
 
Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r.  

 
Poz. 182 

 
 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 12/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 z dnia 6 czerwca 2014 r. 
 

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

akademickim 2014/2015 
 

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 załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia            
28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na 
żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015 (Dz. Urz. 
Min. Obr. Nar. poz. 142) wprowadza się zmiany określone w uchwale                
Nr 8/LXXXIX/2014 r. Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia                
27 marca 2014 r., stanowiącej  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Zmiany tekstu 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 oraz z 2014 r. poz. 7.  

 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 12 /MON 
Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 06.06.2014 r. (poz. 182) 

 

UCHWAŁA NR 8/LXXXIX/2014 r. 
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zmianę 
warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy 

zawodowych w roku akademickim 2014/2015 
 
 

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

Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w związku z pierwszym 
naborem na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Logistyka,  
wnosi o dokonanie przez Ministra Obrony Narodowej zmiany warunków i trybu 
przyjęcia do Wyższej Szkoły Ofierskiej Sił Powietrznych na studia wyższe  
kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2014/2015 – poprzez 
wprowadzenie następujących zmian: 
 

 
1) nadanie punktowi II.1. brzmienia: 

”1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza właściwa Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna powołana w trybie określonym w statucie Wyższej Szkoły 
Ofierskiej Sił Powietrznych.”; 

2) dodanie w punkcie V. podpunktu 8. w brzmieniu: 

”8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów  
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może złożyć wniosek o uznanie 
wyników testu znajomości języka angielskiego lub wyników sprawdzianu 
sprawności fizycznej uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym 
w roku 2014 na inny kierunek studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 
we WSOSP. W tym wypadku kandydat nie zdaje po raz drugi testu znajomości 
języka angielskiego lub sprawdzianu sprawności fizycznej.” 

 
§ 2 

Traci moc obowiązująca uchwała nr 7/LXXXIX/2014 Senatu WSOSP z dnia  
28 lutego 2014 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zmianę  
warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych  
w roku akademickim 2014/2015. 
 

§ 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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