
Zarządzenie Nr 21/OC/2003 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 12 listopada 2003 roku 

w sprawie: realizacji programu przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uczelni 

Na podstawie: 

-) art. 49 ust.2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, 
poz. 385 z późn. zm.), 

-) Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 166, poz. 1363 ), 

. -) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 
2 października 2003 roku w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego 
studentowi studentek (Dz. U. Nr 174, poz. 1686), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Studenci i studentki Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zwani dalej 
studentami, którzy w systemie dziennym lub zaocznym zaliczyli pierwszy rok studiów 
zawodowych lub jednolitych studiów magisterskich, mogą złożyć wniosek o 
zakwalifikowanie do realizacji programu przysposobienia obronnego. 

2. Do odbycia przysposobienia obronnego mogą być zakwalifikowani studenci pierwszego 
semestru drugiego roku studiów zawodowych i studenci drugiego semestru drugiego 
roku jednolitych studiów magistersldch. 

3. Wnioski o zakwalifikowanie do realizacji programu przysposobienia obronnego 
studenci, o których mowa w ust. 1 i 2, składają do 31 października każdego roku w 
Referacie Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszego zarządzenia. W bieżącym roku akademickim, wniosek o którym mowa 
wyżej, należy złożyć do 20 listopada 2003 r. 

4. Wnioski, których mowa w ust.3, kwalifikuje Pełnomocnik Rektora ds. Przysposobienia 
Obronnego, który powiadamia studentów poprzez Dziekanów Wydziałów, 
0 zakwalifikowaniu do realizacji programu przysposobienia obronnego, terminie 
1 miejscu konsultacji, o której mowa w § 3 ust.l, podając jednocześnie program 
przysposobienia obronnego i zakres wiedzy objętej egzaminem. 

5. Powyższe informacje umieszcza się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu i stronie 
internetowej Uczelni dostępnej pracownikom i studentom Akademii. 

§ 2 

1. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem kształcenia objętym 
planem studiów, prowadzonym systemem samokształcenia i konsultacji, zakończonym 
egzaminem testowym z wpisem do indeksu. 



2. Program i zakres wiedzy objętej egzaminem określają załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§3 

1. Studentom zakwalifikowanym do realizacji programu przysposobienia obronnego 
Uczelnia zapewnia konsultacje z zakresu objętego programem, o którym mowa w § 2, 
ust. 2, w terminach określonych harmonogramem opracowanym przez Dział Nauczania, 
przy współpracy Dziekanów wydziałów. W harmonogramie należy określić miejsce 
konsultacji i podział studentów na grupy. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 prowadzone będą w Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. 

3. Konsultacje prowadzone będą w grupach nieprzekraczających stu osób w wymiarze co 
najmniej dwóch godzin w semestrze i mogą być organizowane dla studentów z kilku 
wydziałów, a przy małej liczebności grup, również dla studentów kilku Uczelni. 

§ 4 

1. Zrealizowanie programu przysposobienia obronnego kończy się egzaminem. Fakt zdania 
egzaminu odnotowuje w indeksie studenta przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

2. Egzamin z przysposobienia obronnego przeprowadzony będzie w Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie przez komisję powołaną przez Rektora Akademii 
Pedagogicznej z udziałem przedstawiciela Rektora Akademii Rolniczej wyznaczonego 
na wniosek Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej jeden nauczyciel akademicki lub 
osoba, o której mowa w § 3, ust 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

1. Egzamin z przysposobienia obronnego ( w tym egzamin poprawkowy i komisyjny ) 
prowadzony będzie w formie testu. 

2. Zakres wiedzy objętej egzaminem określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Testy egzaminacyjne, wspólne dla wszystkich grup studentów wydziałów i uczelni 
opracuje komisja , o której mowa w § 4, ust 2 mniejszego zarządzenia. 

§ 6 

1. Egzaminy, o których mowa w § 5, dla studentów studiów zawodowych powinny być 
przeprowadzone do dnia"31 marca, a dla studentów jednolitych studiów magisterskich 
do dnia 30 września. Odpowiedzialnym za koordynację i sprawy związane z organizacją 
egzaminów jest Dział Nauczania. 

2. Nieprzystąpienie lub niezdanie egzaminów z przysposobienia obronnego nie ma wpływu 
na zaliczenie semestru ( roku studiów ). 



§ 7 

1. Dziekani wydziałów wyznaczą w dziekanacie osobę odpowiedzialną za prowadzenie 
ewidencji i dokumentacji oraz udzielanie informacji w zakresie celu, realizacji 
programu i zakresu wiedzy przysposobienia obronnego studentów. 

2. Listy studentów zakwalifikowanych do realizacji programu przysposobienia obronnego 
Pełnomocnik Rektora ds. przysposobienia obronnego przekazuje do Działu Nauczania i 
dla Dziekanów Wydziałów, w terminie do 15 listopada każdego roku, a w bieżącym 
roku akademickim do 30 listopada. 

3. Przebieg egzaminów z zakresu wiedzy objętej przysposobieniem obronnym należy 
dokumentować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ( Dz. U. z 2000 r. Nr 81, 
poz. 907 z późn. zm.) 

1. Student, który odbył przeszkolenie obronne i zdał egzamin, nie później niż w terminie 
jednego miesiąca od dnia zdania egzaminu może złożyć udokumentowany wniosek do 
właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wojskowego komendanta 
uzupełnień o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego, zgodnie z ustawą z dnia 
21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dziekani wydziałów zobowiązani są do współpracy z terenowymi organami 
administracji wojskowej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(tekst jednolity -Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póżn. zm.). 

1. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wykonuje wszelkie kompetencje Rektora 
wynikające z niniejszego zarządzenia. 

2. Osoby wyznaczone przez Dziekanów, o których mowa w § 7 ust 1, odbędą szkolenie z 
zakresu zadań wynikających z niniejszego zarządzenia. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy studentów, którzy rozpoczęli 
studia w roku akademickim 2002/2003 i w latach następnych. 

Kraków, dnia 12 listopada 2003 r. 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

Rektor 

Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek 

JIVJ/HK 


