
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. e:

a) w ust. 7a wyrazy "w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych,

albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową" zastępuje się

wyrazami "pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo

chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami

służby wojskowej",

b) w ust. 7b po wyrazie "właściwe" dodaje się wyraz "wojskowe" oraz wyrazy

"uprawniony do wyznaczania żołnierza na to stanowisko służbowe" zastępuje się

wyrazami "właściwy do wyznaczenia na to stanowisko";

2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 11a skreśla się wyrazy "(komórki

organizacyjnej)" oraz wyrazy "i wymaganych kwalifikacji na stanowisku służbowym"

zastępuje się wyrazami ", wymaganych kwalifikacji i podstawowych obowiązków

służbowych na tym stanowisku";

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 10 w pkt 4 po wyrazie "pułkownika" dodaje się wyraz

"(komandora)";
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4) w art. 1 w pkt 7, w art. 15 skreśla się ust. 2;

5) w art. 1 w pkt 7, w art. 16 w pkt 1 po wyrazie "posiadającego" dodaje się wyraz

"bezpośrednio";

6) w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 2 po wyrazach "sądów wojskowych" dodaje się

wyrazy "(Dz. U. z 2007 Nr 226, poz. 1676, z 2008 Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr

26, poz. 157)";

7) w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret drugim, w pkt 3 po wyrazach "nie dłuższy" dodaje się

wyraz "również";

8) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 4 w pkt 4 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo"

oraz wyraz "i" zastępuje się wyrazem "albo";

9) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz

z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem albo prawo do równoważnika

pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego, odpowiednio

do zajmowanego stanowiska służbowego oraz liczby uprawnionych

i przesiedlonych członków rodziny;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu:

"…) prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świadczeń związanych z

użytkowaniem lokalu mieszkalnego;";

10) w art. 1:

a) w pkt 13, w art. 26:

- w ust. 7 w pkt 1 i 2 po wyrazie "żołnierza" dodaje się wyraz "zawodowego",

- w ust. 19 w zdaniu wstępnym wyraz "służbę" zastępuje się wyrazami

"zawodową służbę wojskową",

- w ust. 22 w pkt 2 po użytym po raz pierwszy wyrazie "służby" dodaje się

wyraz "wojskowej",
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b) w pkt 16:

- w art. 35 w ust. 1 i 2 wyrazy "prognozy przebiegu służby" zastępuje się

wyrazami "prognozy przebiegu zawodowej służby wojskowej",

- w art. 36 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazie "stanowiska" dodaje się

wyraz "służbowego",

c) w pkt 19, w art. 44 w ust. 2 wyraz "uprawniony" zastępuje się wyrazem

"właściwy";

11) w art. 1 w pkt 16, w art. 37 ust. 5 oznacza się jako ust. 2a;

12) w art. 1 w pkt 25 w lit. c, w ust. 8 w pkt 2 po wyrazie "zaginięcia" dodaje się wyrazy

", a także wzory dokumentów ewidencyjnych";

13) w art. 1 w pkt 29 w lit. b, w ust. 3b skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem spełnienia

warunków, o których mowa w ust. 3";

14) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 4a wyrazy "normę określoną" zastępuje się wyrazami

"normy określone";

15) w art. 1 w pkt 35, w art. 67:

a) w ust. 7:

- w pkt 1 po wyrazie "Narodowej" dodaje się wyrazy "albo uczelnia wojskowa,"

oraz po wyrazie "zawodowym" dodaje się wyrazy ", uwzględniając konieczność

zapewnienia zaopatrzenia urazów i schorzeń, które powstały w trakcie szkoleń

poligonowych i ćwiczeń wojskowych",

- w pkt 2 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy ", mając na względzie

zapewnianie poprawności i celowości wydawania takich produktów i wyrobów

oraz racjonalność gospodarowania nimi",

- w pkt 3 po wyrazie "państwa" dodaje się wyrazy ", uwzględniając niezbędne

elementy skierowań, orzeczeń i certyfikatów wystawianych po przeprowadzaniu

takich badań",

- w pkt 4 po wyrazie "państwa" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zagrożenia

