
 
 

Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. 
 

Poz. 84 
 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 12/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 z dnia  2 maja 2016 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia 
kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku 

akademickim 2016/2017 
 

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póżn. zm.1)) zarządza się,  
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 
2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy 
zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017 (Dz. Urz. Min. Obr. 
Nar. poz. 164) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 – przyjęte uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego nr 68/WAT/2015 r. z dnia 26 listopada 2015 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej            
o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na 
żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2016/2017, stanowiącą 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2) w załączniku Nr 4 – przyjęte uchwałą Nr 17/2016 Senatu Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 19/XC/2015 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie 
warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na 
rok akademicki 2016/2017, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 

 

                                                           
1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544,        
z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r.        
poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 



 

Załączniki do zarządzenia Nr 12/MON  
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 2 maja 2016 r. (poz. 84) 

 
 
   Załącznik Nr 1 
 
 
 

 
 
 
 

Uchwała  
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej  

im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

nr 68/WAT/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej  
o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe  

kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT  
w roku akademickim 2016/2017 

 
 

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Senatu WAT nr 31/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku 
do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe 
kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2016/2017 użyte,    
w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „12 lipca 2016 r.” zastępuje się użytymi                
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „19 lipca 2016 r.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Senatu 
 
 
 

gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK 
 

 
 



 

Załącznik Nr 2 
 

UCHWAŁA NR 17/2016 

SENATU 
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/XC/2015 w sprawie wniosku do Ministra 
Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia 
kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2016/2017 

 

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. — Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Senat Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

W załączniku do Uchwały Nr 19/XC/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia 

kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2016/2017 - § 6 ust. 7 nadaje 

się brzmienie: 

„7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Jawność wyników postępowania 

rekrutacyjnego realizuje się poprzez ogłoszenie imiennej listy osób 

zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów oraz listy rezerwowej - o ile została 

utworzona. Kandydat ma prawo wglądu do swoich wyników postępowania 

rekrutacyjnego.”.  

 
§ 2 

Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wnioskuje do Ministra  

Obrony Narodowej o akceptację zmiany określonej w § 1 i dokonanie zmiany tej treści  

w Zarządzeniu Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r.  

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy 

zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi-Komendantowi. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
PRZEWODNICZĄCY SENATU 

REKTOR – KOMENDANT 
 
 

gen. bryg. pil. dr hab. Jan RAJCHEL 
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