie zakupu od AMW 

TBS „KWATERA” Sp. z o.o. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 

działka ewidencyjna 1/10, obręb 0018 Biskupice, o łącznej powierzchni 230,5967 

ha celem poprawy warunków szkoleniowych oraz zabezpieczeniem interesu AWL. 

 

12. Nr 12/XII/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanych inwestycji 

budowlanych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

13. Nr 13/XII/2017 w sprawie wyrażenia opinii na temat  inwestycji budowlanych, 

które Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki planuje 

wprowadzić do CPIB resortu Obrony Narodowej na lata 2019-2022. 

 

14. Nr 14/XII/2017 w sprawie wyrażenia opinii na temat  wystąpienia z wnioskiem o 

odstąpienie przez Agencję Mienia Wojskowego żądania zwrotu udzielonej 

bonifikaty w umowie sprzedaży nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie 

przy ul. Oficerskiej 4 – ośrodek szkoleniowy Wysoki Kamień (KW nr 

JG1J/00032366/4). 

 

15. Nr 15/XII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Akademii Wojsk 

Lądowych  do realizacji  „Projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w 

ramach Legii Akademickiej”. 

 

16. Nr 16/XII/2017 w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 

niestacjonarne studia  podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 oraz 

2018/2019. 

 

17. Nr 17/XII/2017 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Akademii do 

opracowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 

kierunków kształcenia profilu ogólnoakademickiego- studia cywilne. 

 



18. Nr 18/XII/2017 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Akademii do 

opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i 

drugiego stopnia profilu praktycznego - studia cywilne. 

 

19. Nr 19/XII/2017 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Akademii do 

opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i 

drugiego stopnia kształcenia profilu praktycznego - studia wojskowe. 

 

20. Nr 20/XII/2017 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów do opracowania planów 

studiów i programów kształcenia dla wszystkich specjalności studiów 

podyplomowych. 

 

21. Nr 21/XII/2017 w sprawie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych. 

 

22. Nr 22/XII/2017 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

23. Nr 23/XII/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego AWL. 

 

24. Nr 24/XII/2017 w sprawie wskazania członków Konwentu Akademii. 

 

 

 