epidemiologiczne charakterystyczne dla miejsca pełnienia służby poza granicami



- 4 -

państwa oraz terminy i miejsca wykonania takich szczepień",

- w pkt 5 po wyrazie "turnusów" dodaje się wyrazy ", uwzględniając potrzeby

żołnierzy zawodowych wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym

konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz

umożliwienia im dalszego leczenia (rehabilitacji) po zakończeniu pobytu na

turnusie leczniczo-profilaktycznym, a także wskazując organ kierujący

kompetentny do oceny aktualnego stanu zdrowia żołnierzy zawodowych oraz

miejsca prowadzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych",

- w pkt 6 po wyrazie "dyspanseryzacyjnego" dodaje się wyrazy ", określając

grupy zdrowotne, wykaz chorób i schorzeń, zakres konsultacji specjalistycznych

i badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych, w celu prowadzenia

dyspanseryzacji",

b) skreśla się ust. 8;

16) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "dentystyczne" zastępuje się wyrazem

"stomatologiczne",

b) w ust. 2 wyraz "dentystycznych" zastępuje się wyrazem "stomatologicznych";

17) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "wojskowej" skreśla się

przecinek oraz wyrazy "tej służby" zastępuje się wyrazami "służby wojskowej";

18) w art. 1:

a) w pkt 37, w art. 68 w ust. 1 wyrazy "o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych" zastępuje

się wyrazami "ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)",

b) po pkt 37 dodaje się pkt … w brzmieniu:

"…) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. Żołnierz zawodowy ma prawo do zakwaterowania oraz innych

świadczeń z tym związanych na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.";";
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19) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dodatek za rozłąkę, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów codziennych

dojazdów, o którym mowa w ust. 2, ustala się w formie ryczałtów miesięcznych.";

20) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Należności określone w ust. 1 i 2 nie przysługują żołnierzowi zawodowemu,

któremu przyznano świadczenie mieszkaniowe, a także żołnierzowi zawodowemu

pełniącemu służbę poza granicami państwa.";

21) w art. 1 w pkt 37, w art. 68:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysokość dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów codziennych dojazdów,

szczegółowe warunki ustalania wysokości należności, o których mowa

w ust. 1 i 2, oraz warunki korzystania z tych uprawnień;",

b) w ust. 9:

- wyrazy "określić wysokość dodatku za rozłąkę, uzależnioną" zastępuje się

wyrazami "uwzględniać, że wysokość dodatku za rozłąkę jest uzależniona",

- wyrazy "wysokość kosztów przejazdów i codziennych dojazdów, o których

mowa w ust. 1 i 2, uzależniając ich wysokość" zastępuje się wyrazami ", że

wysokość kosztów codziennych dojazdów, o których mowa w ust. 2, jest

uzależniona";

22) w art. 1 w pkt 45, w art. 82:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "po raz pierwszy",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zasiłek na zagospodarowanie może być przyznany żołnierzowi zawodowemu

tylko jeden raz w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej.";

23) w art. 1 w pkt 48, w art. 86 w ust. 15 wyrazy "rodzaj należności" zastępuje się

wyrazami "rodzaje wydatków";

24) w art. 1 w pkt 52 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 2" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie
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w brzmieniu:

"-   pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia

zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolności została

spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem czynnej

służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi

właściwościami lub warunkami służby wojskowej;",";

25) w art. 1:

a) w pkt 59 w lit. b, w ust. 1c wyrazy "w następstwie wypadku lub choroby

pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej" zastępuje się wyrazami

"wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby

wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami

lub warunkami służby wojskowej pełnionej",

b) w pkt 60, w art. 120 w ust. 2 wyraz "Żołnierz" zastępuje się wyrazami "Były

żołnierz" oraz wyrazy "w następstwie wypadku lub choroby pozostających

w związku z pełnieniem służby wojskowej" zastępuje się wyrazami "wskutek

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami

służby wojskowej pełnionej";

