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Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej 

(druk nr 177) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 października 2016 r. Akademii Sztuki 

Wojennej w Warszawie, która realizować ma zadania określone przez Ministra Obrony 

Narodowej, odpowiadające potrzebom sił zbrojnych, stanowiąc ich zaplecze analityczne 

i eksperckie.  

Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań 

naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz 

w zgodności ze sztuką wojenną żołnierzy oraz osób niebędących żołnierzami.  

Akademia utworzona będzie na bazie Akademii Obrony Narodowej (AON) , która 

z dniem 30 września 2016 r. zostanie zniesiona. 

Akademia Sztuki Wojennej przejmie mienie Akademii Obrony Narodowej jak również 

jej prawa i zobowiązania. 

Z dniem utworzenia Akademii pracownicy, studenci, słuchacze i kursanci Akademii 

Obrony Narodowej staną się pracownikami, studentami, słuchaczami i kursantami Akademii 

Sztuki Wojennej. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do osób przyjętych na 

pierwszy rok studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych, kursów dokształcających 

i szkoleń na rok akademicki 2016/2017. 

Żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w Akademii Obrony Narodowej będą 

pełnili tę służbę w Akademii. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. Ustawa pochodzi 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 460). Pierwsze czytanie ustawy odbyło się na 

posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy skierowano do Komisji Obrony Narodowej, która 

przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 517. Komisja dokonała zmian 

redakcyjnych w projekcie ustawy. W drugim czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie 

ustawy oraz dwie poprawki zmierzające do rezygnacji ze szczegółowego regulowania 

sytuacji pracowników Akademii Obrony Narodowej, którzy zostaną przejęci przez nową 

uczelnię oraz do odwrócenia zasady przyjętej w ustawie, tj. do określenia, że kadencja 

powołanych ustawą organów wlicza się do kadencji, o których mowa w art. 77 ust. 2 i 2a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ograniczenie możliwości 

kandydowania przez osoby, które odbyły pełne, następujące po sobie dwie kadencje). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 Terminologia użyta w art. 6 ust. 3 jest niezgodna z terminologią ustawy o zasadach 

finansowania nauki. W myśl tej ustawy kategorię naukową przyznaje się na podstawie 

kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych. Zgodnie z § 9 Zasad techniki prawodawczej w ustawie należy się posługiwać 

określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw (nakaz 

zachowania konsekwencji terminologicznej w obrębie dziedziny spraw). 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 6 w ust. 3 po użytych po raz pierwszy wyrazach „kompleksowej oceny” dodaje 

się wyraz „jakości”; 
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