
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie ustawy o dyscyplinie wojskowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia

2009 r. ustawy o dyscyplinie wojskowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy "do udzielenia pomocy, na żądanie uprawnionej osoby"

zastępuje się wyrazami ", na żądanie uprawnionej osoby, do udzielenia pomocy";

2) w art. 5 w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w ciągu roku kalendarzowego";

3) w art. 11 w ust. 5 i 6 wyraz "dwukrotnego" zastępuje się wyrazem "dwukrotności";

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) rodzaje odznak honorowych, tytułów honorowych oraz honorowej broni białej;

 4) wzory odznak honorowych, odznak i znaków tytułów honorowych oraz honorowej

broni białej;";

5) w art. 16 w ust. 3 skreśla się wyraz "tego";

6) w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 wyraz "do" zastępuje się wyrazami "w zakresie";

7) w art. 25 w pkt 5 w lit. a wyrazy "szkoły wojskowej" zastępuje się wyrazami "szkoły

podoficerskiej";
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8) w art. 49:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "rzecznik dyscyplinarny i wyższy

przełożony dyscyplinarny" zastępuje się wyrazami "organ wojskowy uprawniony

do orzekania o ukaraniu, wyższy przełożony dyscyplinarny i rzecznik

dyscyplinarny",

b) w ust. 4 po wyrazach "na żądanie przełożonego dyscyplinarnego," dodaje się

wyrazy "organu wojskowego uprawnionego do orzekania o ukaraniu,",

c) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) organu wojskowego uprawnionego do orzekania o ukaraniu – kolejny

nadrzędny nad nim organ wojskowy;";

9) w art. 60 skreśla się ust. 4;

10) w art. 62 w ust. 2 po wyrazach "z uzasadnieniem" dodaje się wyrazy ", a odpis tego

orzeczenia doręcza się osobom uprawnionym do złożenia odwołania";

11) w art. 65 w ust. 4 wyrazy "organ uprawniony" zastępuje się wyrazami "organ

wojskowy uprawniony";

12) w art. 71 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy ", o którym mowa w art. 76 ust. 5," zastępuje się

wyrazami "nad wykonaniem ukarania";

13) w art. 76 w ust. 5 wyrazy "o którym mowa w ust. 4" zastępuje się wyrazami "który

zarządził wykonanie ukarania";

14) w art. 78 w ust. 1 wyrazy ", o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3" zastępuje się

wyrazami "zobowiązania do wykonania dodatkowych zadań służbowych lub

zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody";

15) w art. 82 w ust. 5 wyrazy "wyższej szkole wojskowej" zastępuje się wyrazami

"uczelni wojskowej";
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16) w art. 82 w ust. 7 wyrazy "w której obwiniony" zastępuje się wyrazami "której

obwiniony";

17) w art. 84 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a oraz w ust. 3 w pkt 1 w lit. a wyrazy "numer

PESEL" zastępuje się wyrazami "numer ewidencyjny PESEL";

18) w art. 84 w ust. 7 wyrazy "dane dotyczące podporządkowanych żołnierzy, o których

mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "dane i informacje zawarte w ewidencji

dyscyplinarnej, w zakresie dotyczącym podporządkowanych żołnierzy";

19) w art. 85 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) uprawnionych do prowadzenia ewidencji dyscyplinarnej oraz gromadzenia lub

przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 84,",

b) skreśla się lit. b;

20) w art. 86 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) upływu roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;";

21) w art. 86 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie wymierzenia żołnierzowi kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 24

pkt 7, oraz środka dyscyplinarnego, jeżeli został orzeczony wraz z tą karą,

ukaranie to ulega zatarciu po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się

orzeczenia o ukaraniu.";

22) w art. 90:

a) w pkt 1 i 2 wyrazy "innych podobnie działających substancji lub środków"

zastępuje się wyrazami "innej podobnie działającej substancji lub środka",

b) w pkt 3 wyrazy "podobnie działającego środka albo substancji" zastępuje się

wyrazami "innej podobnie działającej substancji lub środka";
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23) w art. 92 w pkt 2, w art. 338:

a) w § 2 wyrazy "na okres powyżej 48 godzin, nie dłużej jednak niż na okres powyżej

7 dni" zastępuje się wyrazami "przez okres powyżej 48 godzin, nie dłużej jednak

niż przez okres 7 dni",

b) w § 3 wyrazy "na okres" zastępuje się wyrazami "przez okres";

24) w art. 95 w pkt 3, w art. 26a w ust. 3 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się

średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób

archiwizowania lub brakowania ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób

umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji

i dokumentacji;

6) warunki oraz organizację umieszczania w izbie zatrzymań osób, o których mowa

w ust. 1, z uwzględnieniem czynności dokonywanych wobec tych osób przez

obsługę izby zatrzymań.";

25) w dziale VI:

a) w rozdziale 2 art. 95 oznacza się jako art. 96,

b) w rozdziale 3 art. 96 i 97 oznacza się jako art. 97 i 98.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Ustawa o dyscyplinie wojskowej zastała rozpatrzona przez Senat na 40 posiedzeniu.

