
Indeks uchwał 2018 

 

1. Uchwała Nr 1/I/2018 w sprawie  uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-

finansowego Akademii Wojsk Lądowych na 2018 rok. 

2. Uchwała Nr 2/II/2018 w sprawie  uchwalenia korekty Nr 1 do planu rzeczowo - 

finansowego Uczelni na 2017 rok. 

3. Uchwała Nr 3/II/2018 w sprawie uchwalenia sposobu określania wymiaru zajęć 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ustalania rodzaju zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.                                                                                                

4. Uchwała Nr 4/II/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu kwalifikowania i 

rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków  Ministerstwa 

Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej. 

5. Uchwała Nr 5/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody w formie uchwały na realizację 

zakupów inwestycyjnych  w latach 2019-2020. 

6. Uchwała Nr 6/II/2018 w sprawie wyrażenia opinii w formie uchwały na temat 

inwestycji budowlanej którą AWL planuje wprowadzić do CPIB resortu Obrony 

Narodowej na rok 2018.  

7. Uchwała Nr 7/II/2018 w sprawie wyrażenia opinii w formie uchwały na temat 

inwestycji budowlanej którą AWL planuje wprowadzić do CPIB resortu Obrony 

Narodowej na rok 2019. 

8. Uchwała Nr 8/II/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki studiów pierwszego  

stopnia na kierunku „Informatyka” o profilu ogólnoakademickim.  

9. Uchwała Nr 9/II/2018 w sprawie wyrażenia opinii w formie uchwały dotyczącej 

zmiany nazwy Ośrodka Szkoleniowego Wysoki Kamień na Górski Ośrodek 

Szkoleniowy Wysoki Kamień. 

10. Uchwała Nr 10/II/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu okresowej oceny 

nauczycieli akademickich w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki.   

11. Uchwała Nr 11/II/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród 

rektora dla nauczycieli akademickich w AWL. 

12.  Uchwała Nr 12/II/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”.                 

13.  Uchwała Nr 13/II/2018 w sprawie uchwalenia strategii rozwoju  Akademii do   

2022 roku.       



14. Uchwała Nr 14/II/2018 w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia 

studium oficerskiego.   

15. Uchwała Nr 15/II/2018 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 

studiów dyplomu doktorskiego oraz  świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych.                       

16. Uchwała Nr 16/II/2018 w sprawie uchwalenia zmian w uchwale nr 3/X/2017 w 

sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na 

szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego.                                

17. Uchwała Nr 17/II/2018 w sprawie uchwalenia zmian w uchwale 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.   

18.  Uchwała Nr 18/III/2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora – 

Komendanta dotyczącego wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia działalności 

gastronomicznej Akademii Wojsk Lądowych”.    

19.  Uchwała Nr 19/III/2018 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Senatu. 

20.  Uchwała Nr 20/III/2018 w sprawie uchwalenia „Regulamin dystrybucji środków 

finansowych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu pn. Grant Badawczy”.    

21. Uchwała Nr 21/IV/2018 w sprawie uchwalenia wniosku do Ministra Obrony 

Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy 

zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku 

akademickim 2019/2020.   

22. Uchwała Nr 22/IV/2018 w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów oraz formy studiów na pierwszy rok studiów wyższych w Akademii 

Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  Kościuszki w roku akademickim 

2019/2020. 

23. Uchwała Nr 23/IV/2018 w sprawie Uchwalenia limitów miejsc na pierwszy rok 

studiów wyższych w Akademii Wojsk Lądowych imienia  generała Tadeusza  

Kościuszki w roku akademickim 2019/2020. 

24. Uchwała Nr 24/IV/2018 w sprawie Uchwalenia warunków i trybu przyjmowania 

kandydatów 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 2019/2020 

25. Uchwała Nr 25/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Logistyka – studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Zarządzania 



26. Uchwała Nr 26/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Dowodzenie – studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Zarządzania.   

