
INDEKS UCHWAŁ 2011 rok 
 

1. Uchwała Nr 1/I/2011 w sprawie: Regulaminu Senatu WSOWL. 

2. Uchwała Nr 2/I/2011 w sprawie: wytycznych dla Wydziału Zarządzania do opracowania 
planu studiów i programu nauczania stacjonarnych studiów I stopnia kierunku 
„ZARZĄDZANIE” w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” - edycji 2011studiów i 
programów nauczania - edycji 2011.  

3. Uchwała Nr 3/I/2011 w sprawie: wytycznych dla Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie do 
opracowania planu studiów i programu nauczania stacjonarnych studiów II stopnia 
kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe” w specjalności „Bezpieczeństwo Militarne” - 
edycji 2011. 

4. Uchwała Nr 4/I/2011 w sprawie: wytycznych dla Wydziału Zarządzania do opracowania 
planu studiów i programu nauczania stacjonarnych studiów II stopnia kierunku 
„ZARZĄDZANIE” w specjalności „Dowodzenie Pododdziałami” - edycji 2011. 

5. Uchwała Nr 5/I/2011 w sprawie: uchwaleni sposobu określania wymiaru zajęć 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ustalania rodzaju zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych w roku akademicki 2011/2012. 

6. Uchwała Nr 6/I/2011 w sprawie uchwaleni korekty nr 2 do planu rzeczowo-finansowego 
na 2010 r. 

7. Uchwała Nr 7/III/2011 w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 
2011 rok. 

8. Uchwała Nr 8/III/2011 w sprawie: uchwalenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej 
o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych na 
pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013. 

9. Uchwała Nr 9/III/2011 w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów 
oraz formy studiów na pierwszy rok studiów wyŜszych w WyŜszej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim  2012/2013. 

10. Uchwała Nr10/III/2011 w sprawie: uchwalenia zasad przyjmowania na studia laureatów 
i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012 – 2014. 

11. Uchwała Nr11/III/2011 w sprawie: uchwalenia regulaminu kwalifikowania i rozliczania 
projektów badawczych finansowych ze środków MNiSW w ramach działalności 
statutowej. 



12. Uchwała Nr12/III/2011 w sprawie: wyraŜenia zgody na realizacje inwestycji 
budowlanych zgłoszonych do Centralnego Planu Inwestycji Budowanych resortu Obrony 
Narodowej na lata 2011- 2018. 

13. Uchwała Nr 13/VI/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Uczelni za 2010 rok oraz podziału zysku. 

14. Uchwała Nr 14/VI/2011 w sprawie: korekty nr 1 do planu rzeczowo- finansowego 
Uczelni na 2011 rok. 

15. Uchwała Nr 15/VI/2011 w sprawie: uchwalenia regulaminu pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, w tym tryb i warunki 
zwalniania w całości lub w części z tych opłat. 

16. Uchwała Nr 16/VI/2011 w sprawie: uchwalenia regulaminu pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne studiach na podyplomowych, w tym tryb i warunki 
zwalniania w całości lub w części z tych opłat. 

17. Uchwała Nr 17/VI/2011 w sprawie: wyraŜenia zgody na przygotowanie projektu 
sfinansowania inwestycji budowlanych w Uczelni. 

18. Uchwała Nr 18/VI/2011 w sprawie: wytycznych dla Rady Wydziału Nauk o 
Bezpieczeństwie do opracowania planu studiów i programu nauczania dla studiów 
podyplomowych w ramach kierunku „InŜynieria bezpieczeństwa” w specjalności 
„Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych”. 

19. Uchwała Nr 19/VI/2011 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 
szkolenie oficerskie w ramach 8,5 miesięcznego Studium Oficerskiego w WSOWL w 
roku akademickim 2011/2012. 

20. Uchwała Nr 20/VI/2011 w sprawie: wytycznych dla Rady Wydziału Zarządzania do 
opracowania planu studiów i programu nauczania dla studiów niestacjonarnych I stopnia 
na kierunku „Zarządzanie” w specjalnościach: „Zarządzanie kryzysowe”, „Zarządzanie w 
grupach dyspozycyjnych”, „Zarządzanie organizacją”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i 
„Informatyczne systemy dowodzenia”. 

21. Uchwała Nr 21/X/2011 w sprawie: uchwalenia składu stałych komisji Senatu. 

22. Uchwała Nr 22/X/2011 w sprawie: oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Rektora-Komendanta z jej działalności oraz oceny działalności Rektora-
Komendanta. 

23. Uchwała Nr 23/X/2011 w sprawie: wyboru kandydatów do Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

24. Uchwała Nr 24/X/2011 w sprawie: wyraŜenia opinii w sprawie wniosku etatowego 
Rektora - Komendanta skierowanego do Ministra Obrony Narodowej o przekształcenie 
„Studium Wychowania Fizycznego” w „Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu” oraz 



utworzenia Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego z jednoczesnym włączeniem w strukturę 
„Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu”. 

25. Uchwała Nr 25/X/2011 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 12 miesięcznego Studium Oficerskiego w 
WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 
2012 roku. 

26. Uchwała Nr 26/X/2011 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 6 miesięcznego Studium Oficerskiego w 
WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2012 roku. 

27. Uchwała Nr 27/X/2011 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie 
wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 3 miesięcznego Studium Oficerskiego w 
WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2012 roku. 

28. Uchwała Nr 28/X/2011 w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok 
studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc 
Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego w roku 
akademickim 2012/2013. 

29. Uchwała Nr 29/XII/2011 w sprawie: korekty nr 2 do planu rzeczowo – finansowego 
Uczelni na 2011 rok. 

30. Uchwała Nr 30/XII/2011 w sprawie: skierowania wniosku do Rady Wydziału 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie o wszczęcie 
procedury nadania tytułu profesora dr. hab. inŜ. Zenonowi Zamiarowi. 

 


