UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji
oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1:
a) w pkt 1, w ust. 2,
b) w pkt 2, w art. 3 w ust. 1,
c) w pkt 4, w ust. 1
- wyraz "niewyrażenia" zastępuje się wyrazem "nieotrzymania";

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "etatów, wyników działań straży oraz
wyposażenia" zastępuje się wyrazami ", o której mowa w art. 9a ust. 1";

3)

w art. 1 w pkt 11, w art. 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży
przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy
czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach
publicznych,
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3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.",
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "szczegółowy zakres i";
4)

w art. 1 w pkt 11, w art. 11 w ust. 3 wyraz "której" zastępuje się wyrazem "których";

5)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret drugim, w pkt 3a wyrazy "podręcznych przedmiotów
i bagaży" zastępuje się wyrazami "zawartości podręcznych bagaży";

6)

w art. 1 w pkt 12 w lit. b:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 1a" zastępuje się wyrazami "ust. 1a i 1b",
b) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej,
sporządza się protokół.";

7)

w art. 1 w pkt 13, w art. 12b wyrazy "dniem straży gminnej" zastępuje się wyrazami
"Dniem Straży Gminnej";

8)

w art. 1 w pkt 15, w art. 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu, a osobom zachowującym się
agresywnie na ręce trzymane z tyłu.";

9)

w art. 1 w pkt 15, w art. 14b w ust. 4 wyrazy "tych, które ukończyły 15 lat i są
podejrzane" zastępuje się wyrazami "nieletnich w wieku powyżej 15 lat podejrzanych"
oraz wyraz "określonego" zastępuje się wyrazem "wymienionego";

10)

w art. 1 w pkt 15:
a) w art. 14c:
- w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "na strażnika lub inną osobę",
- w ust. 3 skreśla się wyrazy "strażnika lub innej osoby",
b) w art. 14d w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "na strażnika lub inną osobę";

11)

w art. 1 w pkt 15, w art. 14d w ust. 1 i 3 wyraz "wykorzystany" zastępuje się wyrazem
"użyty";
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12)

w art. 1 w pkt 15:
a) w art. 14d w ust. 1 wyraz "przypadkach" zastępuje się wyrazem "przypadku",
b) w art. 14e wyraz "przypadkach" zastępuje się wyrazem "przypadku",
c) w art. 14f w ust. 1 wyraz "przypadkach" zastępuje się wyrazem "przypadku";

13)

w art. 1 w pkt 16 skreśla się oznaczenie art. 15;

14)

w art. 1 w pkt 19, w art. 24a w ust. 2 skreśla się wyraz "przepis";

15)

w art. 4 po wyrazach "art. 9 ust. 7," dodaje się wyrazy "art. 11 ust. 3," oraz po użytych
po raz drugi wyrazach "art. 12 ust. 2," dodaje się wyrazy "art. 14h,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym i uchwalił do
niej 15 poprawek.
Poprawka nr 3 zmierza do określenia w ustawie zakresu przeprowadzania
"monitoringu wizyjnego". Dołączony do uzasadnienia rządowego projektu ustawy, projekt
rozporządzenia, które ma być wydane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, zawiera określenie
przypadków i celu przeprowadzenia monitoringu. Senat podjął stosowną poprawkę, stojąc na
stanowisku, że wszystkie przesłanki dające podstawę do przeprowadzenia monitoringu
powinny znaleźć się w przepisach rangi ustawowej. Rozporządzenie natomiast powinno
jedynie konkretyzować, a nie uzupełniać ustawę.
Wprowadzając poprawkę nr 5 Senat dostosował terminologię zmienianej ustawy do
analogicznych uregulowań art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji.
Senat uznał za uzasadnione wprowadzenie obowiązku sporządzenia protokołu
z dokonania kontroli osobistej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi kontrolowany. Zdaniem
Izby rozwiązanie takie przyczyni się do skuteczniejszej ochrony praw kontrolowanego.
W tym zakresie Senat uchwalił poprawkę nr 6.
W opinii Senatu kajdanki, jako środek przymusu bezpośredniego powinny być
zakładane - co do zasady - na ręce trzymane z przodu, a tylko wyjątkowo, osobom
zachowującym się agresywnie, na ręce trzymane z tyłu. Senat uznał zasadę zakładania
kajdanek na ręce trzymane z przodu za zbyt represyjną, czego wyrazem jest poprawka nr 8.
Senat, uchwalając poprawki nr 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uznał za stosowne
wprowadzenie do ustawy zmian o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym.
Poprawki nr 1, 10, 11 i 12, zgodnie z § 10 Zasad techniki prawodawczej, zmierzają
do ujednolicenia terminologii w ramach ustawy.
Poprawka nr 2 doprecyzowuje odesłanie.
Poprawki nr 4, 7 i 14 mają charakter redakcyjno-językowy.
W poprawce nr 9 Senat kierując się zasadą zgodnie, z którą w ustawie należy
posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny
spraw (§ 9 Zasad techniki prawodawczej) dostosował terminologię ustawy do kodeksowego
pojęcia "osoby nieletniej". Poprawka ta zawiera także zmianę redakcyjną w pełni oddającą
charakter uchwalanej normy poprzez zamianę wyrazu "określonego" na "wymienionego".
Poprawka nr 13 usuwa zbędne oznaczenie art. 15.
Poprawka nr 15 ma na celu doprecyzowanie przepisu.

