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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2008 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 5 grudnia 2008 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 4 w lit c, ust. 3c otrzymuje brzmienie:

"3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie, odpowiednio

osobom, o których mowa w ust. 3b, do wojskowej komisji lekarskiej będącej

organem wyższego stopnia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.";

2) w art. 1 w pkt 13, w ust. 3 wyrazy "do trzech miesięcy" zastępuje się wyrazami "ponad

trzy miesiące";

3) w art. 1 w pkt 16, w art. 39a w ust. 1 po wyrazach "(prezydent miasta)," dodaje się

wyrazy "na uzasadniony wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej

służby wojskowej lub członka jej rodziny,";

4) w art. 1 w pkt 58 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 210 ust. 1a otrzymuje brzmienie:";
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5) w art. 1 w pkt 59, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem

(prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym

komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawia się do

wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawia dokumentów, których

przedstawienie zostało nakazane,";

6) w art. 3, w art. 4 w pkt 2 oraz w art. 9 w pkt 2 wyrazy "w art. 56 ust. 1a" zastępuje się

wyrazami "w art. 56 ust. 2".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 5 grudnia 2008 r. ustawy

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz

o zmianie niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 6 poprawek.

Wprowadzenie poprawki pierwszej było spowodowane dostrzeżeniem przez Senat,

że przepis art. 29 ust. 3c w brzmieniu dotychczasowym nie określa terminu, w jakim można

wnieść odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, a ponadto, że przepisy ustawy

o powszechnym obowiązku obrony każdorazowo określają ścieżkę odwoławczą łącznie

z terminami wnoszenia środków odwoławczych (np. art. 28 ust. 2, art. 39 ust. 3, art. 42 ust. 3,

art. 60 ust 2, art. 88 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

Poprawka oznaczona nr 3 uzupełnia zmieniany przepis o wskazanie kręgu osób

uprawnionych do wnioskowania o wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania opieki

nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby

wojskowej. Senat uznał za niewystarczające i nieprawidłowe wskazanie tych osób jedynie

w przepisie art. 39a ust. 5 w upoważnieniu do wydania rozporządzenia – jako wytyczną dla

Rady Ministrów.

W art. 1 w pkt 18 w zmianie dotyczącej w art. 44a w ust. 1 określa się obowiązek

kierowania osób powoływanych do czynnej służby wojskowej do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku

przeciwwskazań do odbywania określonej służby. W przypadku niestawienia się osoby

obowiązanej na badania, o fakcie niestawienia informuje się wojskowego komendanta

uzupełnień. Przepisy wskazanego art. 44a, ani inne zawarte w ustawie nie stanowią, jakie

konsekwencje poniesie osoba obowiązana w związku z faktem niestawienia się w wojskowej

pracowni psychologicznej. W trakcie dokonywania ostatniej nowelizacji ustawy dodana

została odpowiednia poprawka do art. 224 ust. 1, nie została ona jednak uwzględniona w

tekście obecnie uchwalanej nowelizacji. Przedłożona poprawka numer 5 jest propozycją

rozwiązania tej kwestii.

Pozostałe trzy poprawki mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.