27. Uchwała Nr 27/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 

Zarządzanie – studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Zarządzania. 

28. Uchwała Nr 28/IV/2018 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla profilu 

praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, prowadzonych w 

Wydziale Zarządzania 

29. Uchwała Nr 29/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa – studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Nauk 

o Bezpieczeństwie. 

30. Uchwała Nr 30/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa – studiów wojskowych, prowadzonych w Wydziale Nauk 

o Bezpieczeństwie.  

31. Uchwała Nr 31/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych w Wydziale Nauk  

o Bezpieczeństwie 

32. Uchwała Nr 32/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie 

33. Uchwała Nr 33/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego studiów drugiego stopnia na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie 

34. Uchwała Nr 34/IV/2018 w sprawie uchwalenia udoskonalonych efektów 

kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe, prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

35. Uchwała Nr 35/IV/2018 w sprawie uchwalenia uchwały Nr 8/II/2018 z dnia 

22.02.2018 r. dotyczącej utworzenia w Wydziale Zarządzania studiów pierwszego 

stopnia kierunku „Informatyka” o profilu ogólnoakademickim. 

36. Uchwała Nr 36/IV/2018 w sprawie utworzenia w Wydziale Zarządzania studiów 

pierwszego stopnia kierunku „Informatyka” o profilu ogólnoakademickim. 

37. Uchwała Nr 37/IV/2018 w sprawie uchwalenia zmiany do „Regulaminu 

kwalifikowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków 

MNiSW w ramach działalności statutowej”. 

38. Uchwała Nr 38/IV/2018 w sprawie uchwalenia walenie „Regulaminu Senatu 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.  



 

39. Uchwała Nr 39/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2018 r. „Kryta mobilna strzelnica 

ćwiczebna w kontenerach 40FT HC – trzysegmentowa V wariant wyposażenia” 

40. Uchwała Nr 40/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2018 r. „Laserowy symulator 

taktyczny” 

41. Uchwała Nr 41/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2018 r. „Stanowisko do edycji 

środowiska walki na potrzeby wsparcia szkolenia z wykorzystaniem symulacji 

taktycznych”  

42. Uchwała Nr 42/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie ze środków 

budżetowych MON zakupów inwestycyjnych w 2018 r. „Zestaw do ćwiczeń i 

szkoleń z zakresu dowodzenia plutonem i kompanią czołgów bazujący na symulacji 

wirtualnej z integracją z makietami urządzeń” 

43. Uchwała Nr 43/IV/2018 w sprawie uchwalenia zmian w uchwalonym uchwałą Nr 

12/II/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki z dnia 22 lutego 2018 r. Regulaminie Studiów Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

44. Uchwała Nr 44/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Uczelni za 2017 rok oraz podziału zysku. 

45. Uchwała Nr 45/VI/2018 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 

Uczelni na 2018 rok. 

46. Uchwała Nr 46/VI/2018 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

47. Uchwała Nr 47/VI/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

podyplomowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

48. Uchwała Nr 48/VI/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk studenckich 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

49. Uchwała Nr 49/VI/2018 w sprawie uchwalenia Regulamin opłat dla studentów 

studiów cywilnych I i II stopnia  oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających prowadzonych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki  

50. Uchwała Nr 50/VI/2018 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

w roku akademickim 2018/2019. 



51. Uchwała Nr 51/VI/2018 w sprawie dodatkowych efektów kształcenia na studiach 

pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym 

inżynierii wojskowej. 

52. Uchwała Nr 52/VI/2018 w sprawie dodatkowych efektów kształcenia na studiach 

drugiego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym 

inżynierii wojskowej oraz w korpusie obrony przed bronią masowego rażenia. 

53. Uchwała Nr 53/VI/2018 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

pierwszego stopnia o profilu praktycznego na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie . 

