
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2009 r. Druk nr 480 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 
40 i 41. 

 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swój wniosek 
wycofała Komisja Obrony Narodowej (pkt 12 zestawienia wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Obrony Narodowej 
   (-) Stanisław Zając 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 27 i 28 należy głosować łącznie. 

 

1) w art. 1 w pkt 4 lit. e: 

a) w ust. 7a wyrazy "w związku lub podczas wykonywania 

obowiązków służbowych, albo choroby pozostającej w związku 

ze służbą wojskową" zastępuje się wyrazami "pozostającego w 

związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą 

powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby wojskowej", 

b) w ust. 7b po wyrazie "właściwe" dodaje się wyraz "wojskowe" 

oraz wyrazy "uprawniony do wyznaczania żołnierza na to 

stanowisko służbowe" zastępuje się wyrazami "właściwy do 

wyznaczenia na to stanowisko"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 11a skreśla się wyrazy 

"(komórki organizacyjnej)" oraz wyrazy "i wymaganych kwalifikacji 

na stanowisku służbowym" zastępuje się wyrazami ", wymaganych 

kwalifikacji i podstawowych obowiązków służbowych na tym 

stanowisku"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 10 w pkt 4 po wyrazie "pułkownika" dodaje 

się wyraz "(komandora)"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

4) w art. 1 w pkt 7, w art. 15 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
 

5) w art. 1 w pkt 7, w art. 16 w pkt 1 po wyrazie "posiadającego" 

dodaje się wyraz "bezpośrednio"; 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 6, 21 i 32 należy głosować łącznie. 

 

6) w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 2 po wyrazach "sądów 

wojskowych" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 2007 Nr 226, poz. 1676, 

z 2008 Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157)"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

7) w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret drugim, w pkt 3 po wyrazach "nie 

dłuższy" dodaje się wyraz "również"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

8) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 4 w pkt 4 wyraz "lub" zastępuje się 

wyrazem "albo" oraz wyraz "i" zastępuje się wyrazem "albo"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

9) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 5: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu 

mieszkalnym, wraz z niezbędnym umeblowaniem i 

wyposażeniem albo prawo do równoważnika pieniężnego na 

wynajęcie lokalu mieszkalnego, odpowiednio 

do zajmowanego stanowiska służbowego oraz liczby 

uprawnionych i przesiedlonych członków rodziny;",  

b) po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świadczeń 

związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego;"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 10, 19 i 29 należy głosować łącznie. 

 

10) w art. 1: 

a) w pkt 13, w art. 26: 

- w ust. 7 w pkt 1 i 2 po wyrazie "żołnierza" dodaje się wyraz 

"zawodowego", 

- w ust. 19 w zdaniu wstępnym wyraz "służbę" zastępuje się 

wyrazami "zawodową służbę wojskową", 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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- w ust. 22 w pkt 2 po użytym po raz pierwszy wyrazie 

"służby" dodaje się wyraz "wojskowej", 

b) w pkt 16: 

- w art. 35 w ust. 1 i 2 wyrazy "prognozy przebiegu służby" 

zastępuje się wyrazami "prognozy przebiegu zawodowej 

służby wojskowej", 

- w art. 36 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazie 

"stanowiska" dodaje się wyraz "służbowego", 

c) w pkt 19, w art. 44 w ust. 2 wyraz "uprawniony" zastępuje się 

wyrazem "właściwy"; 

 

11) w art. 1 w pkt 16, w art. 37 ust. 5 oznacza się jako ust. 2a; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
 

12) Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 1 w pkt 17, w ust. 4 wyrazy "prokuratorów w wojskowych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury" zastępuje się wyrazami 

"asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych 

prokuratury"; 

 

Poprawka KON 

13) w art. l w pkt l9, w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Organami właściwymi do wyznaczania na stanowiska służbowe i 

zwalniania z tych stanowisk żołnierzy zawodowych są: 