26) w art. 1:

a) w pkt 60, w art. 120 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie "zwolnieniem" dodaje się wyrazy

"z zawodowej służby wojskowej",

b) w pkt 61, w art. 124 w ust. 2 wyrazy "do służby" zastępuje się wyrazami "do

zawodowej służby";

27) w art. 1 w pkt 61, w art. 126 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Szeregowych zawodowych pobierających naukę w szkołach podoficerskich oraz

szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych odbywających szkolenie

w uczelni wojskowej nie powołuje się do służby kandydackiej.";
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28) w art. 1 w pkt 63, w art. 132 wyrazy "art. 66" zastępuje się wyrazami "art. 66 - 67c";

29) w art. 2 w pkt 1, w art. 12 po wyrazie "ustawie" dodaje się wyrazy "z dnia 17 grudnia

1998 r.";

30) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podoficerowie i szeregowi odbywający w dniu 31 grudnia 2009 r.

nadterminową zasadniczą służbę wojskową, spełniający wymagania określone

w ustawie zmienianej w art. 1 do powołania do zawodowej służby wojskowej

w korpusie podoficerów zawodowych albo w korpusie szeregowych

zawodowych, stają się z dniem 1 stycznia 2010 r. żołnierzami zawodowymi

pełniącymi czynną służbę wojskową jako służbę kontraktową, odpowiednio w

korpusie podoficerów zawodowych, albo w korpusie szeregowych

zawodowych, pod warunkiem zawarcia kontraktu, o którym mowa w ust. 2.",

b) w ust. 2 wyraz "uprawnione" zastępuje się wyrazem "właściwe" oraz wyrazy

"ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami

"terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.",

c) w ust. 3 wyraz "pełnią" zastępuje się wyrazem "odbywają",

d) w ust. 4 po wyrazie "Zbrojnych" dodaje się wyrazy "Rzeczypospolitej Polskiej,

zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi"",

e) skreśla się ust. 5;

31) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy starszego szeregowego

(starszego marynarza) oraz żołnierz nadterminowej zasadniczej służby

wojskowej posiadający stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego

marynarza), spełniający wymagania do powołania do zawodowej służby

wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych określone w ustawie

zmienianej w art. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi na potrzeby Sił

Zbrojnych, może być powołany do zawodowej służby wojskowej

i  wyznaczony, za jego pisemną zgodą, na stanowisko służbowe

zaszeregowane do stopnia etatowego szeregowego (marynarza).";
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32) w art. 6 w ust. 4 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami

"31 grudnia 2009 r.";

33) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r., byli żołnierze zawodowi oraz byli żołnierze

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy wskutek wypadku

pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby

powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

wojskowej pełnionej poza granicami państwa po dniu 22 lutego 1998 r., doznali

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą wystąpić do Ministra

Obrony Narodowej z wnioskami o powołanie do zawodowej służby wojskowej.";

34) w art. 9:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 5,

art. 16, art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2,

art. 84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 4 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, art. 64

ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez

6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.",

b) w ust. 2 wyraz "czasu" zastępuje się wyrazem "dnia",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 8,

art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej w

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez

6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";
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35) w art. 10 po wyrazach "i 124a" dodaje się wyrazy ", art. 5";

36) w art. 10 wyrazy "oraz art. 7" zastępuje się wyrazami ", art. 7 oraz art. 9 ust. 3".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej

36 poprawek.

Poprawki nr 1, 24 i 25 zmierzają do zachowania spójności terminologicznej w

ramach systemu prawa dostosowując terminologię rozpatrzonej nowelizacji do ustawy z dnia

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat uznał, że karta opisu stanowiska służbowego

powinna zawierać również informację o podstawowych obowiązkach na tym stanowisku.

Analogiczne rozwiązanie obowiązuje w aktualnym stanie prawnym.

