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Wstęp

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest jedyną morską wojskową uczelnią

w kraju, kształcącą nieustannie od 1922 roku. W 2007 roku AMW obchodzi 85-lecie
swojego istnienia. W swoim obecnym kształcie organizacyjnym, usankcjonowanym
ustawą z dnia 27 lutego 2003 roku, jest państwową uczelnią techniczną, wojskowo-

cywilną, której podstawowym kierunkiem działalności jest kształcenie oraz
prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie

nauk wojskowych i technicznych. Kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej oraz
studentów cywilnych na kierunkach i w specjalnościach bezpośrednio związanych
z gospodarką morską.

Główne zadania Uczelni:

• kształcenie kandydatów na oficerów marynarki wojennej;
• kształcenie doskonalące oficerów marynarki wojennej;

• prowadzenie prac badawczych i naukowych z dziedziny techniki, zaspokajających
potrzeby marynarki wojennej;

• inne zadania ustanowione przez dowódcę marynarki wojennej.
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Władze Uczelni

Komendant-Rektor AMW

kontradmirał dr inż. 
Czesław DYRCZ

Zastępca Rektora-Komendanta

kmdr dr inż.
Mariusz MIĘSIKOWSKI

Prorektor ds. dydaktycznych

kmdr dr hab. inż. 
Cezary SPECHT

Prorektor ds. naukowych

dr hab. inż. 
Grażyna GRELOWSKA

Prorektor ds. studentów

dr hab. 
Jerzy KOJKOŁ

Komendant-Rektor AMW

kontradmirał prof. dr hab. inż.
Zygmunt KITOWSKI

Przekazanie obowiązków dnia 
26.04.2007r.
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Struktura Uczelni

KOMENDA

WYDZIAŁ DOWODZENIA
I OPERACJI MORSKICH

WYDZIAŁ NAWIGACJI
I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO

WYDZIAŁ
MECHANICZNO-

ELEKTRYCZNY

INSTYTUT
NAUK SPOŁECZNYCH

BIBLIOTEKA
GŁÓWNA

ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ KONTAKTÓW
ZAGRANICZNYCH

WYDAWNICTWO
AKADEMICKIE

STUDIUM SZKOLENIA
OGÓLNOMORSKIEGO

STUDIUM
JĘZYKÓW OBCYCH

STUDIUM SZKOLENIA
OGÓLNOWOJSKOWEGO

KURSY SŁUCHACZY

ODDZIAŁ NAUKOWY

OŚRODEK KOMPUTEROWO 

SIECIOWY

WYDZIAŁ
WYCHOWAWCZY

SEKCJA OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

KWESTURA

LOGISTYKA

SŁUŻBA ZDROWIA

OŚRODEK SZKOLENIOWY 
AMW 

WYDZIAŁ
PERSONALNY

SEKRETARIAT
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wskazuje lokalizację dziekanatów wydziałów
budynek 3 – Instytut Uzbrojenia Morskiego
budynek 5 – Wejście główne, Dziekanat WME i INS,   

Oddział Personalny 
budynek 7 – Rektor, Oddział Kształcenia, Oddział 

Naukowy, Dziekanat WNiUO
budynek 9 – Dziekanat WDiOM, Studium Języków Obcych
budynek  10 – Kwestura (kasa), Sala Tradycji

budynek 11 – stołówka
budynek 13 – Służba zdrowia

budynek 278 – hala sportowa
budynek 353 – Ośrodek Zabezpieczenia 

Informatycznego, Instytut Elektrotechniki 
i Automatyki Okrętowej

budynki 354, 355, 365 - internaty

Lokalizacja  przestrzenna

b. 278

b. 7

b. 9

b. 10

b. 5

b. 11

b. 353

b. 354 b. 355

b. 13

ul. Śmidowicza

b. 365

b. 3

WNiUO

WME  INS

WDiOM

Wejście główne
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Skład Senatu AMW w r.a. 2006/2007

