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ZMIANY PORZĄDKUJĄCE PRZEPISY USTAW:
- O USTANOWIENIU ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO,
- O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY,
- KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA.

WNOSZĄCY PETYCJE: dwie petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany:
 art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska
Polskiego;
 art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1983 r. o ustanowieniu społecznej inspekcji
pracy;
 art. 96 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wnioskuje o wprowadzenie zmiany w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o
ustanowieniu Święta Wojska Polskiego przez zastąpienie w nich wyrazów „Minister Spraw
Wewnętrznych” wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”.
Ponadto, w art. 16 ust. 2 ustawy o ustanowieniu społecznej inspekcji pracy autor
petycji wnosi o zastąpienie wyrazów „Minister Spraw Wewnętrznych” wyrazami „minister
właściwy do spraw wewnętrznych”.
Kolejny postulat petycji dotyczy zmiany art. 96 § 2 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia przez dodanie w zdaniu drugim po wyrazach art. 10 § 2 słów
„i 10 a § 1”.
Zdaniem wnoszącego petycje wyżej wymienione ustawy odwołują się do
nieaktualnych nazw organów oraz, w kontekście Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia, nie uwzględnia zaistniałych zmian prawnych wynikających z dodania
przypadku zbiegu wykroczenia z przestępstwem.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu święta Wojska Polskiego (Dz. U.
Nr 60, poz. 303) w art. 1 wskazuje, że dzień 15 sierpnia ustanawia się Świętem Wojska
Polskiego.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy „w rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb,
w jednostkach wojskowych i ich związkach organizacyjnych mogą być obchodzone
również inne święta wojskowe, ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej, a w
stosunku do jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
– przez Ministra Spraw Wewnętrznych”.
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W art. 2 ust. 3 stwierdza się, że sposób obchodzenia w Siłach Zbrojnych Święta
Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych określi Minister Obrony Narodowej, zaś
w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych określenia
sposobu obchodzenia Święta WP oraz innych świąt dokonuje również szef MON
w porozumieniu z szefem MSW.
Ustawa z dnia 4 czerwca 1983 r. o ustanowieniu społecznej inspekcji pracy
(Dz. U. Nr 35, poz. 163) w art. 16 wskazuje ogólnokrajowym organizacjom związkowym
prawo do określania wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy.
Określenie ww. wytycznych w stosunku do zakładów podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych powinno nastąpić w porozumieniu
z właściwym ministrem.
W kontekście proponowanych przez autora petycji zmian należy zauważyć,
że określenia „minister właściwy do spraw wewnętrznych” oraz „minister właściwy do
spraw obrony narodowej”, wynikają bezpośrednio z treści ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 ze zm.), która weszła w życie
z dniem 1 kwietnia 1999 r.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457) w art. 96 § 2 stanowi, iż w drodze mandatu
karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny, a
także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Art. 10 oraz art. 10a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.
z 2021 r. poz. 281) określają odpowiednio zasady wymiaru kary przy zbiegu ustaw oraz
sposób wykonywania kary lub środka karnego przy zbiegu kar lub środków karnych.
Zgodnie z treścią art. 10 w sytuacji popełnienia wykroczenia wyczerpującego zarazem
znamiona przestępstwa orzeczenie kary następuje zarówno za przestępstwo, jak
i wykroczenie. Jednakże w sytuacji orzeczenia kary lub środka karnego tego samego
rodzaju wykonaniu podlega kara lub środek karny mający surowszy charakter. Z kolei
art. 10a dotyczy wykonania surowszej kary lub środka karnego w przypadku popełnienia
czynu, który będąc wykroczeniem wspólnie z innym czynem lub czynami, ze względu na
łączną wartość mienia, stanowi przestępstwo.
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