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ROZPORZĄ1>ZENIE RADy MINISTRÓW 

z dnia 8 listopada 1982 r. 

w sprawie zasad, składu I trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoły\Wanla rzeczników dyscy
pilnarnyocb oral zasad I trybu postępowania przed kOmisjamJ dyscyplinarnymi w urzędach państwowych. 

Na poclstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214) zarządza się. co ,następuje: , 

• 
Rozd.ział ,l , 

Przeplsyogólne. 

§ t. Do orzekania , w sprawach kar' dyscypliną.rn ych 
za naruszenie obOWiązków pracowniczych przez , ~iano
wanych urzędników państwowych. zwanych dalej .. urze:;d· 
nikami", wła~ciwe są komisje dyscyplinarne l i II instan
cji. zwane dalej .. komisjami". 

§ 2. 1. Członkowie komisji sąw zakresie orzekania 
niezawiśli ł podlegają tylko ustawom. 

2. Komisje nie są ' związane orzeczeniamłltib de
cyzjami organów administoo.cyjnych. 

§ 3. 1. Wszczęcie postępowania przez iriny organ. jak 
też wynik postępowania przeprowadzonego przed ' innym 
organem nie stanowią przeszkody do , wszczęcia postępo· 

wania dy.scypItnarnego przeciwko urzędnikowi o ten sam , 
czyn. 

2. Jeżeli z powodu tego samego czynu zostało 
, wszczęte przeciwko urzędnikowi postępowanie karne lub 
postępowanie w sprawach o wykroczenia. komisja m'oże 
zawiesić postępowanie dyscyplinarne do czasu , zakończe
nia postępowania karnego lub w sprawach o wykroczenia. 
Komisja może w każdej chwili podjąć ' zawieszone postę
powanie dyscyplinarne. 

§ 4, W razie śmierci obwinionego urzędnika toczące 
się p'ostępowanie dyscyplinarne podlega umorzeniu. Jeśli 
jednak małżonek, krewny w linii prostej 'lub rodzeństwo 
zgłoszą wniosek o podjęcie umorzonego postępowania. 

komisja podejmuje na nowo umorzone postępowanie 
z udziałem ustanowionego przez wnioskodawców obrońcy 
lub obrońcy z ,urzędu ustanowionego przez przewodniczą
cego komisji. ' 

, § 5. Członek komisji, rzecznik dyscyplinarny, obwi· 
, niony. jego obrońca. świadek I inna osoba wezwana przez 

komisję na rozprawę zachowuje prawo do. wynagrodzenia 
za czas niewykonywania pracy z tego powodu. ' a także 
zwrot kosztów przejazdu. .... '. 

Rozdział 2 

Skład I tryb powoływania komisji. 

§ 6. t. Liczbę członków \ komisji ustala kierownik 
urzędu. który komisję powołał. Liczba członków komisji 
powinna być taka. aby zapewniała sprawne rozpatrywa; 
nie spraw i umożliwiała powołanie co najmniej dwóch 
kompletów orzekających. 

2. W razie zmniejszenia się skład.u komisji należy 

dokonać jej uzupełnienia w trybie przewidzianym do po-

, ' 

woływania członków komisji. Mandat nowego członka 
komisji' wygasa z upływem jej kadencji; ' jest on jednak 
obowiązany pełnić swoje obowiązki do czasu powołania 
n'owej komisji . 

3. P.rzewodniczący komisji kieruje pracą komisji. a w 
szczególności: ) , 

1) za~ajamta się , ze sprawą wpływającą , do komisji 
i wyzo'acza terminy posiedzeń. e 

2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza 
spośród s-woi,ch zaslęptów przewodniczącego \f.oinple
tu orzekającego. jeżeli sam nie przewodniczy komple
towi. 

3) zapewnia szybki i sprawny przebJeg postępQw,unia 
dyscyplinarnego: , ' 

§ 7. 1. Można być cźłonkiem tylko jednej komisji. 
/' 

2. Członek komisji wykonuje swoje obowiązki bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 8. t. W ,:czasie toczącego się postępowania karne
g~ lub dyscyplinarnego przeciwko członkow.i komisji nie 
może on pełnić obowiązków członka komisji. 

