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ZMIANY PORZĄDKUJĄCE PRZEPISY USTAW:
- O POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU,
- O STANIE WOJENNYM ORAZ O KOMPETENCJACH
NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH I ZASADACH
JEGO PODLEGŁOŚCI KONSTYTUCYJNYM ORGANOM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
- O STANIE WYJĄTKOWYM

WNOSZĄCY PETYCJE: petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany:


art. 2, art. 5, art. 7 i art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim

Czerwonym Krzyżu,


art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o

kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,


art. 7a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wskazał, iż w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu zasadne będzie
zastąpienie w art. 2 słowa „społecznej” słowem „publicznej”, w art. 5 ust. 1 wyrazu
„państwowej” wyrazami „władzy publicznej”, w ust. 2 zastąpienie słów „zakład pracy”
słowem „pracodawca”, w art. 7 ust. 1 zastąpienie słów „łączności pocztowej, telegraficznej
i telefonicznej” słowem ”telekomunikacji”. Ponadto, autor wskazał na potrzebę skreślenia
w art. 15 ust. 1 wyrazów „do 4 500 złotych”.
W odniesieniu do ustawy o stanie wojennym, autor podniósł konieczność dodania
w art. 19 pkt 3 następujących słów: „przepis ten stosuje się odpowiednio do doktorantów
i ich organizacji”.
W ustawie o stanie wyjątkowym autor petycji postuluje dodanie art. 7a w brzmieniu:
„Przepisy ustawy o studentach i organizacjach studenckich stosuje się odpowiednio do
doktorantów i ich organizacji”.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U.
z 2019 r. poz. 179) w swojej treści posługuje się sformułowaniami oraz używa odwołań
do pojęć obecnie nieużywanych w procesie stanowienia prawa. Służbą zdrowia nazywano
w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący wówczas system opieki
zdrowotnej. Reforma służby zdrowia w 1999 r. przeformułowała jej organizację
i funkcjonalność. Od tego czasu nie funkcjonuje pojęcie „służba zdrowia”, dalej jednak
błędnie używane. Poprawne, obowiązujące w obecnej polityce zdrowotnej, określenie
to „ochrona zdrowia” oraz „system ochrony zdrowia” lub „system opieki zdrowotnej”.
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Zgodnie z art. 15 ustawy penalizowane jest niezgodne z prawem używanie godła
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża. Ustawodawca
za ten czyn przewidział karę do 4 500 złotych grzywny. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821) grzywnę wymierza się
w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932) w art. 19 przewiduje w
czasie stanu wojennego możliwość zawieszenia prawa do strajków pracowniczych i innych
form protestu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych
dziedzinach; strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników; akcji
protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia
lub organizacje. Przywołany przepis nie odnosi się do doktorantów oraz ich organizacji.
Analogicznie sytuacja przedstawia się na gruncie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928), w której również nie ma ujętych
regulacji dotyczących doktorantów i ich organizacji.
Należy zauważyć, że samorządność doktorancka znajduje swoje umocowanie
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2183). Zgodnie z art. 208 uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni
lub jednostce naukowej tworzą samorząd doktorantów. Ponadto, zgodnie z art. 210
doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów,
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na
zasadach określonych w ustawie.
Brak ujęcia doktorantów i ich organizacji w ustawie o stanie wojennym oraz ustawie
o stanie wyjątkowym nie wynika z przeoczenia ustawodawcy lecz z różnicy czasu
powstania wymienionych aktów prawnych oraz zmian, które wprowadzono w tym zakresie.
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