KADENCJA 2004 - 2007

PRZEWODNICZĄCY:
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

CZŁONKOWIE: 
przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP:
wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI 

kmdr dr Bogusław BĄK 

kmdr dr hab. – prof. AMW Jerzy BĘDŹMIROWSKI 
bosm. pchor. Kamil BORSUK
dr inż. Ryszard CZARNOTA
prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI
prof. dr inż. Daniel DUDA

prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ
prof. dr hab. Franciszek GRABSKI
dr hab. inż. – prof. AMW Grażyna GRELOWSKA
mgr Elżbieta HADYNA
pani Bożena KAMIŃSKA

dr hab. inż. – prof. AMW Tadeusz KASPEREK
kmdr dr hab. inż. Ryszard KŁOS
dr hab. inż. – prof. AMW Jan KOBIERSKI
dr hab. - prof. AMW Jerzy KOJKOŁ
dr hab. inż. – prof. AMW Stanisław KOŁACZYŃSKI

kmdr dr hab. inż. - prof. AMW Zbigniew KORCZEWSKI
pani Weronika KOSOWICZ
prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI

prof. dr hab. inż. Bolesław MAZURKIEWICZ
dr Mirosław NITYCHORUK
kontradmirał w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ
kmdr por. dr hab. Piotr PRZYBYSZ
kmdr dr hab. inż. – prof. AMW Cezary SPECHT

kmdr dr Adam SZULCZEWSKI
prof. dr Józef URBAŃSKI
prof. dr inż. Władysław WOJNOWSKI
kmdr por. mgr Krzysztof WOJTAS
dr hab. inż, prof. AMW Bogdan ŻAK

kmdr dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI
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Prace Senatu AMW w r.a. 2007/2008

W roku akademickim 2006/2007 Senat Akademii Marynarki Wojennej obradował 

w trakcie 12 posiedzeń:

18 października 2006

13 listopada 2006
23 listopada 2006

14 grudnia 2006 
1 lutego 2007
27 lutego 2007

14 marca 2007 
2 kwietnia 2007

26 kwietnia 2007 
14 maja 2007
19 czerwca 2007

10 lipca 2007
20 września 2007

Przyjęto do realizacji  51 Uchwał
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Specyficzna działalność AMW

AMW jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce, w związku z czym jej działalność

dydaktyczna jest w znaczącym zakresie unikatowa.
To, co nas wyróżnia, to wszechstronne kształcenie przyszłych oficerów marynarki
wojennej oraz kursy specjalistyczne dla oficerów. Zakres wiedzy jest szeroki i unikalny:

budowa i bojowe wykorzystanie broni podwodnej, artylerii i broni rakietowej;
hydrograficzne zabezpieczenie działań na morzu; radiolokacja; hydrolokacja; walka

radioelektroniczna. Za unikatowy można uznać zakres wiedzy dotyczący nawigacji
taktycznej, czyli typowo wojennomorskiego aspektu pływania. Typowo morskie treści
programowe uzupełniane są także przez meteorologię i hydrografię.

Charakterystyczne dla naszej uczelni jest również kształcenie w zakresie budowy
i obsługi napędów turbinowych. Jedyną w swoim rodzaju jest również dziedzina wiedzy

dotycząca aspektów dowodzenia oraz taktyki marynarki wojennej.
AMW przeprowadza komplet kursów specjalistycznych, których 
ukończenie jest warunkiem niezbędnym do pracy na morzu

, na warunkach przewidzianych konwencjami między-
narodowymi. Są wśród nich kursy zarządzania, 

operacyjne, szyperskie, medyczne, bezpieczeństwa, 
Technik ratunkowych, żeglarskie, operatorów 
radiowych (GMDSS), operatorów elektronicznej mapy 

cyfrowej (ECS i ECDIS), ochrony żeglugi (SSO i SST),
wykorzystania radaru i ARPA oraz dydaktyczne.



Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW,  R.Sz. 
8

Jakość kształcenia, ISO

D
y
d

a
k
ty

k
a

Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2000 jest certyfikat
przyznany AMW przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Ostatnia certyfikacja –
05.02.2007 r.
Akademia Marynarki Wojennej posiada również Certyfikat Uznania
wydany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej w dniu 01.07.2006 r.

Nadający uprawnienia do szkolenia kadr morskich ważny 5 lat
(STCW) – do 2011 roku.

Kształcenie na kierunkach nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn spełnia wymogi określone
standardami nauczania na tych kierunkach, wymogi określone konwencją STCW 78/95
(Międzynarodowa Konwencja o Wymaganiach w Zakresie Wyszkolenia Marynarzy i Wydawania
Świadectw oraz Pełnieniu Wacht) oraz oczekiwania Ministerstwa Obrony Narodowej.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia jednostki organizacyjne AMW uzyskały dodatkowo akredytacje:
1. WME - Certyfikat Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych dla kierunku mechanika

i budowa maszyn na lata akademickie 2002/2003 do 2007/2008;
2. WME - Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku mechanika

i budowa maszyn na lata akademickie 2005/2006 do 2011/2012.

3. INS - Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku pedagogika na lata
akademickie 2007/2008 do 2010/2011.

Akademia posiada również przyznany w 2006 roku na 7 lat Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego
pierwszej kategorii.
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Kierunki studiów
Akademia Marynarki Wojennej w roku akademickim 2006/2007 prowadziła studia na

pięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na pięciu
kierunkach studiów podyplomowych (w tym trzech dla potrzeb Ministerstwa Obrony
Narodowej). Dodatkowo w początkiem roku akademickiego 2007/2008 uruchomiono

kierunek Bezpieczeństwo narodowe (studia cywilne I stopnia).

wydział kierunek studiów

Wydział Dowodzenia 

i Operacji Morskich
zarządzanie i dowodzenie

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia 

Okrętowego
nawigacja

Wydział Mechaniczno-

Elektryczny
mechanika i budowa maszyn

Instytut Nauk Społecznych

pedagogika

stosunki międzynarodowe
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Studencki w liczbach

W roku akademickim 2006/2007 w AMW 

studiowało ogółem 2207 studentów. Z czego 
866 na studiach stacjonarnych i 1341 na 
niestacjonarnych. W grupie studentów studiów 

stacjonarnych było 216 podchorążych –
kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Do tego należy doliczyć słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursantów (zestawienie 
poniżej).

Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne

zrealizowanych w roku akademickim 2006/2007

Wyszczególnienie

Realizacja

dla potrzeb MON ogólnodostępne

liczba 

studiów/kursów

liczba 

uczestników

liczba 

studiów/kursów

liczba 

uczestników

studia podyplomowe 3 127 2 73

kursy specjalistyczne 48 714 43 508

kursy językowe 6 207 - -



Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW,  R.Sz. 
11

Kierunki i obszary działalności naukowo-badawczej

N
a
u

k
a

Główne kierunki prac badawczych

•Nauki wojskowe,
•Systemy zabezpieczenia portów i torów wodnych,
•Konstrukcja, technologia i eksploatacja urządzeń i napędów okrętowych,

•Zintegrowane systemy nawigacji podwodnej i nawodnej,
•Sterowanie podwodnymi pojazdami bezzałogowymi,

•Technologie wykrywania i identyfikacji obiektów podwodnych,
•Obrona bierna okrętu,
•Nurkowanie głębokowodne,

•Budowa i eksploatacja maszyn,
•Nauki humanistyczne.
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Konferencje, seminaria

Lp. Treść przedsięwzięcia

1.
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji 

w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”.

2.
Konferencja Naukowa „Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej 

(przeciwlotniczej)”.

3.
VI Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, 

Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku”. DMW

4.
XI Naukowo-Dydaktyczna Krajowa Konferencja „Automatyzacja i Eksploatacja 

Systemów Sterowania i Łączności”

5.
Sympozjum „75 lat kształcenia oficerów korpusu technicznego Marynarki 

Wojennej RP”.

