
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 3 lutego 2011 r. Druk nr 1088 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 

oraz 

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 3 lutego 2011 r. nad ustawą  

o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 

17, 20 i 21. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Obrony Narodowej  Nauki, Edukacji i Sportu 
 (-) Maciej Klima  (-) Kazimierz Wiatr 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
KON 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17 i 21 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 4, 6, 8, 

12, 13, 14, 15, 18, 19 i 22. 

 

1)  w art. 1 w ust. 1 wyrazy "1 września 2011 r." zastępuje się wyrazami 

"1 września 2014 r."; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2, 12 i 18 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 skreśla się ust. 4 i 5; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

3)  w art. 2: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "medycznych, nauk o zdrowiu", 

b) skreśla się ust. 2 i 3; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 

4)  w art. 2: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Akademia uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej.", 

b) skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

5)  w art. 3: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej w Warszawie";  

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 6, 13, 14 i 19 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 3: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej w Warszawie", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Z dniem utworzenia Akademii Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej w Warszawie staje się zamiejscową podstawową 

jednostką organizacyjną Akademii w Warszawie."; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

7)  skreśla się art. 4; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
 

8)  w art. 4 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

9)  w art. 5: 

a) w ust. 1, 2 i 4 skreśla się wyrazy "oraz Wojskowego Instytutu 

Medycyny Lotniczej w Warszawie"; 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej w Warszawie"; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
 

10)  skreśla się art. 6; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
 

11)  w art. 7: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz w Wojskowym Instytucie 

Medycyny Lotniczej w Warszawie", 

- w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz w Wojskowym Instytucie 

Medycyny Lotniczej w Warszawie, z zastrzeżeniem art. 8 pkt 

1," oraz zdanie drugie, 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
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- skreśla się pkt 5; 

b) ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

"3. Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013 na poszczególne 

kierunki studiów w Akademii odbywa się według zasad 

określonych w uchwale senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w Dęblinie podjętej do dnia 31 maja 2011 r.",  

c) skreśla się ust. 5, 6, 8 i 9, 

d) w ust. 7 skreśla się wyrazy "oraz Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej w Warszawie"; 

 

12)  w art. 7: 

a) w ust. 2 wyrazy ", o której mowa w art. 1 ust. 5" zastępuje się 

wyrazami "z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 

b) w ust. 8 wyrazy "w art. 1 ust. 5" zastępuje się wyrazami "w ust. 2"; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

13)  w art. 7 skreśla się ust. 5; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

14)  w art. 7 w ust. 6 wyrazy "w ust. 5" zastępuje się wyrazami "w art. 3 

ust. 3"; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

15)  w art. 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Akademię, z dniem jej utworzenia, uznaje się za podmiot, który 

utworzył Szpital Kliniczny."; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

16)  skreśla się art. 8; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
 

17)  w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Członkowie senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w Dęblinie stają się z dniem utworzenia 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
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Akademii, członkami senatu pierwszej kadencji Akademii. 

Skład senatu pierwszej kadencji Akademii zostanie 

uzupełniony o przedstawicieli studentów i doktorantów 

Akademii, zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ust. 3 

ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 5.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Członkowie konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w stają się z dniem utworzenia Akademii 

członkami konwentu pierwszej kadencji Akademii.", 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Organy kolegialne podstawowych jednostek organizacyjnych 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie staje 

się z dniem utworzenia Akademii organami kolegialnymi 

pierwszej kadencji podstawowych jednostek organizacyjnych 

Akademii.", 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Organy jednoosobowe podstawowych jednostek 

organizacyjnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 

w Dęblinie i ich zastępcy stają się z dniem utworzenia 

Akademii organami jednoosobowymi podstawowych jednostek 

organizacyjnych pierwszej kadencji Akademii i ich 

zastępcami."; 

 

18)  w art. 9 w ust. 1, 4 i 8 wyrazy "w art. 1 ust. 5" zastępuje się wyrazami 

"w art. 7 ust. 2"; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

19)  w art. 9 w ust. 4 użyte trzykrotnie wyrazy "w art. 7 ust. 5" zastępuje się 

wyrazami "w art. 3 ust. 3"; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

20)  w art. 9 skreśla się ust. 9; 

 

Poprawka 
KNES 
poparta przez 
połączone komisje 
 



- 5 - 

21)  skreśla się art. 10; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez połączone 
komisje 
 

22)  w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Z dniem utworzenia Akademii, nieruchomości znajdujące się w 

zasobie nieruchomości Skarbu Państwa zajmowanych przez 

6 Szpital Wojskowy, stają się z mocy prawa własnością Akademii.". 

 

Poprawka sen.  
L. Kieresa 
poparta przez 
mniejszość połączonych 
komisji 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