Mając na uwadze zachowanie konsekwencji terminologicznej w ustawie o służbie

wojskowej żołnierzy zawodowych konieczne jest sformułowanie przepisu art. 10 pkt 4

analogicznie do m.in. art. 10 pkt 1 i wskazanie, że odpowiednikiem pułkownika w Marynarce

Wojennej jest komandor (poprawka nr 3).

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat miał na względzie, że art. 15 ust. 2 powtarza treść

art. 15 ust. 1 (w zakresie wniosku o powołanie do służby stałej) oraz art. 11 ust. 2 (w zakresie

konieczności uzyskania przez żołnierza zawodowego bardzo dobrej oceny w ostatniej opinii

służbowej).

Poprawka nr 5 koreluje zakres przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia

z odpowiednimi przepisami merytorycznymi, tj. art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2.

Uchwalając poprawki nr 6, 18 i 29 Senat uwzględnił § 158 ust. 1 Zasad techniki

prawodawczej (zwanych dalej "ZTP") określający zasady formułowania odesłań do innych

aktów normatywnych.

Mając na względzie zapewnienie czytelności przepisu określającego czas

pozostawania w rezerwie kadrowej żołnierza zawodowego w związku z udzieleniem mu

urlopu wychowawczego Senat przyjął poprawkę nr 7. Poprawka ta wyeliminuje również

ewentualne wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego, czy pierwsza część przepisu dotyczy

również żołnierza zawodowego służby kontraktowej.

Uwzględniając zasady posługiwania się spójnikami (koniunkcją, alternatywą łączną i

rozłączną) w języku prawnym, Senat uznał za poprawne posłużenie się w nowelizowanym

art. 24 ust. 4 alternatywą rozłączną w miejsce alternatywy łącznej i koniunkcji (poprawka

nr 8). Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której żołnierz zawodowy będzie pełnił
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służbę na stanowisku bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowej i

międzynarodowych strukturach wojskowych.

Senat uchwalił poprawkę nr 9 mając na uwadze zapewnienie właściwej relacji

pomiędzy prawem do nieodpłatnego zakwaterowania, prawem do równoważnika pieniężnego

na wynajęcie lokalu mieszkalnego oraz prawem do ryczałtu na pokrycie niektórych

świadczeń związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. W poprawce przyjęto, że prawo

do nieodpłatnego zakwaterowania i prawo do równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu

mieszkalnego przysługują alternatywnie. Natomiast prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych

świadczeń związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego przysługuje żołnierzowi bez

względu na to czy korzysta z nieodpłatnego zakwaterowania, czy też z równoważnika

pieniężnego.

Poprawki nr 10, 17 i 26 zmierzają do zapewnienia spójności terminologicznej w

ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Przyjmując te poprawki kierowano się

§ 10 ZTP (nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej).

Mając na względzie treść poszczególnych przepisów ujętych w nowelizowanym

art. 37 oraz relacje między tymi przepisami, uznano za właściwe, aby ust. 5 umieszczony był

w strukturze artykułu po ust. 2 (poprawka nr 11). Przepis ust. 5 dotyczy bowiem

podstawowego okresu trwania kadencji, a więc jest treściowo związany z ust. 2, a nie

przedłużonego okresu kadencji, o którym mowa w ust. 3 i 4. Miejsce przepisu w strukturze

aktu (ustępu w strukturze artykułu) jest istotne z punktu widzenia interpretacji przepisu. Błąd

w tym zakresie może być przyczyną dokonania przez zainteresowanego niewłaściwej

wykładni przepisu.

Mając na uwadze, że ewidencja wojskowa powinna być prowadzona w sposób

jednolity i przejrzysty oraz, że zakres ewidencjonowanych danych powinien być kompletny,

Senat uznał za niezbędne, aby Minister Obrony Narodowej określał, w drodze

rozporządzenia, nie tylko zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, ale także wzory

dokumentów ewidencyjnych (poprawka nr 12).

