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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia

2005 r. ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy

zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 8 w ust. 1 wyrazy "a także" zastępuje się wyrazem "i";

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84 ust. 3

ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art.

2, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art.

4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.".
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Uzasadnienie

Poprawki wniesione przez Senat mają charakter uściślający.

Niezbędne jest dodanie przepisu przejściowego (poprawka nr 2), który zapewni

ochronę dotychczas uprawnionych do nagrody lub zapomogi – do czasu wejścia w życie

nowych rozporządzeń, gdyż wraz w wejściem życie nowelizacji następuje utrata mocy

przepisów rozporządzeń obecnie obowiązujących i nie byłoby trybu postępowania w tych

sprawach. Szczególnie dotkliwe odczuwalne skutki tego byłyby wówczas dla ubiegających

się o zapomogę.

Poprawka nr 1 ma także charakter uściślająco-porządkujący i nie należy rozpatrywać

jej jako wyłącznie redakcyjnej. Odnosi się bowiem do zasad postępowania w przypadku

odwołania przez żołnierza od decyzji w sprawach określonych w ustawie, a pozostawienie

dotychczasowego brzmienia sugeruje mylnie, że odwołanie od decyzji w sprawach

określonych w ustawie żołnierz może wnieść na zasadach określonych w Kodeksie

postępowania administracyjnego, a jednocześnie lub alternatywnie - do właściwego sądu

administracyjnego.


