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Zarządzenie Nr  88/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o uzyskaniu statusu 

absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

Na podstawie art. 50 ust 1 – 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów 

uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania 

przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego 

obowiązku obrony (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 563 ze zm.), 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Rektor zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o uzyskaniu statusu absolwenta 

Uczelni przez mężczyzn, podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także kobiet, które w danym roku akademickim 

kończą naukę w Uczelni na kierunku weterynaria. 

§ 2 

1. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w § 1 odpowiadają w Uczelni dziekani oraz 

dyrektor UCMW. 

2. O uzyskaniu statusu absolwenta Uczelni, o którym mowa w § 1 ust. 1, właściwy dziekan lub 

dyrektor UCMW, zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu 

na miejsca zamieszkania absolwenta w terminie nie później niż 14 dni od ukończenia studiów. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się pocztą tradycyjną za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. O ukończeniu nauki w Uczelni przez kobiety, o których mowa w § 1 ust. 2, dyrektor UCMW 

zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę szkoły, 

w terminie do 15 stycznia każdego roku. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się w formie imiennych wykazów 

absolwentek, pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór  zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 
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§ 3 

Zawiadomienia, o których mowa w § 2 przygotowują pracownicy dziekanatów poprzez system 

USOS. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 10 czerwca 2021 roku 

          R e k t o r 

 

          dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


