WYSTĄPIENIE
REKTORA - KOMENDANTA AMW
PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIGO 2009-2010

Wysoki Senacie Akademii Marynarki Wojennej, Panie Ministrze, Panie Generale, Panie Admirale, Ekscelencjo, Magnificencje Rektorzy, Wielce Szanowni Państwo i moja Społeczności Akademicka - Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe
ma 87 lat. Budzi to szacunek i uznanie, gdyż świadczy o ogromie wykonanej pracy
i naszych osiągnięciach oraz poprzedników: komendantów-rektorów, wspaniałych
wychowawców i nauczycieli akademickich (również i moich, obecnych na tej sali).
Społeczność naszej Uczelni w przeciągu mijających lat tworzyli: doskonali nauczyciele akademiccy, specjaliści, a przede wszystkim wychowawcy, załogi wraz
z dowódcami okrętów szkolnych i jednostek szkolno-badawczych, służby logistyczne
zapewniające funkcjonowanie Akademii, personel administracyjny i finansowy, bibliotekarze, kadra zawodowa, marynarze, pracownicy wojska na wszystkich stanowiskach oraz zdobywający tu wykształcenie oficerowie, podchorążowie, a od 1996 roku
studenci cywilni. Wszystkie te osoby, pragnę w dniu naszego święta przypomnieć i
pozostawić w naszej pamięci. Duże jest również grono, współpracujących z naszą
Akademią, instytucji wojskowych, naukowych i uczelni, tak szeroko reprezentowanych podczas dzisiejszej inauguracji.
W tych minionych latach, Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe podlegało
wielu zmianom i reorganizacjom. Te zmiany następują także i teraz, a są one odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stanęła Akademia Marynarki Wojennej.
Wystąpienie inauguracyjne rektora jest również sprawozdaniem z działalności
całej Uczelni za mijający rok akademicki 2008-2009, które przedstawiam w następujących obszarach:
Działalność dydaktyczna
Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią wojskowo-cywilną, posiadającą
cztery wydziały akademickie. W roku akademickim 2008-2009 w naszej Uczelni studiowało ponad 6 tysięcy osób. W nowym roku akademickim 2009-2010 ta liczba
wzrośnie do około 7 tysięcy. W tej ilości studiujących znajdują się nasi najmłodsi studenci, którzy rozpoczynają studia w tym roku, to 1500 nowych studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. Z różnych form podnoszenia kwalifikacji, w ramach
studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń prowadzonych w Uczelni

i Ośrodku Szkoleniowym AMW, a w niedługiej przyszłości w nowotworzonym Ośrodku Szkolenia Kursowego AMW, skorzysta około 3000 osób. To są nie tylko oficerowie Marynarki Wojennej, lecz i innych rodzajów Sił Zbrojnych, oficerowie marynarki
handlowej, marynarze, ale i kierownicza kadra, pracownicy przedsiębiorstw i instytucji państwowych oraz samorządowych.
W roku akademickim 2008-2009, poprzez duży wysiłek i zaangażowanie komendy Uczelni, dziekanów i nauczycieli akademickich uzyskaliśmy uprawnienia do
prowadzenia nowych czterech kierunków studiów. Aktualnie prowadzimy studia na
dziewięciu kierunkach, dziesiąty kierunek, którym jest mechatronika, aktualnie po
pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej - zostanie uruchomiony wkrótce po wydaniu zgody przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeszcze
w tym roku akademickim. W naszych strategicznych planach są jeszcze cztery kolejne kierunki studiów, które brane są pod uwagę do rozszerzenia naszej oferty dydaktycznej w najbliższym okresie czasu oraz zwiększenie uprawnień do nadawania
stopni i tytułów naukowych. Rady trzech wydziałów posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, a czwarty wydział przygotowuje się do uzyskania
uprawnień.
W Akademii Marynarki Wojennej pracuje 235 nauczycieli akademickich;
w tym: 59 - profesorów (22 - profesorów zwyczajnych, 34 - profesorów nadzwyczajnych, 3 profesorów wizytujących), 95 doktorów i 74 pozostałych nauczycieli akademickich posiadających tytuły zawodowe. Ponadto w ramach umów-zleceń realizuje
zadania dydaktyczne 70 osób.
Głównym zadaniem w obszarze dydaktyki było przystosowanie organizacyjne
i programowe struktury Akademii do zadań wynikających z założeń profesjonalizacji
oraz przygotowanie do prowadzenia kształcenia według nowego systemu doskonalenia zawodowego oficerów. Wyzwaniem stojącym przed Uczelnią pozostaje zwiększenie umiędzynarodowienia, związanego z wymianą studentów i nauczycieli akademickich z uczelniami zagranicznymi. Fundament do takiej wymiany został wykonany w postaci podpisania przez Uczelnię karty ERASMUSA.

