UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja
2007 r. ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 9, w art. 19a w ust. 2 po wyrazie "żołnierzom" dodaje się wyrazy ", a
także policjantom" oraz po wyrazach "Centralnego Biura Antykorupcyjnego" dodaje
się wyrazy ", Straży Granicznej i Straży Pożarnej";

2)

w art. 1 w pkt 9:
a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 19a" dodaje się wyrazy "i 19b",
b) dodaje się art. 19b w brzmieniu:
"Art. 19b. Wojskowa Odznaka Honorowa za Rany i Kontuzje jest odznaczeniem
wojskowym nadawanym za rany i kontuzje odniesione podczas
zwalczania terroryzmu w kraju lub w czasie działań bojowych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa nie
podczas wojny, a także za rany i kontuzje odniesione w czasie
rozminowywania kraju po zakończeniu działań wojennych, bez
ograniczenia w czasie.";

3)

w art. 1 w pkt 11 skreśla się lit. b;

-24)

w art. 1 w pkt 12 skreśla się wyrazy ", art. 31 ust. 2 i 3";

5)

w art. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
"13) w art. 36 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy Wojskowej Odznaki Honorowej za Rany i
Kontuzje.".".
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowił
wprowadzić do jej tekstu 5 poprawek.
Poprawka nr 1 umożliwi przyznawanie odznaczenia wojskowego mającego w
nazwie wyraz "Gwiazda" policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej i Straży
Pożarnej. W przekonaniu Senatu jest to konieczne uzupełnienie, ponieważ wskazane osoby
służą w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa i powinny być ujęte w
grupie osób, którym może być nadane to odznaczenie.
Senat stanął na stanowisku, że należy uzupełnić ustawę o nowy rodzaj odznaczenia
wojskowego, którego przyznawanie będzie wyrazem kultywowania przedwojennych tradycji
historycznych. W tym celu Izba przyjęła poprawkę nr 2 ustanawiającą Wojskową Odznakę
Honorową za Rany i Kontuzje. Jest to odznaczenie wzorowane na Odznace Honorowej za
Rany i Kontuzje ustanowionej w 1920 roku. Zmiana zawarta w poprawce nr 5 jest
podyktowana utrzymaniem zwyczaju obowiązującego w II RP, zgodnie z którym odznaki za
rany, jako jedynego wyróżnienia państwowego, nie traciło się wyrokiem sądowym.
Poprawka nr 3 eliminuje z ustawy przepis umożliwiający posłom i senatorom
wręczanie odznak orderów i odznaczeń w imieniu Prezydenta RP. Jest ona wyrazem
przekonania Izby, że należy zachować obowiązujący obecnie system przyznawania i
wręczania orderów i odznaczeń, w którym nie przyznaje się parlamentarzystom tego rodzaju
uprawnień.
Poprawka nr 4 likwiduje zbędne odesłanie do art. 31 ust. 2 i 3, ponieważ ustawa
nadaje tym przepisom całe, nowe brzmienie.