1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do 

stanowisk służbowych o stopniach etatowych od stopnia 

majora (komandora podporucznika) do stopnia generała 

(admirała) oraz, na które wyznacza na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw; 

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca 

rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił 

Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca 

Garnizonu Warszawa - w odniesieniu do stanowisk 

Poprawka 
mniejszości  
KON 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana 

marynarki) włącznie w podległych jednostkach 

wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 

3) dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu i 

komendant wojskowej uczelni akademickiej, rektor – 

komendant wojskowej uczelni zawodowej - w 

odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia 

etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego 

chorążego sztabowego marynarki) włącznie w 

podległych jednostkach wojskowych; 

4) dowódca dywizji, flotylli, brygady, skrzydła, pułku, 

rektor - komendant wojskowej uczelni zawodowej oraz 

dowódca zajmujący stanowisko służbowe 

zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej 

pułkownika (komandora) – w odniesieniu do stanowisk 

służbowych do stopnia etatowego starszego sierżanta 

(starszego bosmana) włącznie w podległej jednostce 

wojskowej; 

5) 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 2-4, jednostkach organizacyjnych.". 

 

14) w art. 1 w pkt 25 w lit. c, w ust. 8 w pkt 2 po wyrazie "zaginięcia" 

dodaje się wyrazy ", a także wzory dokumentów ewidencyjnych"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

15) w art. 1 w pkt 29 w lit. b, w ust. 3b skreśla się wyrazy ", z 

zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

16) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 4a wyrazy "normę określoną" 

zastępuje się wyrazami "normy określone"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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17) w art. 1 w pkt 35, w art. 67: 

a) w ust. 7: 

- w pkt 1 po wyrazie "Narodowej" dodaje się wyrazy "albo 

uczelnia wojskowa," oraz po wyrazie "zawodowym" dodaje się 

wyrazy ", uwzględniając konieczność zapewnienia 

zaopatrzenia urazów i schorzeń, które powstały w trakcie 

szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych", 

- w pkt 2 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy ", mając na 

względzie zapewnianie poprawności i celowości wydawania 

takich produktów i wyrobów oraz racjonalność 

gospodarowania nimi", 

- w pkt 3 po wyrazie "państwa" dodaje się wyrazy ", 

uwzględniając niezbędne elementy skierowań, orzeczeń i 

certyfikatów wystawianych po przeprowadzaniu takich 

badań", 

- w pkt 4 po wyrazie "państwa" dodaje się wyrazy ", 

uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne charakterystyczne 

dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz 

terminy i miejsca wykonania takich szczepień", 

- w pkt 5 po wyrazie "turnusów" dodaje się wyrazy ", 

uwzględniając potrzeby żołnierzy zawodowych wynikające z 

ich aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia 

pełnej rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz 

umożliwienia im dalszego leczenia (rehabilitacji) po 

zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym, a 

także wskazując organ kierujący kompetentny do oceny 

aktualnego stanu zdrowia żołnierzy zawodowych oraz miejsca 

prowadzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych", 

- w pkt 6 po wyrazie "dyspanseryzacyjnego" dodaje się wyrazy 

", określając grupy zdrowotne, wykaz chorób i schorzeń, 

zakres konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, w 

tym laboratoryjnych, w celu prowadzenia dyspanseryzacji", 

b) skreśla się ust. 8; 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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18) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a: 

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "dentystyczne" zastępuje się 

wyrazem "stomatologiczne", 

b) w ust. 2 wyraz "dentystycznych" zastępuje się wyrazem 

"stomatologicznych"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

19) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie 

"wojskowej" skreśla się przecinek oraz wyrazy "tej służby" zastępuje 

się wyrazami "służby wojskowej"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

20) w art. 1 w pkt 36, w art. 67a w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) w zakresie leczenia zachowawczego z endodoncją zębów 

przedtrzonowych i trzonowych."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
mniejszość komisji 

21) w art. 1: 

a) w pkt 37, w art. 68 ust. 1 wyrazy "o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 22 czerwca 