, , . 
2. W razie gdy postępowanie karne lub dyscypli

narne zakończy się prawomocnym orzeczeniem skazują-

cym., członek komisji traci mandat. e 

3. Utrata mandatu następuje z chwilą uprawomocnie. 
nia się orzeczenia. 

§ 9. t.' Komisja rozpoznaje sprawy w zespołach trzy
osobowych. Przewodniczącym zespołu orzekającego jest 

. przewodniczący komisji lub jego zastępca . Członków ze
społu orzekającego wyznacza przewodniczący komisji. 

2. W razi,e gdy przewodniczący komisji nie może 

pełnić obowiązków. uprawnienia pq:ewodniczącego przy
. sługują wyznaczonemu przez niego zastępcy. 

§ 10. Gzłonkowie komisji w szczególriie uzasadn io
nych wypadkach mogą być odwołani przed upływem ka
dencji w trybie. w jakim zostali powołani. za zgodą orga
n~ sprawującego nadzór nad danym urzędem. Dotyczy 
to w szczególności wypadków długotrwalej , rtieobecności 

- w pracy. urlopu bezpłatnego lub powołania do czynnej 
służby wojskowej. 

§ ,II. Mandat członka komisji wygasa , przed up!y
wem kadencji w ' razie rozwiązania z członkiem komIsji 
stosunku ' pracy. 

Rozdzt'ał 3 

. Rzecznik .,dyscyplbiarny. 

§o- 12. 1. W celu przeprowadzenia postępowania ma
Jącego na celu ustalenie okolicz~ościnaruszenia obo
wiązków pracowniczych przez urzędnika, kiefQwnik urzę
.du powołuje rzecznika dyscyplinarnego. 

-

" 
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2. Rzecznikiem dyscyplinarny,m może ,być tylko mla- 
nowany urzędnik, który przepracował w urzędzie co naj
mniej 5 lat. 

§ 13. 1. Rzecznika d yscyplinarnego powołuje się na 
' okres kadencji komisji. ' 

2. W uzasadnionych wypadkach kiero'Vnlk urzędu 
może odwołać rzecznika dyscypIinarneg,o przed upływem 
kadencji komisji dyscyplinarnej. 

3. Do rzecznika dyscyplinarnego stosuje lię odpo
wiednio przepisy'. 1, 8, 11 'i 24 ust. 2. ' 

§ 14. t. W razie gdy rzecznik dyscyplinarny z po
wodu 'chorotJy lub innych ważnych przyczyn nie może 
czasuwo pelnić --swej funkcji, kierownik urzędu może po
wołać spośród mianowanych urzędnikówinn~ ' osobę do 
wykonania w danej sprawie ~dań rzecznika dysc~Iinar-
nego. > - - ' .. -

2. Do osoby, o której mowa VI' usŁ 1, stosuJe. , się ode , 
powiednio przepisy dotyczące rzecznika dyscyplinarnego. 

\ 

§ 15: t. Do zadań rzecznika dyscypHnarnegQ należy 
w szczególności: 

l) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 
2) skladanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscy

pHnarnego, jeżeli ' wyniki postępowania wyjaśniaj/ł
cego lo uzasadniają, 

3) udział w rozprawach, 
4) wnoszenie odwołań od orzeczeń komisji , I ln~'tancj1. 

2. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniaj~

ćego organy państwowe oraz osoby prawne t fizyczne 
są obowiązane udzielać rzecznikowi dyscyplinarnemu 
informacji i innych danych niezbędnych do ustalenia 
okol iczności sprawy. 

§ 16. Rzecznik dyscyplinarny jest związany polece
niami kierownika urzędu. ,który go powołał. 

Rozdział 4 

Postępowanie wyjaśniające oraz wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. 

§ 17. W razie powzięcia wiadomości o naruszeniu 
obowiązku pr acowniczego stanowiącego podstawę do 
wszczęcia pustępowania dyscyplinarnego. kierownik urzę- , 
du poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie 
post ę powania wyjaśniającego w celu ustalenia okolicz
ności na ruszenia obowiązków pracowniczych. 

