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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 2 grudnia 2009 r. nad ustawą  

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków 
budżetowych,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 
 
 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 

wydatków budżetowych 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KBFP 
poparty przez 
komisję 
 
 
 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 7 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje 

się wyrazami "ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)"; 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

2)  w art. 7 w pkt 3, w art. 68f wyrazy "do 30%" zastępuje się wyrazami 

"nie mniejszej niż 25%"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

3)  w art. 8 w pkt 4, w art. 8 w ust. 1 skreśla się wyrazy  

", z zastrzeżeniem ust. 2"; 

 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 5, 6, 7 i 10 należy głosować łącznie. 

 

4)  skreśla się art. 12; 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
 
 

5)  w art. 18 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 

"3) w art. 160 uchyla się pkt 3 i 4."; 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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6)  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

"Art. 18a. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669) w art. 1: 

1) w pkt 36, art. 67a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 67a. 1. Żołnierzom zawodowym przysługują 

bezpłatne świadczenia stomatologiczne 

oraz materiały stomatologiczne:  

1) w razie wypadku pozostającego w 

związku z pełnieniem czynnej 

służby wojskowej albo choroby 

powstałej w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby wojskowej oraz 

na określonych stanowiskach 

służbowych; 

2) w okresie przygotowania do 

pełnienia służby poza granicami 

państwa; 

3) przez okres sześciu miesięcy po 

powrocie do kraju po zakończeniu 

służby poza granicami państwa. 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w 

drodze rozporządzenia, wykaz 

dodatkowych świadczeń zdrowotnych 

lekarza dentysty i materiałów 

stomatologicznych, sposób 

zaspokojenia zapotrzebowania na takie 

świadczenia i materiały, rodzaj 

dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do tych świadczeń, tryb 

kierowania żołnierzy zawodowych do 

jednostek organizacyjnych 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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udzielających świadczeń zdrowotnych, 

a także wykaz stanowisk służbowych 

uprawniających do dodatkowych 

świadczeń zdrowotnych lekarza 

dentysty i materiałów 

stomatologicznych, mając na względzie 

specyfikę służby wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz warunki i 

właściwości służby uzasadniające 

udzielanie świadczeń 

stomatologicznych."; 

2) w pkt 37, w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu 

poza miejscem pełnienia służby w 

miejscowości, która nie jest miejscowością 

pobliską w rozumieniu ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

przysługuje prawo do zwrotu kosztów 

codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania 

do miejsca pełnienia służby i z powrotem."."; 

 

7)  w art. 19 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 45: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) w art. 3 uchyla się pkt 2;", 

b) uchyla się pkt 3 i 4;"; 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

8)  w art. 23 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy "w przepisach" zastępuje się wyrazami  

" w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r.", 

b) w pkt 2 wyrazy "w przepisach" zastępuje się wyrazami  

"w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r."; 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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9)  w art. 23 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazach "art. 10w" dodaje się wyrazy 

"ust. 3"; 

 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

10)  w art. 26 wyrazy "art. 19, który wchodzi" zastępuje się wyrazami 

"art. 18 pkt 3, art. 18a i art. 19, które wchodzą". 

 

Poprawka sen.  
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość 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 

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