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)", 

b) po pkt 37 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 69. Żołnierz zawodowy ma prawo do 

zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym 

związanych na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej.";"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

22) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Dodatek za rozłąkę, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów 

codziennych dojazdów, o którym mowa w ust. 2, ustala się w 

formie ryczałtów miesięcznych."; 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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23) w art. 1 w pkt 37, w art. 68 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Należności określone w ust. 1 i 2 nie przysługują żołnierzowi 

zawodowemu, któremu przyznano świadczenie mieszkaniowe, a 

także żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza 

granicami państwa."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

24) w art. 1 w pkt 37, w art. 68: 

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) wysokość dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów 

codziennych dojazdów, szczegółowe warunki ustalania 

wysokości należności, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz 

warunki korzystania z tych uprawnień;", 

b) w ust. 9: 

- wyrazy "określić wysokość dodatku za rozłąkę, uzależnioną" 

zastępuje się wyrazami "uwzględniać, że wysokość dodatku 

za rozłąkę jest uzależniona", 

- wyrazy "wysokość kosztów przejazdów i codziennych 

dojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, uzależniając ich 

wysokość" zastępuje się wyrazami ", że wysokość kosztów 

codziennych dojazdów, o których mowa w ust. 2, jest 

uzależniona"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

25) w art. 1 w pkt 45, w art. 82: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "po raz pierwszy", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Zasiłek na zagospodarowanie może być przyznany 

żołnierzowi zawodowemu tylko jeden raz w trakcie 

pełnienia zawodowej służby wojskowej."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

26) w art. 1 w pkt 48, w art. 86 w ust. 15 wyrazy "rodzaj należności" 

zastępuje się wyrazami "rodzaje wydatków"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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27) w art. 1 w pkt 52 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 2" 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze 

oraz dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

"-   pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do 

pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata 

tej zdolności została spowodowana wypadkiem 

pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby 

wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub warunkami służby 

wojskowej;","; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

28) w art. 1: 

a) w pkt 59 w lit. b, w ust. 1c wyrazy "w następstwie wypadku lub 

choroby pozostających w związku z pełnieniem służby 

wojskowej" zastępuje się wyrazami "wskutek wypadku 

pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby 

wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej", 

b) w pkt 60, w art. 120 w ust. 2 wyraz "Żołnierz" zastępuje się 

wyrazami "Były żołnierz" oraz wyrazy "w następstwie wypadku 

lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby 

wojskowej" zastępuje się wyrazami "wskutek wypadku 

pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby 

wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

29) w art. 1: 

a) w pkt 60, w art. 120 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie "zwolnieniem" 

dodaje się wyrazy "z zawodowej służby wojskowej", 

b) w pkt 61, w art. 124 w ust. 2 wyrazy "do służby" zastępuje się 

wyrazami "do zawodowej służby"; 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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30) w art. 1 w pkt 61, w art. 126 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Szeregowych zawodowych pobierających naukę w szkołach 

podoficerskich oraz szeregowych zawodowych i podoficerów 

zawodowych odbywających szkolenie w uczelni wojskowej nie 

powołuje się do służby kandydackiej."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

31) w art. 1 w pkt 63, w art. 132 wyrazy "art. 66" zastępuje się wyrazami 

"art. 66 - 67c"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

32) w art. 2 w pkt 1, w art. 12 po wyrazie "ustawie" dodaje się wyrazy "z 

dnia 17 grudnia 1998 r."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 33 wyklucza głosowanie poprawki nr 34. 