§ 18. 1. W celu ustalenia okoliczności naruszenia 
obowiązków pracowniczych rzecznik dyscyplinarny może 
Qlzesłuchiwać świadków i biegłych. jak również przepro
wadzać wszelkie inne dowody. konieczne do całkowitego 
wyjasnienia sprawy. jeżel! Dle są one sprzeczne zpra-
wem. 

J 
2. W postępowaniu wyjaśniającym należy umożliwić 

obwin ionemu urlędnikowi złożenie wyjaśnień, a po za
konczcniu tego postępowania - zapoznać Z treścią ze
branych dowodów i umóżliwić żló:żenie dodatkowych wy
jasnien. Obwiniony ur7.ędnik ma prawo zgłosiĆ wniosek 
o przesłuchanie w postępowaniu wyjaśniającym wskaza
nych przez niego osób w charakterze świadków. 

3. Obwiniony ,mo:że w postępowaniu dyscyplinarnym 
korzystać z pomocy obrońcy. Obrońcą może być tylko 
mic1r10Wany ti rzędnik . państwowy. 

Poz. 'i60 

4. Odmowę' złożenia wyjaśniefl przez , obwinionego 
ocenia się z uwzględnieniem całokształtu okoIicznośd 
sprow~ : 

, 19. 1. Rzecznik dyscyplinarny składa kierowniko
wi urzędu sprawozdanie z wyników poslępowania. wy .. 
jaśnrającego z wnioskiem o niewszczynańie postępowania 
albo o nałożenie kary porządkowej Lub skierowanie spra-
wy do właściwej k6misji. ' 

2. Decyzję o skierowaniu sprawy do komisji p~ 
dejmuje kierownik urzędu. 

§ 20. N'ie wszczyna się postępowania;' li wszczęt. : 
umarza, gdy: " 

l) czynu nie popełniono !Wbo popełniony czyn ,nie za
wiera znamion naruszenia obowiązków pracowniczych 
uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną, 

2) obwiniony nie podlega orzecznictwu komisji, . 
3) obwiniony zmarł, 

4) ' upłynął· termin do wszczęcia , postępowaniadyscypU" 
narnego. 

§ 21. Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez komisj, 
dyscyplinarną powinien- zawierdĆ: 
l) Imię I nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce 

zamieszkania obwinionego urzędnika, 
2} dokładne określenie zarzucanego naruszenia obowiqz

ków pracowniaych, -ze wskazaniem, czasu l miejsca , 
jego popełnienia, 

3) proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej, 
4) uzasadnienie wniosku, 
5) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy oraz 

miejsce zatrudnienia świadków. którzy majq być wa. 
zwani na rozprawę, 

6} wyk(u innych dowodów:. 

§ 22. Przewodniczący komisji wyznacza termin roz
prawy w ciągu '1 dni od d,lia /lłożenia wniosku (, rozpa
trzenie sprawy. Termin rozprawy powinien być lak wy
znaczony. aby między dniem doręcze-!lia wezWania na roz
prawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 5 dni. 

§ 23. W razie gdy wniosek o wszczęciepostępowąnla 
dyscyplinarnego nie odpowiada warunkom określon ym w 
§ 21, przewodnicząc_y komisji zwraca wn'iosek rzeczniko. 
wi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia braków. 

§ 24. 1. Przewodniczący komisji wyznacza komplet 
orzekający. 

-2. W skład kompletu orzekajqcego nie może wcho
dzić osoba, która: 

1) jest świadkiem w tej samej sprawie, 
2) była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym, 
3) pozostaje z obwinionym w powinowactwie w linU 

prostej, 

4) jest małżonkiem lub krewnym obwinionego ,VI linII 
prostej albo krewnytn w linii bocznej do trzeciego 
stopnia. 

5)pOzostdje w służbowej zależności od óbwinionegó, 
6) jest przełożonym obwinionego. 

Członek kompletu orzekającego podlegający wyłączenIu
zawiadamia o tym przewodniczącego komisji l wst~zymuja 
się od udziału w sprawie. 