Mając na względzie, że warunkiem wykonywania przez żołnierza zawodowego

pracy zarobkowej jest spełnienie warunków określonych przez ustawodawcę w art. 56 ust. 3,

bez względu na to gdzie taka praca będzie wykonywana, zbędne jest odsyłanie w art. 56 ust.

3b do ust. 3 tego artykułu. Odesłanie takie nie ma żadnej wartości normatywnej, a co więcej

może wprowadzać adresata w błąd co do intencji ustawodawcy. Analogicznego odesłania nie

dokonano bowiem w ust. 3a, co mogłoby sugerować, że w przypadku określonym w tym

przepisie ust. 3 się nie stosuje, co jest oczywiście niezgodne z wolą ustawodawcy. Biorąc pod
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uwagę § 11 ZTP (zakaz formułowania przepisów, które nie służą wyrażaniu norm prawnych)

Senat uchwalił poprawkę nr 13.

Uwzględniając, że nowelizowany art. 60 ust. 2 stanowi o dwóch normach:

czterdziesto i czterdziestoośmiogodzinnej, należałoby w dodawanym art. 60 ust. 4a uściślić,

do jakiej normy ten przepis się odnosi. Uznano, że wolą ustawodawcy jest, aby wskazany

przepis odnosił się zarówno do jednej, jak i drugiej normy. Przyjmując taką interpretację

uchwalono poprawkę nr 14.

Analiza art. 67 ust. 7 i 8 prowadzi do wniosku, że sformułowane w ust. 8 wytyczne

są niekompletne. Warunkiem poprawności przepisu upoważniającego, a co za tym idzie

zgodności tego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji, jest ujęcie w nim wszystkich

przewidzianych ustawą zasadniczą elementów. Omawiany przepis nie spełnia tego warunku,

ustawodawca nie daje bowiem niezbędnych wskazówek co do sposobu uregulowania spraw, o

których mowa w ust. 7 pkt 1 i 3–5. Dążąc do zapewnienia zgodności przepisu

upoważniającego z Konstytucją oraz ZTP, Senat uchwalił poprawkę nr 15.

Dodawany art. 67a przyznaje żołnierzom zawodowym prawo do bezpłatnych

świadczeń dentystycznych oraz materiałów stomatologicznych. Uwzględniając art. 15 ust. 2

pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (jest to ustawa podstawowa dla danej dziedziny spraw) uznano za

właściwe posłużenie się w dodawanym artykule nazwą świadczenia zgodną z nazwą przyjętą

w przytoczonej ustawie. Na określenie świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty posługuje się

ona określeniem "świadczenia stomatologiczne", a nie "świadczenia dentystyczne". Mając to

na względzie uchwalono poprawkę nr 16.

Mając na względzie czytelność nowelizowanego art. 68 ust. 3 oraz kierując się § 7

ZTP, który nakazuje redagowanie zdań w ustawie w sposób zgodny z powszechnie

przyjętymi regułami składni języka polskiego, a także mając na względzie brzmienie tego

przepisu zaproponowane w przedłożeniu rządowym, Senat uchwalił poprawkę nr 19.

Uwzględniając, że w nowelizowanym art. 68 ust. 5 mowa jest o należnościach, a nie

świadczeniach, oraz dążąc do zapewnienia czytelności przepisu przyjęto poprawkę nr 20.

Mając na względzie, że ustawodawca w art. 68 ust. 4 ustalił wysokość zwrotu

kosztów przejazdu nie jest celowe upoważnianie Ministra Obrony Narodowej do określenia

tej wysokości w drodze rozporządzenia. Uzasadnionym wydaje się natomiast, aby minister

określał szczegółowe warunki ustalania wysokości należności, o których mowa w art. 68

ust. 1 i 2. Ponadto, zdaniem Senatu, konieczne jest uściślenie sformułowanych w art. 68 ust. 9

wytycznych, w ten sposób, aby nie powtarzały one zakresu spraw przekazanych do
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uregulowania w ust. 8 tego artykułu oraz uwzględniały art. 68 ust. 4, tj. fakt ustalenia w

ustawie wysokości należności polegającej na zwrocie kosztów przejazdu (poprawka nr 21).

