
Druk nr 1723-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

o rządowym projekcie ustawy o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(druk nr 1119)

Sejm na 52 posiedzeniu w dniu 9 lipca 2003 r. –  zgodnie z artykułem 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1723 do
Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 10
lipca 2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji
Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji, do której odnoszą się zawarte w
dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nie jest objęty  zakresem prawa Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) w art. 20 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Organem właściwym do przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy
kadrowej jest Minister Obrony Narodowej.”;

- odrzucić

2) w art. 22 ust. 2 nadać brzmienie:



„2. Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w wykazie
prowadzonym przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej właściwego w sprawach kadr.”;

- odrzucić

3) w art. 34 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Żołnierza zawodowego zalicza do określonego korpusu osobowego oraz
grupy i specjalności wojskowej dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej właściwego w sprawach kadr w decyzji o powołaniu go do
zawodowej służby wojskowej.”;

- odrzucić

4) w art. 43 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego lub dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych może być
zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu lub na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, jeżeli przemawiają za tym szczególnie
uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.”;

- przyjąć

5) w art. 44 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych o
stopniach etatowych majora (komandora podporucznika), podpułkownika
(komandora porucznika), pułkownika (komandora) i generałów (admirałów)
oraz na które wyznacza na podstawie przepisów odrębnych ustaw, a także na
stanowiska wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust.
1 pkt 2;”;

- odrzucić

6) w art. 44 w ust. 1 uchylić pkt 2 i 3;

- odrzucić

7) w art. 44 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:

„4) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych,
Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii
Wojskowej, dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, dowódca
Garnizonu Warszawa i komendant akademii wojskowej - w odniesieniu do
stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki)
włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;”;

- odrzucić



8) w art. 44 w ust. 1 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do
spraw kadr - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego
kapitana (kapitana marynarki) włącznie w pozostałych, niewymienionych w
pkt 2-6 jednostkach organizacyjnych oraz po zaopiniowaniu przez Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej - w zakresie zgodności z
liczbą i strukturą etatów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej, z wyjątkiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”;

- odrzucić

9) art. 108 nadać brzmienie:
„Art. 108. Żołnierzom zawodowym nie wolno kandydować do Sejmu i Senatu, na

kierownicze stanowiska państwowe obsadzane na podstawie wyboru
oraz do organów samorządu terytorialnego.”;

- odrzucić

10) art. 108 nadać brzmienie:

„Art. 108. 1. Żołnierz zawodowy może kandydować do Sejmu i Senatu, na
kierownicze stanowiska państwowe obsadzane na podstawie wyboru
oraz do organów samorządu terytorialnego.

   2. Na czas trwania kampanii wyborczej udziela się żołnierzowi
zawodowemu urlopu bezpłatnego.”;

- przyjąć

11) w art. 110 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) zgłoszenia zamiaru kandydowania na posła, senatora, na kierownicze
stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów
samorządu terytorialnego;”;

- odrzucić
Uwaga: poprawki zawarte w pkt 5-8 należy głosować łącznie.

Warszawa, dnia 10 lipca 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Obrony Narodowej

   /-/ Zbyszek Zaborowski  /-/ Stanisław Janas