Działalność naukowo-badawcza
Akademia Marynarki Wojennej, z racji swojego przeznaczenia, stanowi zaplecze naukowo-badawcze Marynarki Wojennej RP, a działalność naukowo-badawcza
jest ściśle związana z potrzebami rozwojowymi oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szerszy, aniżeli tak definiowany profil badań na2

ukowych podejmowanych w Uczelni sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często
uniwersalny charakter znajdują zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle
i ochronie środowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że oscylują one wokół nowoczesnych technologii morskich i militarnych.
Jednym ze źródeł finansowania badań naukowych jest dotacja Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykorzystywana na badania służące rozwijaniu specjalności Uczelni oraz doskonaleniu jej kadry naukowej. Dotacja na działalność statutową w roku bieżącym uległa znacznemu zmniejszeniu. Pozyskujemy środki na prowadzenie badań uczestnicząc w konkursach i przetargach. Wartość realizowanych
prac wynosi do tej pory ponad 9 mln złotych i wraz z nowymi rozstrzygnięciami konkursów wzrasta.
Do najważniejszych osiągnięć w roku akademickim 2008-2009 zaliczyć należy
wdrożenie „Systemu wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu
podwodnemu jednostek pływających”, który powstał jako efekt projektu celowego
pk. MORŚWIN. System ten eksploatowany jest przez Marynarkę Wojenną RP.
Polityka państwa w zakresie powiązania nauki z przemysłem skłania do nawiązywania bliskiej współpracy AMW z przedsiębiorstwami regionu pomorskiego w zakresie prac badawczych. Przykładem tego są projekty badawcze rozwojowe podejmowane przez naszą Uczelnię w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych.
Obserwujemy znaczny wzrost liczby wysoko-budżetowych projektów badawczych
rozwojowych, w których uczestniczy AMW. W minionym roku akademickim zrealizowaliśmy 7 projektów, a do końca bieżącego roku spodziewamy się uruchomienia kolejnych 4 prac. Tematyka tych projektów dotyczy opracowania i wdrożenia nowych
technologii zgodnych z „Priorytetowymi kierunkami badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2009-2021” określonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Aktualnie realizowane projekty dotyczą:
 opracowania technologii rezerwowego zasilania elektrycznego OP z zastosowaniem wodorowego ogniwa paliwowego;
 opracowania technologii wykrywania i lokalizacji obiektów minopodobnych
w osadach dennych;
 opracowania metodyki nurkowań saturowanych;
 opracowania bezzałogowej wielowariantowej platformy pływającej do zabezpieczenia działań morskich służb państwowych
W dalszym ciągu realizowana jest współpraca naukowa naszej Uczelni
z ośrodkami zagranicznymi. W ostatnim roku w Akademii został rozpoczęty projekt
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badawczy międzynarodowy realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną
nt. „Sformalizowany model oceny dostępności pomiarów EGNOS przy zdefiniowanym poziomie dokładności”, projekt realizowany będzie do 2012 roku.
To tylko wybrane przykłady prowadzonych prac naukowo-badawczych w Akademii Marynarki Wojennej.

Działalność pionu kanclerza
Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomicznej Uczelni w roku akademickim
2008-2009:
1. W roku akademickim 2008-2009 obniżona została dotacja z Ministerstwa
Obrony Narodowej na kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz
na zadania Akademii jako Jednostki Wojskowej, co spowodowało wprowadzenie w Uczelni procedury ratunkowej. Dalszy spadek nakładów Ministerstwa
Obrony Narodowej już został zapowiedziany na kolejny rok budżetowy.
2. Wzrosła stacjonarna dotacja dydaktyczna z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na kształcenie studentów cywilnych o ok. 42% w wyniku zwiększenia naboru na nowouruchomionych kierunkach studiów. Oczekiwany jest dalszy wzrost tej dotacji ze względu na rozszerzoną rekrutację na rok akademicki 2009-2010.
3. Wzrosły przychody z działalności badawczej i gospodarczo wyodrębnionej
w stosunku do planowanych na początku 2009 o ponad 20%.
4. Wynikiem szerokich prac i staraniom Uczelnia uzyskała dotację w wysokości
ponad 15,1 mln złotych ze środków unijnych oraz 28,5 mln zł z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę nowej biblioteki akademickiej wraz z
centrum audytoryjno-informacyjnym w latach 2009-2012.
Praca pionu kanclerza naszej Uczelni w mijającym roku akademickim skupiła
się na następujących problemach:
 utrzymanie sprawności technicznej systemów zasilających infrastrukturę
akademicką i porządku obiektów;
 ograniczone ze względów finansowych rozbudowy i remontów pomieszczeń i budynków akademickich oraz wstrzymanie rozbudowy bazy szkoleniowej (zintegrowany mostek nawigacyjny z symulatorem taktycznym okrętu podwodnego na bazie kadłuba jednostki Kobben-Jastrząb);
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 organizacyjne przygotowanie budowy nowej biblioteki akademickiej wraz
z Centrum Konferencyjno-Informacyjnym i odebranie dokumentacji wykonawczej;
 dostosowanie struktury organizacyjno-etatowej Uczelni do potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji finansowej i otwarcia nowych kierunków studiów. Wprowadzono nowy etat Uczelni.
Główne zadania inwestycyjne na rok akademicki 2009-2010 :
• rozpoczęcie budowa nowej biblioteki akademickiej wraz z centrum konferencyjno-informacyjnym. Aktualnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy,
a pierwsze prace ziemne rozpoczną się na początku 2010 roku;
• rozpoczęcie prac koncepcyjnych i projektowych związanych z budową Akademickiego Ośrodka Sportowego z krytym basenem, rozbudową hali sportowej i budową stadionu lekkoatletycznego;
• adaptacja pomieszczeń budynku nr 5 na archiwum uczelniane.

