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19. posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej
w dniu 28 września 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach.



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Franciszek Adamczyk)

Przewodniczący Franciszek Adamczyk:

Otwieram dziewiętnaste posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.
Witam panów senatorów, witam panią minister, witam przedstawicieli ministra

obrony narodowej.
Przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie poprawki, zgłoszonej w czasie

dyskusji nad rozpatrywanym projektem ustawy o zmianie ustawy o orderach i od-
znaczeniach. Poprawka dotyczy zmiany w §3 omawianej ustawy, który brzmi:
„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.” Chodzi o to, żeby wyrazy:
„z dniem 1 stycznia 2007 r.” zastąpić wyrazami: po upływie czternastu dni od ogło-
szenia.

Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej poprawki?
Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:

Nie wiem, kto wpadł na pomysł wprowadzenia tej poprawki. Czy to był efekt
tego, że ten punkt został wprowadzony do porządku dzisiejszego posiedzenia i zrobio-
no kalkulację, z której wynika, że są takie możliwości? To z tego wynikało, tak? My-
ślę, że powinniśmy to uchwalić, jak najbardziej, bo to by otworzyło drogę do tego, że-
by ewentualnie zdążyć z procedurami przed świętem narodowym. Dziękuję uprzejmie
i uważam, że powinniśmy to poprzeć.

Przewodniczący Franciszek Adamczyk:

Tak, Panie Senatorze, to zrodziło się właśnie po naszym posiedzeniu, kiedy
okazało się, że następne posiedzenie Senatu będzie w drugiej połowie października.
W związku z tym, że praca została wykonana, a ta ustawa nie budziła kontrowersji,
powstała szansa, że 11 listopada pan prezydent będzie mógł wręczyć pierwsze ordery
i pierwsze odznaczenia. I właśnie przyjęcie tej poprawki to spowoduje. Jest wystar-
czająco dużo czasu, żeby zlecić mennicy ich wykonanie, żeby po prostu te odznaczenia
były gotowe. Jak już powiedziano na posiedzeniu komisji, pani minister to przedsta-
wiała i potwierdzał pan minister Winid, praktycznie są już kandydaci – sprawdzeni
i w pewnym sensie wyselekcjonowani – do tego odznaczenia.

Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
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Jeśli nie ma chętnych, pytam, kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-
prawki…

Tak, proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Karwowska-Sokołowska:

Bardzo przepraszam, że wchodzę w zdanie. Pierwszy powinien być przegłoso-
wany wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, nawet jeżeli państwo senatorowie nie
skłaniacie się do tego, nie zmienia to jednak faktu, że trzeba ponownie to przegłoso-
wać. Komisja zebrała się po debacie i musi się ustosunkować do wszystkich wniosków,
jakie padły w związku z rozpatrywaniem tej ustawy. Przepraszam. Dziękuję.

Przewodniczący Franciszek Adamczyk:

Dziękuję za tę czujność i podpowiedź, w scenariuszu tego nie miałem i tylko
tym mogę się usprawiedliwić, ale Biuro Legislacyjne w Kancelarii Senatu zawsze
czuwa nad nami.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy o orderach i odznaczeniach
bez poprawek? (0)

Zaraz, przecież myśmy już nad tym głosowali…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto jest przeciw? (6)
Jesteśmy przeciw. Dobrze. Takiego głosowania jeszcze nie było. Wszyscy prze-

ciw, no, ciekawe.
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.
Poddaję pod głosowanie poprawkę, polegającą na tym, że w art. 3 wyrazy „z

dniem 1 stycznia 2007 r.” zastępuje się wyrazami: po upływie czternastu dni od dnia
ogłoszenia.

Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli dopełniliśmy formalności. Rzeczywiście, miałem to napisane.
Myślę, że dotychczasowy sprawozdawca będzie sprawozdawcą i tego posiedze-

nia komisji.
Czy są jeszcze jakieś inne sprawy? Czy ktoś z gości chce zabrać głos?
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lena Dąbkowska-Cichocka:

Jeśli można, pragnę bardzo serdecznie podziękować panom senatorom i prze-
prosić za te uchybienia, po prostu nie spojrzałam, że tam jest ta data 1 stycznia. Spraw-
dziliśmy, że uda się wykonać to odznaczenie. Tak jak mówiłam na posiedzeniu plenar-
nym, bardzo ważny jest taki symboliczny wymiar tego, bo kombatanci odchodzą. Im
więcej będzie świadków tych pierwszych odznaczeń w trakcie uroczystości 11 listopa-
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da, tym będzie dla nich to sympatyczniejsze, jak myślę. I dlatego bardzo serdecznie
dziękuję i przepraszam za to zamieszanie.

Przewodniczący Franciszek Adamczyk:

Dziękuję panom senatorom i naszym gościom za udział.
Zamykam posiedzenie i życzę smacznego obiadu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 38)
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