6.
Seminaria SemEko „Ekologiczne problemy eksploatacji okrętowych silników 

spalinowych”.
7. Konferencja „Edukacja a przemiany tożsamości społecznej”.
8. Konferencja „Wykorzystanie dorobku AMW dla potrzeb MSP”.
9. XV Konferencja Komendantów Morskich Uczelni Wojskowych NATO
10. XXIII Sympozjum z Hydroakustyki
11. Sympozjum naukowe nt. ”Edukacja , kultura, dialog, bezpieczeństwo”

12.
Konferencja morska nt. „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego 

oraz lotów nad morzem”
13. Konferencja „Cechy dowódcze oficera MW RP”

14.
Konferencja „Bezpieczeństwo publiczne. Reagowanie struktur administracji 

rządowej i samorządowej w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 
Współpraca cywilno-wojskowa”.
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Samorząd Studentów AMW

Działalność studentów Akademii Marynarki Wojennej opiera się o samorząd uczelniany 

studentów, który swym działaniem obejmuje wszystkich studentów Uczelni (cywilnych 
i wojskowych). Samorząd działając poprzez swoje organy przedstawicielskie współdziała 
z władzami uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego 

poziomu kształcenia studentów i stworzeniami im jak najlepszych warunków do 
zdobywania wiedzy najlepszych także niezbędnej pomocy materialnej. 

Prowadzi na terenie Uczelni działalność zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych 
studentów.  Inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalno-oświatową, wychowawczą, 
sportową  i turystyczna studentów. 

Działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego. 
Reprezentuje studentów Uczelni w organizacjach studenckich i młodzieżowych 

szczególności na forum Parlamentu Studentów RP.
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Działalność Samorządu Studentów AMW

Zrealizowane główne projekty:
1.W dniach 5-6 października 2006 r. w Krynicy Morskiej odbyła się Konferencja Porozumienia Uczelni 
Pomorskich "Grom". 
2.Od 15 października swoja działalność rozpoczęły komisje stypendialne na wszystkich Wydziałach, do 
których Prezydium powołało po trzech studentów. Komisje stypendialne rozpatrzyły w sumie ok. 265 

wniosków o stypendia socjalne oraz ok. 153 o stypendia naukowe. 
3.W październiku Samorząd Studentów rozpoczął negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, celem 
objęcia ubezpieczeniem NNW oraz OC studentów cywilnych naszej Alma Mater. Po rozpatrzeniu czterech 
ofert, Prezydium podjęło uchwałę o wyborze firmy.
4.28 listopada 2007 r. Samorząd Studentów zorganizował Otrzęsiny pierwszego rocznika studentów 

w klubie „Mandragora” w Gdyni.
5.Dnia 2 grudnia 2006 r. w Gdyni, przedstawiciele samorządów studenckich polskich uczelni mundurowych 
podpisali Porozumienie Uczelni Mundurowych - "PUMa„
6.Samorząd Studentów AMW oraz Klub AMW zorganizował w poprzednim roku akademickim bezpłatne 
zajęcia taneczne dla studentów. 

7.W dniu 20 kwietnia 2007 r. w hotelu Faltom w Rumi odbył się po raz drugi w historii naszej Alma Mater 
Bal Studenta. 