W uchwale podjętej w dniu 23 września 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy

25 poprawek.

W poprawce nr 4 Senat proponuje uzupełnienie przepisu, który zawiera

upoważnienie dla Ministra Obrony Narodowej do wydania rozporządzenia. W poprawce

wskazuje się, że rozporządzenie będzie określać rodzaje i wzory odznak honorowych. Zmiana

taka jest konsekwencją dodania w art. 11, w katalogu wyróżnień, nowego rodzaju

wyróżnienia, jakim jest przyznanie odznaki honorowej.

Senat stwierdził, że w art. 49 ustawa wskazuje podstawy wyłączenia od udziału w

postępowaniu dyscyplinarnym przełożonego dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego i

wyższego przełożonego dyscyplinarnego. W przypadku, gdy organem orzekającym w

postępowaniu jest sąd, ustawa nakazuje stosować przepisy Kodeksu postępowania karnego

(art. 9); przepis ten nie reguluje natomiast kwestii wyłączenia od udziału w postępowaniu

dyscyplinarnym organów wojskowych uprawnionych do orzekania o ukaraniu, wskazanych w

art. 25 pkt 5 lit. a i c. W poprawce nr 8 Senat zmierza do tego by przepisy art. 49 dotyczące

wyłączenia danej osoby od udziału (zwłaszcza orzekania) w postępowaniu były stosowane

również wobec organu wojskowego uprawnionego do orzekania o ukaraniu.

Bardzo istotną zmianę wprowadza poprawka oznaczona nr 20. Jest ona efektem

występującej w ustawie niespójności pomiędzy art. 35 ust. 2 i art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Art. 35 ust. 2 stanowi, że środek dyscyplinarny pozbawienia prawa do noszenia odznaki

honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych

i państwowych z udziałem wojska stosuje się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia

o ukaraniu do dnia zatarcia ukarania. Tymczasem dzień zatarcia ukarania (zgodnie z

dotychczasowym brzmieniem art. 86 ust. 1 pkt 1 ) następował z upływem roku od dnia

wykonania kary lub środka dyscyplinarnego. W zaistniałej sytuacji nie było możliwe

wyznaczenie końca okresu stosowania środka karnego szczególnie w przypadku, gdy zostałby

on zastosowany samoistnie, czyli nie obok jednej z kar dyscyplinarnych.

Poprawka nr 21 wprowadza w miejsce dotychczasowego przepisu, który nie

przewidywał zatarcia kary dyscyplinarnej usunięcia żołnierza ze służby wojskowej, nowe

rozwiązanie, zgodnie z którym w wypadku dyscyplinarnego usunięcia ze służby wojskowej

ukaranie to będzie ulegać zatarciu po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
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Poprawka ta wynika z uwzględnienia dwóch okoliczności. Po pierwsze, że obecnie uchwalana

ustawa ma obowiązywać również na czas mobilizacji i wojny, po drugie, że sprzyjający

refleksji i resocjalizacji czas pozostawania poza służbą może wpłynąć pozytywnie na postawę

ukaranego żołnierza i motywować go do powrotu do służby jako doświadczonego człowieka

i pełnowartościowego żołnierza.

W poprawce nr 23, która generalnie ma charakter poprawki redakcyjnej istotne jest

wykreślenie (w art. 92 pkt 2, w art. 338 w § 2 ustawy Kodeks karny) wyrazu "powyżej", który

zaburzał logikę zmienianego przepisu.

Poprawka oznaczona nr 24 uprawnia Ministra Obrony Narodowej do określenia

w rozporządzeniu kwestii organizacyjnych oraz ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych

z umieszczeniem w wojskowych izbach zatrzymań osób zatrzymanych przez Żandarmerię

Wojskową. Uchwalona ustawa reguluje te kwestie w przypadku osób osadzanych w izbach

zatrzymań na podstawie ustawy o dyscyplinie wojskowej, brak było natomiast odpowiednich

uregulowań dla osób umieszczonych w wojskowej izbie zatrzymań na innej, niż wskazana w

ustawie o dyscyplinie wojskowej, podstawie.

Pozostałe poprawki oznaczone numerami 1-3, 5-7, 9-19, 22 i 25 mają na celu

doprecyzowanie przepisów ustawy.