3.Członek -kompletu orzekającego może ' być wyją.' 
czony na uzasadninny wniosek rzecznika dystyplinanlego 
hlb obwinionego. O wylączeniu decyduje przewodniczący 
kumisji. ' . ':" , , 
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" i5.Komisja ·or:teka na podstćtW iema.tedalu· Oo.wo.. 
clow~g.o ujawnionego na rozprawie. 

Roz~iał :5 

PostępowanłettY8cv,plłnarne w I lnstąncJl. 

ł .26.1. Prze.wodniczącykomisji wzyw.ado ·staw,.eni.a 
lię na rozprawę obwinionego i rzeczriikadyscyptina'mego, 
• Vi razie potrzeby - świadków i inne osoby. ' 

2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem, 
o którym mowa w ust. 1. I·istę członk(:)w kompletu orze· 
kającego oraz poucza' się go o uprawnieniu do korzy
'Itania z pomocy obrońcy. prawie przegJą.d.aniaakt i' 'spo
rZ\łdzania no.tatek or.azskładania wniosków o uzupełnienie 

. dówodów w sprawie. - . 

-:§27. W razie gdy obwinion'Y występuje :be.z ' :obr.ońcy, 

pr.zewodniczący Komisji może wyznaczyc obroncę -z urzę

du. jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają. 

§ .28.1. Weiwanie na r.oz,prawę stron. świadków 
ł innych osób może ,nastąpić napis.rote lub w inny ,spo
aób, który przewodniczą.cy .komisJi uzna :za niezb~dny :do 
azyb~:iego załatwienia sprawy. 

2.W,ezwanie, .0 którym .mowa w ust. 1, należy do
l!llCzyĆ co ,najmniej na S dni przed wyznaczonym termi
Dem . rozprawy. 'W razie niezachowania tego terminu . roz
prawa na wniosek obwiniońegouleg.aodroczeniu. 

429. :1. Rozprawa jest jawna dla mianowanych 
urzędników państwowych. 

, 2. Przewodniczący kompletu orz:ekąjącego moż.e wy
łłlayć Jawność całościlubczęsci. rozpr~w:y .na wniosek 
Itr on albo w rl!ziegdy jawność rozprawy mogłaby uJaw
nić tajemnicę państwową lubsluzbową. 

·§ . 30. Nie usprawiedliwione niestawiennictw.o obwi· 
nionego · na rozprawę nie stanowi p~zeszkody d,o rozpozna-. , 
ma ~prawy. . 

ł 31. Przewodniczący kompletu orzekającego :otwiera , 
prowadzi i zamyka rozprawę. 

ł 32. Komplet orzekający jest obowiązany dążyć do 
'Wszechstronnego zbadania sprawy i wYJasmenia istotnych 
okoliczności. W tym celu można dopuszczać wszelkie d·o
wody, naWet nie powolane przez strony. 

§ 33. 1. Kompl.et orzekaj~cy rozstrzyga sprawę po 
dokładnym ustaleniu stanu faktycznego, na podstawie 
.wobodnej oceny dowodów. 

2. Komp'fet . orzekający jest obowiQzany zapewnić 

ItronOJD możliwość składania wyjaśnień i wniosków w 
Iprawie oraz umożHwić im zadawanie pytań. a takie wy
powiadanie się co do wniosk6w strony przeciwnej i ze
'branyCh w sprawit! dowodów. 

§ 34. 1. Odroczenie rozprawy może nastąpić jedynie 
• wa.żnych powodów. . 

2. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawienia 
,~ strony .• której wezwanie n~ zos.tałodor~c.z.one. lub 
·w ·razie uspr.awiedliwionego n.iestawienniclwaohwinio
ney.o. 

