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W

NARODOWEJ

odpowiedzi na

pismo Pani Minister

Nr

DPPI-DPPI.400.14.2016.JS z dnia

16 września 2016 r., przy którym przesłano projekty ustaw: Prawo oświatowe
wprowadzające

ustawę - Prawo

oświatowe

oraz

Przepisy

uprzejmie przedstawiam uwagi resortu obrony

narodowej:
W projekcie ustawy - Prawo
1.

oświatowe:

Art. 2 pkt 2 lit. b proponuje się nadać brzmienie:

..h) ponadpodstawowe,
integracyjnymi,

w tym:

specjalnymi,

Ministra

Obrony Narodowej,

Zmiana

pozwoli

specjalne,

dwujęzycznymi
mistrzostwa

usankcjonować

integracyjne,

dwujęzyczne,

i sportowymi,

sportowego,

sportowe,

z

oddziałami

prowadzone

przez

rolnicze i leśne. ".

współtworzenie

systemu

oświaty

przez

szkoły

prowadzone przez Ministra Obrony Narodowej, np. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
w Dęblinie.
2. Art. 49 proponuje się nadać brzmienie:
„Art. 49. 1. Rada
i placówek,

Ministrów

które prowadzą

może

określić,

minister właściwy

w

drodze

rozporządzenia,

do spraw wewnętrznych

wykaz

i Minister

szkól
Obrony

Narodowej.
2.

Uczniom

0 których

szkół

mowa

świadczenia

w przepisach

w postaci

1 pomocy
3.

prowadzonych
wydanych

bezpłatnego

przez

Ministra

na podstawie

wyżywienia,

Obrony

ust. / , mogą

zakwaterowania,

Narodowej,

być

przyznane

umundurowania

lekarskiej.

Minister

Obrony

w których

uczniowie

świadczeń,

a także

nauczania

i placówek

Narodowej
warunki

w szkołach

oraz konieczność

określi,

mogą otrzymać

korzystania

i placówkach

właściwego

w drodze

świadczenia,
z tych

prowadzonych

zabezpieczenia

rozporządzenia,

o których
świadczeń
przez

procesu

szkoły

i

placówki,

mowa w ust. 2, zakres
uwzględniając

Ministra

Obrony

tych

specyfikę
Narodowej

dydaktycznego.

3. W art. 63 po ust. 23 proponuje się dodać ust. 24 o poniższej treści:
„24. Przepisy

ust 2-9

stosuje się odpowiednio

Obrony Narodowej. **.
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do szkół prowadzonych

przez

Ministra

Proponowana zmiana usankcjonuje tryb i zasady prowadzenia naboru i powołania
na stanowiska dyrektorów w szkołach wojskowych, przy czym proponuje się stosowanie
przepisów ust. 2 - 9 przedmiotowego artykułu.
4.

Po art. 137 proponuje się dodać art. 138 o poniższej treści oraz odpowiednio zmienić
numerację następujących po nim artykułów:

tfArt. 138. Do przyjmowania
Narodowej

kandydatów

stosuje się odpowiednio

do szkół prowadzonych

przepisy

art. 137 ust

przez Ministra

Obrony

4-7.**.

Proponowana zmiana usankcjonuje na poziomie przepisów ustawowych uwzględnianie
przy naborze do szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej kryteriów
zdrowotnych oraz wyników prób sprawności fizycznej, co jest uzasadnione w związku
z traktowaniem uczniów tych szkół jako przyszłych studentów uczelni wojskowych,
wobec których stosuje się w w . kryteria.
W projekcie ustawy - Przepisy

wprowadzające

ustawę - Prawo

oświatowe:

Art. 55 - zmienianym przepisom ustawy z dnia U września
żołnierzy

zawodowych

(Dz. U. z 2014 r. poz.