Przyjmując założenie, że wolą ustawodawcy jest, aby zasiłek na zagospodarowanie

przysługiwał żołnierzowi w trakcie kariery tylko jeden raz oraz mając na względzie

wyeliminowanie w tym zakresie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych

(w szczególności dotyczących relacji pomiędzy art. 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), Senat uchwalił

poprawkę nr 22. Propozycja zmierza do jednoznacznego wyrażenia w przepisach wyżej

przedstawionej tezy.

Poprawka nr 23 formułuje w poprawny sposób zakres odesłania do innego przepisu.

W poprawce uwzględniono, że w art. 86 w ust. 7 w pkt 3 mowa jest o wydatkach, a nie

należnościach.

Poprawka nr 27 zmierza do tego, aby szeregowych zawodowych i podoficerów

zawodowych odbywających szkolenie w uczelni wojskowej nie powoływało się do służby

kandydackiej. Zdaniem Senatu brak jest uzasadnienia, aby żołnierzy takich traktować inaczej,

aniżeli szeregowych zawodowych pobierających naukę w szkołach podoficerskich.

W opinii Senatu żołnierzom pełniącym służbę kandydacką powinny przysługiwać

analogiczne uprawnienia w zakresie ochrony zdrowia, jakie przysługują żołnierzom

zawodowym. Mając to na uwadze uchwalono poprawkę nr 28.

Propozycja zmian w art. 4 ust. 1-4 ustawy nowelizującej ma charakter redakcyjno-

legislacyjny. Natomiast propozycja skreślenia w art. 4 ust. 5, wynika z faktu, że materia

regulowana tym przepisem przejściowym została już unormowana w przepisach

przejściowych nowelizowanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a

mianowicie w zmienianym art. 176 tej ustawy (poprawka nr 30).

Przepis art. 5 rozpatrzonej ustawy umożliwia (w okresie przejściowym) powołanie

do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenie na stanowisko zaszeregowane do stopnia

etatowego szeregowego, żołnierzy rezerwy posiadających wyższy stopień wojskowy

(starszego szeregowego). Poprawka nr 31 ma na celu zapewnienie równego traktowania

zarówno żołnierzy rezerwy, jak też żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

posiadających takie same stopnie wojskowe i powoływanych do zawodowej służby

wojskowej. Zdaniem Senatu przyjęcie proponowanego rozwiązania pozwoli również na

płynne przejście żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej do służby

zawodowej. Jednocześnie Senat proponuje wcześniejsze wejście w życie omawianego

przepisu. W opinii Senatu powinien on wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

(poprawka nr 35).
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Poprawka nr 32 wprowadza w przepisie przejściowym datę pewną w miejsce

odesłania do przepisu o wejściu w życie ustawy.

Zmiany w art. 7 nowelizowanej ustawy (poprawka nr 33) zmierzają z jednej strony

do odniesienia tego przepisu do daty wejścia w życie ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. o

zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., z drugiej

zaś dostosowują terminologię tego przepisu do ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Mając na względzie, że zmiana przepisów upoważniających zawartych w art. 5

ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

ustawy, kierując się regułami walidacyjnymi dotyczącymi obowiązywania rozporządzeń oraz

uwzględniając, że wolą ustawodawcy jest czasowe utrzymanie w mocy rozporządzeń

wydanych na podstawie przytoczonych delegacji, Senat skorelował termin wejścia w życie

przepisu przejściowego czasowo utrzymującego w mocy te rozporządzenia, z terminem

wejścia w życie przepisów nowelizujących upoważnienia ustawowe. Poza tym w art. 9 ust. 1

w katalogu przepisów utrzymywanych w mocy uściślono niektóre podstawy prawne oraz w

ust. 2 tego artykułu dokonano drobnej zmiany redakcyjnej (poprawki nr 34 i 36).