, 
. f :M. Z przebiegu rozprawy -sporzqdz.asi.E~ pi otokól .. 

l:tóry podpisujlł przewodnicząc'}' k.ompletu orzeka ;.ąr:e-go 
'. pretokolan( 

- ł 36. 1. Po otworzeniu' roż,prawy p fzewodnicz<:icy ' .... , 
.cJRfilełu erzeQJfł~g.() .p.rowd:z.a . . ol}eC f} oścosó:b wnWd -

Dych .ipal<eca świadkom udaU'i1!si~do <os<1bnegopomiesz
czenia.Następriie . wzywa rzecznikadyscyplinamego ·do 
,odczytćł'lliawni0S'k·uo :fozpatr2!eniespr,a'w-y, a po .odczy

. ,t~nitl wnilGsku ,z4ipyhlje .obw.ini-one.go, czyprzyzna;je ,;ię 

.cło winy or.az ,cz'y . '1 ja:1tie z.ami.erza zloŻ'ycwy>jaśnioen:ta. 

2. Przewod'Iiiczącykompletu orzekająceyo wzywa 
również rzecznika dyscyplinarnego do złożenia aoBał.k'o
wych wyjaśnień. ,a następnie w midr~ potczebyprzeslu
ohuje :s.łę ·świadków, bada dokument'y lubprzepro'wad:Z'a 
inne dowody. 

§ 37. , Jeżeli okaże Stę, iezachodzą istotne braki w 
materiale dowodowym zebranym . w toku postępO'~·(mi,'8 

wyjaśniającego. a uzupełnienie ich na fO'zprawie powo
dowałoby znaczne trudnosci,kGlmplet orzekający wydaje 
postanowienie o uzupełnieniu tego postępowania. wska
zując, w jakim kierunku powinno ono być uzupełnione. 

:§38. Na rozpra wi'e rzecznik dyscyplinarny, obwinio
ny oraz jego obrońca mogą składa'c WOłoski i przedst-awiat': 
rlowoo-y. 

§ 39. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego 
p.rz€wo.dniczący kompletu orzekającego ucIziela ,głosu 

T:zeczn:fkowi dyscyplinarnemu, o'bwinionemuoraz j eg,o 
o·broilcy. 

§ 40. 1. Po zakończeniu postępowania dowodowego 
1 wysłuc!:taniu . osó.b,ok'tórych mowa w§ 39. komplet 
orz'ekającyprzystępuje do narady. Narada jest niejawna. 
'W pomieśzc:renfu, w którym odbywa się narada. pożostaj-ij 
jedynie . członkowie kompletu orzekającego, a w razI.e 
potrzeby takŻ8protokelam. 

2. Orzeczenie zapada większością głosów. Głosow,ani-e 

odbywa się osobno co do winy I osobno co do kary. Czlo- . 
nek kompletu orzeKającego nie może wstrzymać się od 
g:łosowania. 

§ 41. _Komplet orzekający w y daje <orzecz-eni,e: 
-l) !O .ukar.aniu. 
2) 'o ,u.niewiennieniu .albo 
3) . o umorzeniu. jeżeli zachod2.i;l ok6Hciwoścl . <okre ś l one 

w § 20. lub też 

4) o odstąpieniu od ukarania. jeżeli przewinieni.e' pra
cownika jest nieznacznej wagi. 

§ 42. I. Komplet .orzekający wymierza karę biol,ąC 

pod .uwagę stopień winy. szkodliwośĆ; spoleczńq i skutki 
czynu • .(I' takie zachowanie się obwinionego przed p.O

' pełnieniem na;~szeniaobowiąz;ków pracow n'iczych ipo 
jego popełnieniu. -

2. J.eżeH .obw:inlony .dopuści! ,się kilku naruszeń obo
wiązków p:r.acowniczych, ·wymierl'.as.ię lącznie jedną kar.ę 

za wszystkie czyny. 

§ 43. Or.reczeni-e powinn'o by<: sporządzone na piśmie 
izu··wierać . : 

1) 'n,oz'w,~ k om isji. imiona .i na 'lw i-ska czł. o nków kO'f'n-pl,e,- . 
tu orzekającego. rzecznika d·Yscypiin arnego i 'ploto
.kn].an.la OLd .Z clillę rm:,pozDdni.d Spf-J wy i wydani a Olle

czenia. 