2003 r. o służbie

1414, z późn.

wojskowej

zm.) proponuje się nadać

brzmienie:
1) art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze:
„-posiada

wykształcenie

średnie łub średnie

branżowe,'*;

2) art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3:
„2)

w

korpusie

posiadającego
wojskowy
3)

w

podoficerów

wykształcenie

kaprała

korpusie

-

średnie łub średnie

(mata), po ukończeniu
szeregowycłt

posiadającego
zawodowe,

zawodowyctt

branżowe,

służby

kandydackiej,

mianowanego

przez niego nauki w szkołę

zawodowyctt

wykształcenie

żołnierza

-

gimnazjałne,

po odbyciu przez niego szkolenia

żołnierza

zasadnicze

stopień

podoficerskiej;

służby

branżowe

wojskowego

na

kandydackiej,
łub

zasadnicze

w ośrodku szkołenia. **;

3) art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3:
„2)

w korpusie

wykształcenie

podoficerów

średnie

bezpośrednio

3) w korpusie

umiejętności
wojskową,
szeregowego

zawodowe
przydatne
oraz

(starszego

oraz

w korpusie

osobowym,

wojskowy

marynarza). **\

rezerwy,

szeregowego

równy

lub

do którego

ma

który odbył

zasadnicze

zawodowe
w jakim

posiada

wojskowej;

gimnazjałne,

przygotowanie

który

wojskowy

etatowego,

służby

- żołnierza

wykształcenie

rezerwy,

stopień

stanowiska

do zawodowej

i posiada

stopień

branżowe

zawodowyctt

oraz posiada

- podoficera

wojskowego

po powołaniu

szeregowycłt

wojskową

zasadnicze

łub średnie

niższy od stopnia

być zaszeregowany

służbę

zawodowyctt

czynną

branżowe

lub kwalifikacje

ma pełnić

zawodową

(marynarza)

łub

lub
albo
służbę

starszego

4) art. 24 ust. 5 pkt 4:
„4)

z^rot

opłat

i ponadpodstawowej
5)

związanych

z

w rozumieniu

nauką

dzieci

ustawy - Prawo

w

szkole

podstawowej

oświatowe;**;

art. 29:
yyArt. 29. Jeżeli przemawiają
kaprala

za tym potrzeby

(mata) może być mianowany,

zawodowy,

który posiada

Sił Zbrojnych,

po zdaniu egzaminu

wykształcenie

bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej

średnie
opinii

lub średnie

na stopień

wojskowy

na podoficera,
branżowe

szeregowy

i co

najmniej

służbowej.

6) art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2:
„1)

szeregowych

zasadniczego

zawodowych

branżowego

2) podoficerów

-

posiadanie

lub zasadniczego

zawodowych

- posiadanie

wykształcenia

gimnazjalnego,

zawodowego;
wykształcenia

średniego

lub

średniego

branżowego;".
Uzasadnieniem
przyjęcie

dla powyższych propozycji jest potrzeba uniknięcia sytuacji, w której

zaproponowanych

w

projekcie

rozwiązań

skutkowałoby

obniżeniem

minimalnych w y m a g a ń kwalifikacyjnych w stosunku do ubiegających się o powołanie
do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Przewidywane
w projekcie rozwiązanie polegające na zastąpieniu minimalnych wymagań

odnośnie

do poziomu wykształcenia dla żołnierzy zawodowych korpusu szeregowych zawodowych,
t j . ukończenie

gimnazjum (9 lat nauki) wymaganiami jedynie

ukończenia

szkoły

podstawowej (8 lat nauki) stanowi obniżenie tych wymagań. Współczesne wyzwania
stojące przed Siłami Zbrojnymi, szczególnie w zakresie modemizacji tecłmicznej armii,
wyznaczają odmienny, od zaproponowanego w projekcie, kierunek prowadzenia polityki
kadrowej w resorcie obrony narodowej w zakresie poziomu wykształcenia żołnierzy
zawodowych, którym jest podnoszenie, a nie obniżanie kwalifikacji.
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