Działalność międzynarodowa
W roku akademickim 2007-2008 rozpoczęliśmy, po raz pierwszy w historii,
wymianę semestralną podchorążych z francuską Akademią Marynarki Wojennej
w Breście, kierując na studia do Francji podchorążego II roku WNiUO. Aktualnie studiuje w tej uczelni kolejny nasz podchorąży - pani podchorąży Katarzyna Kuc.
W naszej Uczelni gościmy już po raz trzeci oficerów Ecole Naval z Berestu, którzy
piszą pod kierownictwem nauczycieli akademickich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia
Okrętowego prace końcowe na poziomie studiów II stopnia.
Po wielu latach, ponownie w amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej
w Annapolis pojawił się polski podchorąży. Tym polskim przedstawicielem jest pani
podchorąży Dagmara Broniatowska, która w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej spędzi cztery lata, czyli całe studia na poziomie pierwszego stopnia. Matka
naszej pani podchorąży pani Beata Broniatowska jest z nami. Rodzicom naszych
studentów studiującym poza granicami naszego kraju, składam gratulacje i wyrazy
uznania.
W minionym roku akademickim Akademia Marynarki Wojennej została przyjęta do programu Erasmus.
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Na stałe do kalendarza weszło uczestnictwo podchorążych w balach podchorążych w duńskiej, francuskiej , holenderskiej, niemieckiej i portugalskiej akademii
oraz regatach we francuskiej, tureckiej i włoskiej akademii.
Przedstawiciele AMW uczestniczą także aktywnie w pracach i posiedzeniach
Grup Roboczych i Komitetów Naukowych w ramach struktur międzynarodowych:





udział w posiedzeniach Komitetu Naukowego Przedstawicieli Narodowych
Centrum Badań Podwodnych w La Spezia;
współpraca w zakresie nurkowania dla celów militarnych i ratowniczych w ramach międzynarodowej grupy roboczej;
udział w posiedzeniach międzynarodowej grupy tematycznej ds. właściwości
manewrowych okrętów;
udział w konferencjach roboczych nt. standaryzacji w nurkowaniu - Underwater Diving Working Group.

Działalność sportowa i studencka
Działalność sportowa studentów skupiała się w nowoutworzonym w roku 2008
Akademickim Zespole Sportowym w działających 11 sekcjach. W ramach prowadzonych zmian w dziedzinie dydaktyki, kontynuowano zmiany w działalności sportowej w
naszej Akademii. Przykładowe osiągnięcia sportowe naszych zawodników, to I miejsce w Wojskowych Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie (drużyna Marynarki Wojennej - kobiety); I miejsce - Regaty Pucharu Polski - klasa Skippi.
Studenci maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów w 7 kołach naukowych działających na wydziałach akademickich i 6 kołach zainteresowań
pracujących w oparciu o klub AMW.

Główne zamierzenia na rok akademicki 2009-2010
 rozwój dydaktyczny, naukowy, szczególne nowopowstałych, komórek organizacyjnych naszej Akademii;
 zapewnienie stabilności kształcenia kadr oficerskich Marynarki Wojennej RP
i na potrzeby całych Sił Zbrojnych RP w ramach profesjonalizacji;
 zwiększenie oferty dydaktycznej poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów o co najmniej dwa kierunki i nowe specjalności;
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 rozwijanie współpracy międzynarodowej i uczestnictwa w programach wymiany studentów;
 wzbogacanie bazy dydaktycznej i szkoleniowej, w tym również akademickich jednostek pływających;
 rozpoczęcie budowy biblioteki akademickiej wraz z centrum konferencyjnoinformacyjnym i prac koncepcyjnych związanych z budową Akademickiego
Ośrodka Sportowego;
 utrzymanie infrastruktury na możliwie najwyższym poziomie sprawności
technicznej.
To trudne zadania, których się podejmujemy, jednakże determinacja w działaniu
oraz panujące zrozumienie potrzeb w Ministerstwie Obrony Narodowej sprzyjają ich
realizacji.
Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za obecność
w murach naszej Uczelni w dniu jej święta i 87. rocznicy powstania Polskiego Morskiego Szkolnictwa Wojskowego. Mottem naszej morskiej działalności, które nam
towarzyszy przez te wszystkie lata jest: „Navigare necese est, vivere est non necese”.
Panie Ministrze, Panie Generale, Panie Admirale, Ekscelencjo, Magnificencje i moja Społeczności Akademicka – rok akademicki 2009-2010 w Akademii Marynarki Wojennej uważam za otwarty.
“Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”
(Oby był dobry, szczęśliwy, obfity i pomyślny!)
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