54. Uchwała Nr 54/VI/2018 w sprawie udoskonalenia efektów kształcenia dla studiów 

drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, 

prowadzonych w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

55. Uchwała Nr 55/VI/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborczego 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”. 

56. Uchwała Nr 56/IX/2018 w sprawie uchylenia w całości uchwały Senatu Akademii 

Nr 46/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w 

uchwalonym uchwałą Nr 42/VII/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 14 lipca 2017 r. oraz 

uchwałą Nr 43/IX/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 15 września 2017 r. Statucie Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

57. Uchwała Nr 57/IX/2018 w sprawie wyrażenia opinii na podjęcie działań przez 

Rektora–Komendanta AWL dotyczących nabycia przez AWL nieruchomości 

gruntowych od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. 

58. Uchwała Nr 58/X/2018 w sprawie oceny funkcjonowania Akademii, zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności oraz oceny działalności Rektora. 

59. Uchwała Nr 59/X/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu 

organizacyjnego AWL uchwalonego uchwałą Nr 23/XII/2017 Senatu Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2017 r. 

60. Uchwała Nr 60/X/2018 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia w 

Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego począwszy od 

naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020. 

61. Uchwała Nr 61/X/2018 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 2019/2020. 

62. Uchwała Nr 62/X/2018 w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

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

akademickim 2019/2020. 



63. Uchwała Nr 63/X/2018 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019. 

64. Uchwała Nr 64/X/2018 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium 

Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.. 

65. Uchwała Nr 65/X/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu 

dystrybucji środków finansowych w Akademii Wojska Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu pn. 

Grant Badawczy”. 

66. Uchwała Nr 66/X/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów 

uczenia się zdobytych poza systemem studiów w Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

67. Uchwała Nr 67/X/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat inwestycji 

budowlanych planowanych do realizacji ze środków Funduszu Zasadniczego. 

68. Uchwała Nr 68/X/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat inwestycji 

budowlanych planowanych do realizacji ze środków Centralnego Planu Inwestycji 

Budowlanych wraz z dofinansowaniem z Funduszu Zasadniczego Uczelni. 

69. Uchwała Nr 69/XII/2018 w sprawie uchwalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych – studia wojskowe 

70. Uchwała Nr 70/XII/2018 w sprawie uchwalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów (cywilnych) pierwszego i 

drugiego stopnia o profilu praktycznym w Akademii Wojsk Lądowych, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

71. Uchwała Nr 71/XII/2018 w sprawie uchwalenia wytycznych do tworzenia 

programów studiów dla wszystkich kierunków studiów (cywilnych) pierwszego i 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Akademii Wojsk Lądowych, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

72. Uchwała Nr 72/XII/2018 w sprawie uchwalenia wytycznych dla Rad Wydziałów 

do opracowania programów studiów dla wszystkich specjalności studiów 

podyplomowych 

73. Uchwała Nr 73/XII/2018 w sprawie uchwalenia warunków i trybu przyjmowania 

kandydatów na niestacjonarne studia  podyplomowe w roku akademickim 

2018/2019 oraz 2019/2020 

74. Uchwała Nr 74/XII/2018 w sprawie uchwalenia zmian w uchwale nr 64/X/2018 w 

sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na 

oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku 

akademickim 2018/2019 



75. Uchwała Nr 75/XII/2018 w sprawie uchwalenia terminu rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na semestr letni 

w roku akademickimi 2018/2019 na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studiów 

drugiego stopnia 

76. Uchwała Nr 76/XII/2018 w sprawie uchwalenia  zmian w  uchwale nr 3/II/2018 w 

sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk 

oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. 

77. Uchwała Nr 77/XII/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie 

organizacyjnym AWL uchwalonym uchwałą Nr 23/XII/2017 Senatu Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2017 r.  

78. Uchwała Nr 78/XII/2018 w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-

finansowego Akademii Wojsk Lądowych na 2019 rok 

 

 

 

 

 


