
Uchwała  
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego  

nr 69/WAT/2022 z dnia 15 września 2022 r. 

zmieniająca programy kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 
rozpoczynające się od roku akademickiego 2018/2019     

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz § 21 ust. 1 pkt 21
i § 81 ust. 10 i 11 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT
nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT
nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załącznikach nr 1-3 uchwały Rady Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 46/WML/2018 
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla 
kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunkach studiów „Lotnictwo 
i kosmonautyka”, „Mechatronika”, „Inżynieria bezpieczeństwa” rozpoczynających 
kształcenie w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady 
i tryb udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie 
kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2

W załączniku uchwały Rady Wydziału Mechanicznego  Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 02/06/WME/2018 z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych na kierunku studiów „Mechanika i budowa maszyn”, rozpoczynających 
kształcenie w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady 
i tryb udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie 
kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3

W załączniku uchwały Rady Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego nr 187/WEL/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na 
kierunku studiów „Elektronika i telekomunikacja”, rozpoczynających kształcenie 
w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady i tryb 
udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie 



  
 

 

kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 

W załączniku uchwały Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/05/WTC/2018 z dnia 
17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych na kierunku studiów „Chemia”, rozpoczynających kształcenie 
w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady i tryb 
udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie 
kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 5 

W załączniku uchwały Rady Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2/WLO/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na 
kierunku studiów „Logistyka”, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 
2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady i tryb udzielania urlopów 
żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia 
w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6 

W załączniku uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 57/WIG/2018 z dnia 12 lipca 
2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych na kierunku studiów „Budownictwo”, rozpoczynających kształcenie 
w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady i tryb 
udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie 
kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 7 

W załączniku uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 64/WIG/2018 z dnia 
13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych na kierunku studiów „Geodezja i kartografia”, 
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019, dodaje się załącznik 
„Warunki, zasady i tryb udzielania urlopów żołnierzom pełniącym zawodową służbę 
wojskową w trakcie kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 8 

W załącznikach nr 19-22 uchwały Rady Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 83/WCY/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych na kierunkach studiów „Informatyka”,  „Kryptologia 
i cyberbezpieczeństwo”, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 
2018/2019, dodaje się załącznik „Warunki, zasady i tryb udzielania urlopów 
żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia 
w Wojskowej Akademii Technicznej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 



§ 9

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

   (-) płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 



WARUNKI, ZASADY I TRYB UDZIELANIA URLOPÓW ŻOŁNIERZOM 

PEŁNIĄCYM ZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ W TRAKCIE KSZTAŁCENIA 

W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 280 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.) 

ustala się następujące warunki, zasady i tryb udzielania urlopów żołnierzowi pełniącemu 

zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, o którym mowa w art. 95 ust. 5 tej ustawy, 

zwanemu dalej „żołnierzem zawodowym”: 

§ 1. 1. Żołnierzowi zawodowemu w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej przysługuje

coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego 

roku studiów lub nauki oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu wypoczynkowego 

w wymiarze: 

1) 10 dni kalendarzowych – w okresie zimowym;

2) 5 dni kalendarzowych – w okresie wiosennym;

3) liczby dni pozostających do zakończenia sesji egzaminacyjnej – po wcześniejszym

zaliczeniu tej sesji.

2. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela się jednorazowo, w jednym nieprzerwanym

okresie, w miarę możliwości w jednym terminie dla całego rocznika żołnierzy lub stanu 

osobowego pododdziału, jeżeli nie koliduje to z programem kształcenia lub zaplanowanymi 

zadaniami realizowanymi przez uczelnię lub pododdział. 

3. W przypadku, jeżeli żołnierz nie zakończył w terminie danego roku studiów,

w uzasadnionym przypadku, jeżeli istnieją przesłanki, że  zakończy on rok studiów 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez rektora- komendanta uczelni wojskowej, udziela 

się temu żołnierzowi corocznego urlopu wypoczynkowego na ogólnych zasadach lub po 

zakończeniu danego roku studiów. 

4. Coroczny urlop wypoczynkowy planuje się w takim terminie, aby jego wykorzystanie

nastąpiło przed rozpoczęciem kolejnego roku studiów. 

§ 2. Żołnierzowi zawodowemu w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej może być

udzielony urlop okolicznościowy, na jego pisemny udokumentowany wniosek, w wymiarze 

jednorazowo do 5 dni roboczych – w przypadku:  

1) zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny, za którego uważa się

małżonka, dziecko, ojca, matkę, byłego opiekuna prawnego, siostrę, brata, babkę lub dziadka

żołnierza, a także dziecko, ojca, matkę lub byłego opiekuna prawnego małżonka żołnierza;

2) zawarcia związku małżeńskiego przez żołnierza;

3) urodzenia się dziecka żołnierza;

4) potrzeby załatwienia spraw rodzinnych i osobistych.

