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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 8 października 2021 r.
Druk nr 497 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 7 października 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Aleksander Pociej

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Zygmunt Frankiewicz

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw

Wniosek KSTAP
oraz
wniosek mniejszości
KPCPP
poparty przez
połączone komisje

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w pkt 3, w art. 303b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Jeżeli

Rzeczypospolitej

postanowienie
Polskiej

o

opuszczeniu

dotyczy

terytorium

cudzoziemca,

Poprawka sen.
M. Borowskiego

który

przekroczył granicę wbrew przepisom prawa wraz z małoletnim
dzieckiem, którego jest rodzicem, złożenie zażalenia wstrzymuje
wykonanie tego postanowienia.”;

2)

w art. 1 w pkt 7, w pkt 1a wyrazy „ust. 1;” zastępuje się wyrazami
„ust. 1, lub”;

3)

Poprawka
KPCPP

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie
granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) po rozdziale 3 dodaje
się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Przepisy karne
„Art. 18c. 1. Kto zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa,
przesuwa

lub

infrastruktury,

czyni

Poprawka
KPCPP

niezdatnymi

znajdujące

się

w

do
strefie

użytku

elementy

nadgranicznej

i

–2–
przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności
ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie.”.”.
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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