2) irQ.i~ i o a.zw isko, <lei r·es. illJ .ełsc;:e .p:LaCy i za ·i~J:lc) \I\; , rN~ 

s1anl) l<\'tsk.,0 o.bwmionego ·or dZ lmhę. ł1<1.z ,w.is'ko j mi'(:'. :,:oe 
.p!.dc'}/ obIOI'lCY _obw~J.l 'i .(j)ni:!g.o. 

3) ,clo:kiadneok:esl.eJlLe 'l.arlllC-(;~.eg.o ;czymt. 
04) ,r!0:ts-tt'zY'Hni<;<:i.e c:odo 'winy ic,o dol) 'k ·;!I"'Y. -

-,S) u'''(tsudn~eoi e. 

" l)) :p (!lOe.ll' ni.e 'o t e r'rn+H ·i .~ i :I.'1 ,y;I-;'i-e Wi/l'jf~slien:i.d od Vi ol elf. ia. 

7} :pocl,pi-s'Y .cz'l o nkÓw-' :ko:Jn,pl·I>'l .u ,o r Zt~k.'ON{: ell ' ). 

. J 

' .. ( 

,1 1 
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§ 44. 1. Orzeczenie powinno być ogłoszone beLpo-· ko1Ilisji, któq brał udział w wydaniu uchylonego orze
średnio po naradzie. 

2. W wyjątkowych wypadkach można odroczyć ogło- ' 
szenię orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. O ter- , 
minie ogłoszenia ,orzeczenia przewodniczący kompletu ' 
orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio pl> zakoń
czeniu narady. 

3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący komple-,. 
tu ofzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy roz" 
strzygnięcia: 

4. Orzeczenie doręcza się stronom z urzędu nie pół
. .niej niż ,w ciągu 3 dni od jego ogłoszenia; 

Rozdział 6 

Poslępo~anle . odwoławcze. 

§ 45. t. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej. I in
stancji przysługuje każdej ze stron prawo . wniesienia od

' wołania. W ' odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia 
lub jego część. 
, 2. Odwołanie wnosi się do komisji dyscyplinarnej 

II instancji (odwoławczej) za pośredniCtwem komisji 
dyscyplinarnej I instancji, która wydała zaskarżone orza
czenie. w terminie .14 dni od dnia doręczenia orzeCzenia. 

. / 
§ 46. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskar-

ton ego orzeczenia, określenie I zwięzłe ' uzasadnienie 
wniosków i zarzutów oraz podpis odwołujące.go sili lub 
jego obrońcy. 

" 

§ 41. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
orzeczenia . 

'---
§ 4!$. l. Od woianie może być cofnięte do chwili 

rozpoczE;cia " rozprawy w postępowaniu odwoławczym. 
Cótnlp'lie odwolania pociąga za sobą' uprawomocnienie 
srę orzeczenia komisji dysc'yplinarnej l instancji. 

2. Komisja doręcza stronie .przeciwnej odpis odwo
lania; po czym niezwlocznie przekazuje akta sprawy ko
mIsji dyscyplinarne j 11 instancji. 

§ 49. I. . Przewodniczący komisji dyscyplinarnej 
Il in,slancji wydaje postanowieni,e o odmowie. przyjęcia 
odwalania , jeżeli zo$talo ono wniesione po upływie ter
minu lub przez osobę nieuprawnioną . 

I 2. Przewodnic~ący komisji dyscyplinarnej II lnstanc;jl 
przywróci uchybiony termin na wniosek strony. która 
ujmiwdopodobni. że uchybienie terminu nęstąpiło na 
skutek przeszkody przez . nią nie zawinionej. 

3. Wniosek o przywró(;enie terminu strona powinna 
złożyć wraz z odwołaniem w terminie 1 dni od dnia usta
nia przes7kód w zlnzeniu odwołania. 

4. Na postanowienie o odmowie przywrócenia ter
' minu do złożenia odwolania ' przysługuje zażalenie do ko
~isji ,dyscyplinarnej fI instancji w ,terminie 7 'dni od dorę
czenia pośldno'ł"ienia. 

