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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009

r. ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 33, w art. 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia, tryb i warunki

udzielania urlopów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, odwoływania z urlopu

lub jego przedłużania oraz wymiar tych urlopów. W rozporządzeniu należy

uwzględnić możliwość zróżnicowania wymiaru urlopów w zależności od rodzaju

czynnej służby wojskowej lub charakteru wykonywanych zadań na stanowisku

służbowym lub w ramach pełnionej funkcji, wyjątkowy charakter odwoływania

żołnierzy z urlopu lub jego przedłużania.";

2) w art. 1 w pkt 37, w art. 76a w ust. 3 wyraz "Policji" zastępuje się wyrazem "policyjne";

3) w art. 1 w pkt 59, w art. 99a w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "numer PESEL" zastępuje się

wyrazami "numer ewidencyjny PESEL";
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4) w art. 1 w pkt 60, w art. 100 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej albo Parlamentu Europejskiego" zastępuje się

wyrazami "na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora";

5) w art. 1 w pkt 61, w art. 101c w ust. 2 wyrazy "wyciągi z tych wykazów" zastępuje się

wyrazami "wyciąg z tego wykazu";

6) w art. 1 w pkt 62, w art. 106 w zdaniu drugim po wyrazach "organów wojskowych"

dodaje się wyrazy "podczas odbywania ćwiczeń wojskowych";

7) w art. 1 w pkt 63, w art. 108 w ust. 3 i 4 wyrazy "Żołnierza okresowej służby wojskowej"

zastępuje się wyrazami "Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych

innych ustaw i wprowadził do jej tekstu 7 poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał za konieczne uściślenie, iż można określać,

a następnie różnicować wymiar urlopu a nie czas jego trwania.

W celu zastosowania właściwej terminologii, jaką posługuje się ustawa

w odniesieniu do innych aktów prawnych związanych z przedmiotową problematyką Senat

przyjął poprawkę nr 2.

Zgodnie z § 10 Zasad Techniki Prawodawczej do oznaczania jednakowych pojęć

używa się jednakowych określeń. Biorąc powyższe pod uwagę Senat przyjął poprawki

nr 3 i 4, które mają charakter doprecyzowujący i zmierzają do zapewnienia jednolitej

terminologii, jaką posługuje się ustawa.

Natomiast poprawka nr 5 ma charakter porządkowy i ma na celu zastosowanie

właściwej formy fleksyjnej.

Przyjmując poprawkę nr 6 Senat uznał za celowe doprecyzowanie wytycznych

do upoważnienia do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu powoływania na ćwiczenia

wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń tak, aby jednoznacznie wskazać, iż rozporządzenie to

ma regulować postępowanie organów wojskowych podczas obywania tego rodzaju ćwiczeń.

W świetle przepisów ustawy obowiązek służby wojskowej polega na m.in.

na pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. Przyjmując poprawkę nr 7

Senat uznał za zasadne doprecyzowanie terminologii, jaką posługuje się ustawa odnośnie

żołnierzy rezerwy pełniących okresową służbę wojskową tak, aby zapobiec powstaniu

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.