1.W dniu 10 maja 2007 r. studenci naszej Alma Mater mieli możliwość wzięcia udziału w trójmiejskiej 
międzyuczelnianej akcji zbiórki krwi - Wampiriada 2007. 
2.Dnia 11 maja 2007 r. Samorząd Studentów zorganizował koncert na plaży miejskiej w Gdyni w ramach 

Trójmiejskich Juwenaliów ,,Szanty-Reggae Bech Party", który okazał się ogromnym sukcesem, bawiło się na 
nim około 4 tyś osób. 
3.15 czerwca 2007 r. Samorząd Studentów zorganizował Gdyńskie Zakończenie Roku Akademickiego, 
które odbyło się na plaży miejskiej Gdynia-Śródmieście. 
4.W dniach 2-8 września 2007 r. wspólnie z uczelniami Pomorza zorganizowaliśmy obóz adaptacyjny 

w Jarosławcu dla studentów I roku studiów. 
5.W ubiegłym roku akademickim odbyła się też opracowana i przeprowadzona przez Samorząd 
Studentów ankieta oceniająca wykładowców uczących na AMW, jej celem była ocena poziom 
nauczania przez studentów Akademii.
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Organizacje studenckie
Studenci swoje zainteresowania naukowe mogą rozwijać w działających na terenie Uczelni kołach
naukowych:

- nawigacji
- informatyki
- radiotechniki

- elektryków
- mechaników
- Klubie Fantastyki Naukowej „HYDRUS”

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wśród studentów działający w Akademii Marynarki
Wojennej Klub Sportowy „ISKRA”. W klubie aktywnie działa dziesięć sekcji sportowych. Sportowcy
uczelni są złotymi i srebrnymi medalistami Wojskowych Akademickich Mistrzostw Świata w wieloboju
morskim, żeglarstwie. Ponadto odnoszono duże sukcesy (w tym medalowe)w Mistrzostwach Europy
Uczelni Morskich w klasie J-24, Mistrzostwach Polski w klasie „730”. Również duże sukcesy osiągają na

zawodach rangi krajowej sekcje: pływacka, lekkiej atletyki, strzelecka oraz halowej nożnej.
Mimo wielu obowiązków studenci Uczelni znajdują czas na działalność charytatywną.
W wielu z nich jest członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Marynarki Wojennej.
Oprócz Samorządu Studentów na Uczelni działa:
1. Akademicki Magazyn Wielowątkowy ,,Verte" - opisujący bieżące sprawy Akademii, ale 

podejmujący też problemy związane z prowadzonymi kierunkami studiów, oraz życiem studenckim.
2. Koło nauk społecznych ,,Desideratio" - realizujące spotkania tematyczne, gdzie dyskutuję się 
sprawy międzynarodowej polityki, oraz zajmuje się organizacją i udziałem w konferencjach, między 
innymi: ,,Demokracja w Praktyce" - obrady Polsko-Słowackie, Wyjazd studentów AMW do Brukseli i 
Holandii. Koło współpracuje tez z organizacjami z Pomorza oraz całej Polski.

3. Koło naukowe BaND - Koło naukowe powstało w 2003 r. z inicjatywy trzech podchorążych 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Głównym przedmiotem zainteresowań koła stały się problemy 
wytrzymałości różnego rodzaju konstrukcji oraz komputerowe symulacje i odwzorowania wyników 
badań.
4. Koło modelarskie Maszynownia - koło to zajmuje się budową zdalnie sterowanych modeli jednostek 

pływających.

pchor. Kamil Borsuk
Przewodniczący Samorządu 
Studentów kadencji 2005-2007 
po drugich wyborach 
uzupełniających
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Podobnie jak w latach ubiegłych, Akademia Marynarki Wojennej działalność promocyjną

skupiła głównie na udziale w targach edukacyjnych. W 2007 roku uczestniczyła jako
wystawca w targach w Chojnicach (06.02.2007 r.), Łodzi (14-17.02.2007 r.), Warszawie (01-
03.03.2007 r.) oraz Gdańsku (19-21.03.2007 r.). W dalszej perspektywie planuje się

rozszerzenie promocji, jako formy inwestycji w rozwój Uczelni. Głównym polem do popisu
jest możliwość autoreklamy w prasie, internecie, mediach. Ponadto planuje się

