Warszawa, dnia 27 marca 2017 r.
Poz. 60
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski w 2017 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138)
i § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r.
poz. 933), w celu zorganizowania i przeprowadzenia promocji na pierwszy stopień oficerski
w 2017 r., ustala się, co następuje:
§ 1. Promocja odbędzie się w:
1) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – w dniu 11 sierpnia
2017 r.;
2) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – w dniu 25 sierpnia
2017 r.;
3) Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki –
w dniach 7 lipca 2017 r., 8 września 2017 r. i 10 listopada 2017 r.;
4) Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych – w dniu 15 grudnia 2017 r.
§ 2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych:
1) zorganizują promocje w macierzystych garnizonach lub w innych miejscach, zgodnie
z ceremoniałem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) opracują szczegółowe plany przebiegu uroczystości promocyjnych i prześlą je, nie
później niż na dziesięć dni przed dniem promocji, do:
a) Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
b) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

c) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Wojciecha
Fałkowskiego, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego,
d) Dyrektora Departamentu Kadr;
3) prześlą do Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu
Kadr, w odniesieniu do żołnierzy-studentów studiów II stopnia, zakwalifikowanych do
wyróżnienia, nie później niż na czterdzieści pięć dni przed dniem promocji:
a) wystąpienie o wyróżnienie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej honorową
bronią białą żołnierza zakwalifikowanego do ukończenia uczelni wojskowej
z pierwszą lokatą,
b) wniosek o wyróżnienie nagrodą rzeczową żołnierza zakwalifikowanego do
ukończenia uczelni wojskowej z drugą lokatą.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

