
 

 

Druk nr 3095-A  
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VIII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3088). 
 

Sejm, na 74 posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. ‒ na podstawie zgodnie z art. 47 

ust. 1 regulaminu Sejmu ‒ skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 3095 do 

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.  

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 5 w pkt 1 w lit. c ust. 1c nadać brzmienie: 

„1c. Kontrola osobista polega na:  

1) sprawdzeniu zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej, 

zwanej dalej „osobą kontrolowaną”, i przedmiotów, które znajdują się na jej 

ciele; 

2) sprawdzeniu zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które 

posiada przy sobie osoba kontrolowana; 

3) w przypadku możliwości zagrożenia zdrowia lub życia sprawdzeniu jamy ustnej, 

nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

 



 

2) w art. 5 w pkt 1 w lit. c ust. 1d nadać brzmienie: 

„1d.  Czynności sprawdzenia, o których mowa w ust. 1c pkt 1–3, można dokonać 

wzrokowo lub manualnie w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste 

osoby, wobec której zostają podjęte.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

3) w art. 5 w pkt 1 w lit. c ust. 1i nadać brzmienie: 

„1i. Podczas kontroli osobistej może być obecna osoba przybrana przez strażnika, a 

także osoba wskazana przez osobę kontrolowaną.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

4) art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 15 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art. 11 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 12 

ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

4) art. 22 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy 

zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

5) art. 23 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 10 

ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

6) art. 14 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 10 

ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

7) art. 18 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 

ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

8) art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 6 

ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

9) art. 12 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

– nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 



 

5) po art. 15 dodać art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

złożono zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej lub 

przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków, 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy ustaw zmienianych niniejszą ustawą w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) art. 16 nadać brzmienie: 

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 15, który wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. 

   

 

 

Sprawozdawca 

 

/-/ Józefa Hrynkiewicz 

Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Arkadiusz Czartoryski 

 