, § 50 ' I. Komisja dyscyplinarna II instancji po prze
prowadzen..i.u rozpr ęwy , utrzymuje, w moc~ zaskarżone 

orzeczenie; uchyla orzec.zelliew ' cał,oścl lub części i wy
daje nowe orz.eczenie albo . przekazuje sprawę komisji 
dyscyplinarnej I instancji do ponowriego rozpoznania. Wy
danie orzeczenia na niekorzyść' obwinionego może nastą
pić jedynie w razie wniesienia odwolania przez rzecznika 
d yscypHnarnego. 

2. W ponownym rozpatfywaniq S>prawy w komisji 
dyscypIin-dr~ej l , instancji nie może uczestniczyć członek 

czenia. 

§ 51. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej 11 instancji 
oraz orzeczenie komisji dyscyplinarnej l instancji. od któ
rego nie wniesiono odwołańla, jest prawomocne. 

f 52. W postępowaniu odwoła,wczyui stośuje się od;' 
powiednio przepisy o postępowaniu przed komisjądyscy
plinarną I instancji. 

Rozdział .1 

W znowl,enle postęp~.wanla • 

§ 53. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego za
kończonego ' prawomocnym' orzeczeniem może nastąpiĆ, 
gdy okaże się, że orzeczenie wydane zostało na skutęk 

fałszywego zeznania świadka. sfałszowania dokumentu lub 
gdy po wydaniu orzeczenia. Wyjdą na jaw nowe fakty lub 
dowody. które mogłyby mieć istotny wpły)\' na tLeść 
orzeczenia .. 

§ 54. Wniosek o wznowienie postępowania dyscypli
. narnego może złożyć ukarany. jego obrońca lub rzecznik 
dyscyplinarnYiil po śmierci ukaranego '"""' krewny lub 
powinowaty w linii prostej albo , rodzeństwo. 

§ 55. Wniosek o wznowienie postępowan'ia d.yscypli
narnego należy wnieść w terminie 30 dni Od dnia, w któ
rym osoba wymieniona w §, 54 dowiedziała się o przy- · 
czynie uzasadniającej wznowienie. . 

I 
§ 56. 1. O wznowieniu postępowania orzeka na po-

siedzeniu niejawnym komisja. która wydała orzeczenie 
kończące po~tępowanie. 

2. Postanowienie o wllJowieniu. postępowania ,.doręcza' 
się ukaranemu. jego ObłOńcy i rzecznikowi dyscyplinar
nemu. a jeżeli wniosek o wznowienie postępowania 710~ 
żyła inna osoba - również tej osobie. 

§ 57. L Na postan(jwien~e o odmowie ' wz~owienia 
postępowania .pizysluguje w termJ[i le 7 dni od dnia do
ręczenia . postanvwienia zaza lenie do komisji dyscypli
narnej II instancji. 

2. Na postanowienie komisji dyscyplinarn e j II instan
cji nie przysługUje lilzaJenle. 

§ 58. Do postępowania wznowionego stos·uje się od
powiednio p~zepisy o postępowaniu pl zed komisją dyscy-
plirfarną I instancji. . . 

Rozdzial 8 

Wykonanie orzeczeń. 

§ 59. 1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podl ga 
niezwłocznie wykonaniu. 

2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu do
, łącza się do a,kt ~sohuwych uw)dtllkd . 

,3. Czynnosci zlllleu.ające do Wykonania orzeczenia 
podejmu je ~i e rownlk u r zęclu , wklórym jest zatrudniony 
urzędnik. . 

Rozdział 9 

Przepisy koócowe. 

§ 60_ 1. Kierownik urzędu -jest obowiązany zapewnić 
komisji niezbędne urządzellla biurowe i karitelaryjneoraz 
inne mdteriały konieczne do placy komisj( 

2. Wydatki związane' z dzlałalnościll komisji ponosi 
urząd. przy którym komiSJa dzla.ła. 

§ 61. Rozporządzen-Ie wchodżi w tycie x dniem 
' itycznia 1983 1. 

Prezes ' Rad y II,1inistrów: gen. armil W, Jaruz'eJfJ1U • 




