
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej

ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 3 wyraz "załogom" zastępuje się wyrazami

"członkom załóg";

2) w art. 1 w pkt 3, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezydent określi, w drodze rozporządzenia, nazwę "Gwiazdy" właściwą dla

sposobu działania kontyngentu, wstążkę, która uwzględnia w swojej kolorystyce

barwy przyjęte dla kontyngentu, okucie na wstążkę oraz wzór rysunkowy

odznaki – kierując się koniecznością jednolitego określenia nazwy, wstążki,

okucia oraz wzoru rysunkowego dla poszczególnych odznaczeń.";

3) w art. 3 skreśla się wyrazy "albo za nienaganne wykonywanie zadań";

4) w art. 3 wyrazy "w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do

dnia 31 grudnia 2010 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o orderach

i odznaczeniach i uchwalił do niej 4 poprawki.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uwzględnił, że pamiątkowe odznaczenie wojskowe

– "Gwiazdy", zgodnie z intencją przepisu, mają być nadawane członkom załóg statków

powietrznych, a nie załogom tych statków.

Zgodnie z konstytucyjnymi warunkami poprawności przepisu upoważniającego do

wydania rozporządzenia, przepis taki powinien wskazywać - poza organem uzyskującym

kompetencje do wydania aktu wykonawczego i zakresem spraw przekazanych do

uregulowania - także wytyczne dotyczące treści aktu. W ocenie Senatu, wytyczna ujęta

w dodawanym do ustawy art. 19a ust. 6, dotycząca uwzględnienia w kolorystyce wstążki,

barw przyjętych dla kontyngentu jest - w sposób znaczący - niekompletna. Biorąc powyższe

pod uwagę Senat uchwalił poprawkę nr 2. Poprawka ta wprowadza odpowiednią wytyczną,

zgodnie z którą przy wydaniu rozporządzenia należy brać pod uwagę konieczność jednolitego

określenia nazwy, wstążki, okucia oraz wzoru rysunkowego dla poszczególnych odznaczeń.

Przepis art. 3 uchwalonej przez Sejm ustawy wprowadza okres przejściowy

związany z możliwością odznaczeń Gwiazdą za nienaganną służbę albo za nienaganne

wykonywanie zadań. Tymczasem zgodnie z przepisem materialnym art. 19a ust. 1 ustawy,

stanowiącym o przesłankach do nadania odznaczenia, Gwiazdę przyznaje się za nienaganną

służbę. Stąd, zdaniem Senatu, zasadnym jest wprowadzenie poprawki nr 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach Gwiazdy są nadawane nie

później niż trzy lata od zakończenia działań podczas użycia sił zbrojnych poza granicami

państwa. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym osoby uprawnione do uzyskania

odznaczenia za nienaganną służbę w roku 2011 r. mogą zostać odznaczone Gwiazdą (wobec

brzmienia art. 6 ust. 2) najpóźniej w roku 2014. Przepis przejściowy art. 3 uchwalonej przez

Sejm ustawy modyfikuje powyższe rozwiązanie, stanowiąc że art. 6 ust. 2 nie znajdzie

zastosowania do nadań Gwiazd za służbę w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia

w życie ustawy, kiedy to nadawanie tych odznaczeń uznaje się za zakończone 31 grudnia

2013 r. Przepis przejściowy uchwalonej przez Sejm ustawy, w stosunku do kategorii

uprawnionych z tytułu nienagannej służby w 2011 r. jest więc mniej korzystny niż przepis
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materialny art. 6 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach. Uznając powyższe za

nieuzasadnione Senat wprowadził poprawkę nr 4.


