
Zarządzenie Nr 20/2007 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 15 marca 2007 r. 
 
 
 

w sprawie odbywania przysposobienia obronnego studentów i studentek w 
Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 

 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym        
i § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra 
Zdrowia z dnia 2 października w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia 
obronnego studentów i studentek (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1686 z późn. zm.),                                     
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Wnioski o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego studentów 

przekazuje się wyznaczonemu pracownikowi administracji w dziekanacie 
macierzystego instytutu, w terminie do 31 października kaŜdego roku. 

 
2. Kwalifikowaniem studentów i koordynowaniem spraw dotyczących przysposobienia 

obronnego w Uczelni zajmuje się Dział Kształcenia. 
  

§ 2 
 
1. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu zapewnia studentom i studentkom, 

odbywającym przysposobienie obronne, konsultacje udzielane przez osobę posiadającą 
kwalifikacje merytoryczne i metodyczne w zakresie wychowania obronnego oraz 
podręczniki i materiały pomocnicze do samokształcenia. 

 
2. Konsultacje zbiorowe z przysposobienia obronnego prowadzone są w terminach 

bezkolizyjnych z zajęciami programowymi, ustalanych przez Dział Kształcenia. 
 
3. W Uczelni prowadzi się trzy konsultacje zbiorowe dla grup nieprzekraczających 

40 osób, w wymiarze do dwóch godzin kaŜda i w zaleŜności od potrzeb konsultacje 
indywidualne. 

 
§ 3 

 
1. Egzamin końcowy z przysposobienia obronnego przeprowadzany jest w formie testu,          

w trzeciej dekadzie marca, przez trzyosobową komisję w składzie: 
 

� doc. dr inŜ. Jarosław Niedojadło       
� mgr Eugeniusz Kaduszkiewicz           
� mgr Halina ZadroŜna  

 



 

2. Na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyznacza się doc. dra inŜ.                              
Jarosława Niedojadłę. 

 
3. Stosowne wpisy do indeksów studentów dokonuje przewodniczący komisji. 
 

§ 4 
 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi przysposobienie obronne 
studentów i studentek samodzielnie, bez zawierania dodatkowych porozumień z innymi 
uczelniami lub zlecania tego zadania innym instytucjom. 

 
§ 5 

 
Koszty związane z realizacją przysposobienia obronnego są pokrywane w ramach dotacji 
na działalność dydaktyczną z budŜetu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 
 

§ 6 
 
1. Studenci po zdaniu egzaminu z przysposobienia obronnego mogą składać, w ciągu 

miesiąca czasu, wnioski do właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień o powołanie 
do od-bycia krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych. 

 
2. Studenci przeznaczeni do odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają powołaniu na 

to przeszkolenie w okresie letniej przerwy wakacyjnej drugiego lub trzeciego roku 
studiów wyŜszych pierwszego stopnia albo trzeciego lub następnych lat jednolitych 
studiów magisterskich. 

 
§ 7 

 
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 04/2004 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 
27 lutego 2004 r. w sprawie egzaminu końcowego z przysposobienia obronnego studentów 
i studentek. 
 

§ 8 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia podpisania. 
 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 
 
 

Do wiadomości: 

– według rozdzielnika A 
- DK 
- INO 

 
 


