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Przedmiot petycji - zmiany w prawie w postaci nowelizacji ustawy z dnia
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

PETYCJA
Szanowny Panie Marszałku,
Na podstawie
pkt. 3 ustawy z dnia
lipca 2014 roku o petycjach zwracam
się z uprzejmą prośbą w interesie publicznym z petycją o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.
Uzasadnienie
W obowiązującym stanie prawnym w Polsce osoby Głuche i Niedosłyszące nie mogą
być żołnierzami zawodowymi ze względu na niedosłuch, w większości przypadków
spotykają się oni z odmową ze strony Wojskowych Komisji Lekarskich które uważają
takie osoby za trwale niezdolne do zawodowej służby wojskowej.
Jest to sprzeczne z
32 Konstytucji RP oraz Konwencją Praw Osób
Niepełnosprawnych. Osoby Głuche i Niedosłyszące mają prawo czuć się
dyskryminowane z negatywnych orzeczeń stwierdzających ich trwałą niezdolność do
zawodowej służby wojskowej wydawanych przez Wojskowe Komisje Lekarskie.
Wojskowa Komisja Lekarska dyskwalifikuje takie osoby i przenosi ich w stan
spoczynku przyznając im wg. ww. ustawy
czyli trwale niezdolny do zawodowej
Takie orzeczenia są absurdalne i niedorzeczne wynikają ze
ze strony Wojskowych Komisji Lekarskich na temat ich
samym nie posiadają one pełnej wiedzy na temat funkcjonowania
ska oraz - Polskiego Języka Migowego(PJM) uznając iż istnieją
dotyczące ich zdrowia fizycznego i psychicznego kandydatów na

żołnierzy zawodowych, tym samym orzekając o ich trwałej niezdolności do zawodowej
służby
Nie ma żadnych przeszkód formalnych w ustawie by osoby Głuche i Niedosłyszące
nie mogli zostać żołnierzami zawodowymi, mamy
ogólne przepisy o
fizycznych i psychicznych ww. kandydatów do zawodowej służby wojskowej zaś nie
ma żadnych prawnych
aby osoby Głuche i Niedosłyszące mogły być
żołnierzami zawodowymi.
Przepisy ustawowe nie wykluczają takich osób chcących być żołnierzami
zawodowymi, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, znamienne
to, że
niedosłuch nie może dyskwalifikować takie osoby z bycia żołnierzami zawodowymi,
ogólnie są sprawni, w tym fizycznie i psychicznie, tylko mają niedosłuch.
W wielu krajach
jak i w USA osoby Głuche i Niedosłyszące mają możliwość bycia
żołnierzem zawodowym, są takie osoby które są żołnierzami zawodowymi, możemy
tutaj mówić o dyskryminacji osób Głuchych i Niedosłyszących w Polsce,
skoro w innych krajach takie osoby mogą być żołnierzami zawodowymi to dlaczego
nie mogą oni być w naszym kraju, szczególnie w dobie nowych technologii, mamy
nowe gadżety technologiczne które ułatwiają nam funkcjonowanie w globalnym
i skomputeryzowanym świecie, tym samym jest to w praktyce możliwe.
Jeżeli chodzi o propozycję wskazania zmian w ustawie z
września 2003 r.
żołnierzy
mających
Głuchym i Niedosłyszącym bycia żołnierzem zawodowym tym powinni się zająć
doświadczeni prawnicy z Biura Analiz Sejmowych, tym samym analizując i porównując
rozwiązania prawne obowiązujące w krajach
jak i w USA, czerpiąc rozwiązania
legislacyjne już sprawdzone i będące skuteczne w praktyce wdrażając je w polskim
prawodawstwie.
Reasumując, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa tak jak na wstępie
i w uzasadnieniu.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektodawca oświadcza, iż przyjęcie proponowanych zmian nie spowoduje stanu
niezgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym.
Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu
petycję.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