 

33) w art. 4:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podoficerowie i szeregowi odbywający w dniu 31 grudnia 

2009 r. nadterminową zasadniczą służbę wojskową, 

spełniający wymagania określone w ustawie zmienianej w 

art. 1 do powołania do zawodowej służby wojskowej w 

korpusie podoficerów zawodowych albo w korpusie 

szeregowych zawodowych, stają się z dniem 1 stycznia 2010 

r. żołnierzami zawodowymi pełniącymi czynną służbę 

wojskową jako służbę kontraktową, odpowiednio w korpusie 

podoficerów zawodowych, albo w korpusie szeregowych 

zawodowych, pod warunkiem zawarcia kontraktu, o którym 

mowa w ust. 2.", 

b) w ust. 2 wyraz "uprawnione" zastępuje się wyrazem "właściwe" 

oraz wyrazy "ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie 

ustawy" zastępuje się wyrazami "terminie do dnia 31 stycznia 

2010 r.", 

c) w ust. 3 wyraz "pełnią" zastępuje się wyrazem "odbywają", 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
komisję 
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d) w ust. 4 po wyrazie "Zbrojnych" dodaje się wyrazy 

"Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi"", 

e) skreśla się ust. 5; 

 

34) w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Podoficerowie i szeregowi odbywający w dniu 31 grudnia 

2009 r. nadterminową zasadniczą służbę wojskową, 

spełniający wymagania określone w ustawie zmienianej w 

art. 1 do powołania do zawodowej służby wojskowej w 

korpusie podoficerów zawodowych albo w korpusie 

szeregowych zawodowych, stają się z dniem 1 stycznia 

2010 r. żołnierzami zawodowymi pełniącymi czynną służbę 

wojskową jako służbę kontraktową, odpowiednio w korpusie 

podoficerów zawodowych, albo w korpusie szeregowych 

zawodowych, pod warunkiem zawarcia kontraktu, o którym 

mowa w ust. 2.", 

b) w ust. 2 wyraz "uprawnione" zastępuje się wyrazem "właściwe" 

oraz wyrazy "ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie 

ustawy" zastępuje się wyrazami "terminie do dnia 31 stycznia 

2010 r.", 

c) w ust. 3 wyraz "pełnią" zastępuje się wyrazem "odbywają", 

d) w ust. 4 po wyrazie "Zbrojnych" dodaje się wyrazy 

"Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi"", 

e) w ust. 5 po wyrazie ", do" dodaje się wyraz "dnia"; 

 

Poprawka  
KON 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 35 wyklucza głosowanie poprawki nr 36 

 

35) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy starszego 

szeregowego (starszego marynarza) oraz żołnierz 

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej posiadający 

stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
komisję 
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marynarza), spełniający wymagania do powołania do 

zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych 

zawodowych określone w ustawie zmienianej w art. 1, do 

dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych, 

może być powołany do zawodowej służby wojskowej i 

wyznaczony, za jego pisemną zgodą, na stanowisko 

służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego 

szeregowego (marynarza)."; 

 

36) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy starszego 

szeregowego (starszego marynarza), spełniający wymagania 

do powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie 

szeregowych zawodowych określone w ustawie zmienianej 

w art. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi na potrzeby Sił 

Zbrojnych, może być powołany do zawodowej służby 

wojskowej i wyznaczony, za jego pisemną zgodą, na 

stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego 

szeregowego (marynarza)."; 

 

Poprawka  
KON 

37) w art. 6 w ust. 4 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" 

zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2009 r."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

38) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r., byli żołnierze zawodowi 

oraz byli żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, 

którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem 

czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej 

pełnionej poza granicami państwa po dniu 22 lutego 1998 r., 

doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą 

wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o 

powołanie do zawodowej służby wojskowej."; 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 39 i 41 należy głosować łącznie. 

 

39) w art. 9: 

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 4 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, 

art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 9, 

art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 

84 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.", 

b) w ust. 2 wyraz "czasu" zastępuje się wyrazem "dnia", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 

jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy."; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

40) w art. 10 po wyrazach "i 124a" dodaje się wyrazy ", art. 5"; 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 
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41) w art. 10 wyrazy "oraz art. 7" zastępuje się wyrazami ", art. 7 oraz 

art. 9 ust. 3". 

 

Poprawka  
KON 
poparta przez 
komisję 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


