
 Zarządzenie Nr 19/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 12 lutego 2019 r. 

 

w sprawie organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii 

Akademickiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U.2018.1668) oraz uchwały Senatu UKW nr 145/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez UKW do realizacji programu p.t. „Koncepcja 

edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej” 

 

zarządzam,  

 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna, jest 

przedsięwzięciem dydaktycznym realizowanym w Uczelni na podstawie umowy zawartej zgodnie 

z art. 404 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668) z 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. W programie edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna 

mogą uczestniczyć studenci ochotnicy (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie. 

 

§ 2 

1. Szkolenie odbywa się zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

„Programem szkolenia” – przekazanym uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w formie załącznika do umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Organizację szkolenia w UKW określa „Regulamin szkolenia teoretycznego studentów w ramach 

Legii Akademickiej” – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 
1. Odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie szkolenia wojskowego ze studentami, o 

których mowa w § 1 ust. 2, jest Prorektor ds. Finansów i Organizacji. 

2. Koordynatorem do spraw organizacji szkolenia, prowadzenia uzgodnień i wymiany informacji z 

instytucjami zewnętrznymi oraz kontaktów z rekomendowanymi przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej instruktorami – jest Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych. 

3. Za obsługę administracyjną ww. szkolenia, podział uczestników na grupy szkoleniowe, 

opracowanie rozkładów zajęć, prowadzenie strony internetowej dedykowanej programowi 

szkolenia teoretycznego Legia Akademicka oraz przygotowania list obecności studentów na 

zajęciach, odpowiada Biuro Prorektora ds. Finansów i Organizacji. 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

              Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny  