Załącznik
do uchwały Senatu WAT nr 69/WAT/2022

z dnia 15 września 2022 r.



§ 3. 1. Urlopów, o których mowa w § 1 i 2, udziela, określając ich terminy rektor -

komendant uczelni wojskowej.

2. Urlopu, o którym mowa w § 2, udziela przełożony w jednostce wojskowej, w której

żołnierz zawodowy w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej odbywa praktykę. 

§ 4. 1. Żołnierzowi w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej może być udzielony urlop

nagrodowy w łącznym wymiarze do 12 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

2. Urlop nagrodowy udzielony przez przełożonego w jednostce wojskowej, w której żołnierz

w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej odbywa praktykę, wykorzystuje się przed 

zakończeniem tej praktyki. 

§ 5. 1. Żołnierzowi w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej może być, na jego

uzasadniony wniosek, przedłużony urlop, o którym mowa w § 1 i 2, w wymiarze do 5 dni 

kalendarzowych w razie: 

1) choroby żołnierza;

2) śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny żołnierza;

3) klęski żywiołowej, która dotknęła żołnierza lub członków jego najbliższej rodziny;

4) zaistnienia uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających jego powrót z urlopu.

2. O przedłużenie urlopu, w przypadkach określonych w ust. 1, żołnierz niezwłocznie

informuje przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz zwraca się z pisemną prośbą do dowódcy 

(komendanta) garnizonu, w którym przebywa, lub najbliższego szefa Wojskowego Centrum 

Rekrutacji, przedkładając odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zaistniałej okoliczności. 

§ 6. 1. Udzielenie żołnierzowi urlopu ogłasza się w rozkazie dziennym rektora-komendanta

uczelni wojskowej. 

2. W rozkazie, o którym mowa w ust. 1, podaje się rodzaj urlopu, jego wymiar oraz termin

rozpoczęcia i zakończenia. 

3. Odwołanie żołnierza z urlopu stwierdza się w rozkazie dziennym rektora-komendanta

uczelni wojskowej. Odwołanie powinno być uzasadnione i mieć wyjątkowy charakter. 

4. Odwołanie żołnierza z urlopu następuje w formie pisemnego zawiadomienia lub w formie

powiadomienia ustalonego z żołnierzem przed jego udaniem się na urlop. 

5. Żołnierz odwołany z urlopu niezwłocznie stawia się w miejscu pełnienia służby.

6. Żołnierzowi odwołanemu z corocznego urlopu wypoczynkowego przysługuje ponownie

ten urlop w pełnym wymiarze, jeżeli żołnierz przebywał na nim nie dłużej niż 3 dni 

kalendarzowe. W pozostałych przypadkach żołnierzowi przysługuje urlop w wymiarze 

niewykorzystanym. 

7. Żołnierzowi odwołanemu z corocznego urlopu wypoczynkowego udziela się ponownie

tego urlopu po ustaniu przyczyny, z powodu której został on z niego odwołany. 

§ 7. W przypadku żołnierza kształcącego się w kraju w uczelni innej niż wojskowa urlopu

udziela przełożony żołnierza wskazany przez rektora-komendanta uczelni wojskowej, 

na zaopatrzeniu której znajduje się żołnierz.  



§ 8. W przypadku żołnierza skierowanego w trakcie kształcenia na naukę poza granicami

kraju warunki, zasady i tryb udzielania urlopu określane są przez uczelnię zagraniczną, w której 

podjął kształcenie, zgodnie z programem kształcenia. 

§ 9. W przypadku żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej w trybie art. 793

ust. 2 ustawy o obronie Ojczyny, który nie wykorzystał corocznego urlopy wypoczynkowego 

należnego za rok studiów przed tym powołaniem, udziela się corocznego urlopu 

wypoczynkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 10. Ustalenia, o których mowa w § 1-9, nie naruszają uprawnień żołnierza

do następujących urlopów przysługujących mu na podstawie: 

1) art. 285 ustawy o obronie Ojczyny – do urlopu bezpłatnego na okres ciąży i połogu;

2) art. 346 ustawy o obronie Ojczyny – do urlopu bezpłatnego z tytułu prowadzenia własnej

kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowiska w państwie obsadzane na

podstawie wyboru oraz do organów samorządu terytorialnego.