zaangażowanie w przedsięwzięcia lokalne, obejmujące zasięgiem Pomorze wraz
z Trójmiastem. Mowa tu o lokalnych imprezach masowych jak i targach edukacyjnych
w mniejszych miejscowościach.
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Informacje o współpracy z podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi
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Akademia Marynarki Wojennej utrzymuje kontakty z wieloma uczelniami krajowymi jak

i zagranicznymi, w szczególności z wojskowymi uczelniami morskimi m.in. Niemiec, Danii,
Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Grecji, Turcji, USA,
Kanady, Łotwy. Przejawiają się one w spotkaniach na szczeblu komendantów, nauczycieli

akademickich, wymianie podchorążych, praktykach podchorążych, wzajemnym udziale
w świętach i uroczystościach oraz zawodach sportowych. W roku akademickim 2006/2007 do

najbardziej ożywionych i owocnych należała współpraca z:
Niemcami – kontynuacja i rozwijanie o nowe przedsięwzięcia współpracy wynikającej
z podpisania umowy o współpracy między AMW i uczelnią w Murwik, wizyta delegacji

niemieckiej w AMW i delegacji polskiej w MSM, udział delegacji polskiej w przysiędze kadetów
w Murwik, udział we wspólnej praktyce jachtowej i w rejsie szkolnego okrętu żaglowego

„GORCH FOCK;
Francją – zawody żeglarskie IXth European Academies Regatta rejs ORP „ISKRA”;
Turcją – zawody żeglarskie Nautical Competition 2007;

Danią, Holandią – udział podchorążych z tych krajów w obchodach Dnia Podchorążego
w polskiej AMW i rewizyty;

Belgią – rejs ORP „ISKRA”.
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Przychody
Podstawę działalności finansowej uczelni w 2006 roku stanowił uchwalony przez Senat plan 
rzeczowo – finansowy.
Przychody uczelni w 2006 roku stanowiły:
1. W działalności dydaktycznej:
•dotacja Ministra Obrony Narodowej w wysokości 35.842,0 tys. zł

•dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1.212,3 tys. zł
•opłaty za świadczone usługi edukacyjne w wysokości 4.713,7 tys. zł
•pozostałe przychody w wysokości 1.059,0 tys. Zł
2. W działalności badawczej:
•dotacja na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości 2.246,1 tys. zł

•środki na realizacje projektów badawczych w wysokości 1.305,0 tys. zł
•środki na realizacje projektów celowych 1.335,3 tys. zł
•środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 10,0 tys. zł
•sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych w wysokości 3.236,1 tys. Zł
3. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) w wysokości 1.871,4 tys. zł

Ogólne przychody Uczelni wyniosły 52.830,9 tys. zł

Działalność 

dydaktyczna

Pozostałe 

przychody

Działalność 

badawcza



Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW,  R.Sz. 
19

F
in

a
n

s
e

Wydatki

Ogółem koszty zamknęły się kwotą 52.342,3 tys. zł., w tym:
1.Koszty osobowe w wysokości 36.163,1 tys. zł
2.Koszty rzeczowe w wysokości 11.144.5 tys. zł
3.Amortyzacja w wysokości 2.531,3 tys. zł
4.Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) w wysokości 1.358,1 tys. zł

5.Zmiana stanu produktów 1.058,9 tys. zł
6.Pokrycie straty z lat ubiegłych 86,4 tys. zł
Spadek – w stosunku do pierwotnego planu rzeczowo – finansowego kosztów o około 2,71% znalazł 
odbicie w dodatnim wyniku finansowym w wysokości 488,6 tys. zł.

69%
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Inwestycje

W roku akademickim 2006/2007 zrealizowano następujące inwestycje:

• Termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynków dwóch domów 
studenckich – koszt 1.002.874,36 zł;

• zakończono modernizację nawierzchni placu głównego i dróg – koszt 1.696.284,84 zł;
• zakończono adaptację magazynów mundurowych na salę specjalistyczną

i laboratorium Zakładu Morskich Broni Rakietowych i Artylerii wraz z remontem 
łącznika i piwnic – koszt 1.778.596,36 zł;


