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1873
USTAWA

z dnia 29 paêdziernika 2003 r.

o zmianie ustawy o Policji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.1)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasi´-
gni´ciu opinii zwiàzku zawodowego policjan-
tów.”;

2) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jednostki samorzàdu terytorialnego, paƒ-
stwowe jednostki organizacyjne, stowarzy-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166,
poz. 1609.



szenia, fundacje, banki oraz instytucje ubez-
pieczeniowe mogà uczestniczyç w pokrywa-
niu wydatków inwestycyjnych, moderniza-
cyjnych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek or-
ganizacyjnych Policji, a tak˝e zakupu nie-
zb´dnych dla ich potrzeb towarów i us∏ug.
Gospodark´ przeznaczonymi na te cele
Êrodkami finansowymi prowadzi si´ w Poli-
cji w ramach wyodr´bnionego Êrodka spe-
cjalnego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy
liczba etatów Policji w rewirach dzielnico-
wych i posterunkach Policji na terenie po-
wiatu lub gminy mo˝e ulec zwi´kszeniu po-
nad liczb´ ustalonà na zasadach okreÊlo-
nych w art. 12 ust. 2, je˝eli organy te zapew-
nià pokrywanie kosztów utrzymania etatów
Policji przez okres co najmniej 5 lat, na wa-
runkach okreÊlonych w porozumieniu za-
wartym mi´dzy organem powiatu lub gmi-
ny a w∏aÊciwym komendantem wojewódz-
kim Policji i zatwierdzonym przez Komen-
danta G∏ównego Policji.”;

3) w art. 13a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 % wp∏ywów
uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych
przez Policj´ przest´pstw przeciwko mieniu,
gospodarczych i skarbowych przeznacza si´ na
usprawnienie funkcjonowania Policji i nagrody
dla policjantów, którzy przyczynili si´ bezpo-
Êrednio do ujawnienia tych przest´pstw. Go-
spodark´ tymi Êrodkami prowadzi si´ w Policji
w ramach wyodr´bnionego Êrodka specjalne-
go.”;

4) w art. 39 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Policjanta zawiesza si´ w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych w razie wszcz´cia przeciwko niemu po-
st´powania karnego w sprawie o przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe, umyÊlne, Êcigane
z oskar˝enia publicznego — na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce.

2. Policjanta mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach
s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciwko nie-
mu post´powania karnego w sprawie o prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbowe, nie-
umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicznego lub
post´powania dyscyplinarnego, je˝eli jest to
celowe z uwagi na dobro post´powania lub
dobro s∏u˝by — na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 mie-
siàce.”;

5) w art. 41:

a) w ust. 1:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo lub przest´pstwo skar-

bowe, umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego,”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wymierzenia przez sàd prawomocnym
orzeczeniem Êrodka karnego w postaci
zakazu wykonywania zawodu policjan-
ta,”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo lub przest´pstwo skar-
bowe inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4,”,

— w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 8 w brzmieniu:

„8) pope∏nienia czynu o znamionach prze-
st´pstwa albo przest´pstwa skarbowego,
je˝eli pope∏nienie czynu jest oczywiste
i uniemo˝liwia jego pozostanie w s∏u˝-
bie.”,

c) uchyla si´ ust. 3a i 3b;

6) w art. 42 po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ tak˝e do policjan-
ta zwolnionego ze s∏u˝by na podstawie art. 41
ust. 2 pkt 8, je˝eli post´powanie karne zosta∏o
zakoƒczone prawomocnym wyrokiem unie-
winniajàcym bàdê orzeczeniem o umorzeniu
post´powania z powodu niepope∏nienia prze-
st´pstwa albo przest´pstwa skarbowego lub
braku ustawowych znamion czynu zabronio-
nego.”;

7) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zwolnienie policjanta ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 5 i 8 mo˝e nastàpiç po zasi´-
gni´ciu opinii organizacji zak∏adowej zwiàzku
zawodowego policjantów.”;

8) w art. 67:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjanci mogà zrzeszaç si´ w zwiàzku za-
wodowym policjantów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegó∏owe zasady wspó∏dzia∏ania zwiàz-
ku zawodowego policjantów z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych i Ko-
mendantem G∏ównym Policji okreÊli statut
tego zwiàzku, zarejestrowany w sàdzie.”;

9) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. 1. Policjantowi, który wzorowo wykonuje
obowiàzki, przejawia inicjatyw´
w s∏u˝bie i doskonali kwalifikacje za-
wodowe, mogà byç udzielane wyró˝-
nienia:

1) pochwa∏a,
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2) krótkoterminowy dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze do
10 dni roboczych,

3) przyznanie odznaki resortowej,

4) przedterminowe mianowanie na
wy˝szy stopieƒ policyjny. 

2. Wyró˝nienia udziela policjantowi
uprawniony prze∏o˝ony, o którym mo-
wa w art. 32 ust. 1.

3. Wyró˝nienia nie udziela si´ policjanto-
wi: 

1) ukaranemu karà dyscyplinarnà,
przed jej zatarciem,

2) skazanemu wyrokiem sàdu lub
w stosunku do którego post´powa-
nie karne zosta∏o warunkowo umo-
rzone, przez okres roku od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb post´powania przy
udzielaniu wyró˝nieƒ policjantom,
uwzgl´dniajàc zakres uprawnieƒ prze-
∏o˝onych do udzielania wyró˝nieƒ oraz
form´ udzielania wyró˝nieƒ.”;

10) w art. 110:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi mogà byç przyznawane nagro-
dy roczne, nagrody uznaniowe w formie
pieni´˝nej lub rzeczowej i zapomogi.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nagrody uznaniowe przyznaje prze∏o˝ony,
o którym mowa w art. 32 ust. 1.”;

11) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Policjant zwalniany ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8 otrzy-
muje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieni´˝ny
za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe nie-
wykorzystane w latach poprzedzajàcych rok
zwolnienia ze s∏u˝by.”;

12) art. 129 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 129. Uprawnienia przewidziane w art. 12,
art. 101 ust. 2, art. 102, art. 104 ust. 6,
art. 105 ust. 3, art. 110 ust. 1, art. 112
ust. 1, art. 113 i art. 120 ust. 2 minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wy-
konuje po zasi´gni´ciu opinii zwiàzku
zawodowego policjantów.”; 

13) art. 132 otrzymuje brzmienie:

„Art. 132. 1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie
za pope∏nienie przewinienia dyscypli-
narnego polegajàcego na naruszeniu
dyscypliny s∏u˝bowej lub nieprze-
strzeganiu zasad etyki zawodowej.

2. Naruszenie dyscypliny s∏u˝bowej sta-
nowi czyn policjanta polegajàcy na
zawinionym przekroczeniu upraw-
nieƒ lub niewykonaniu obowiàzków
wynikajàcych z przepisów prawa lub
rozkazów i poleceƒ wydanych przez
prze∏o˝onych uprawnionych na pod-
stawie tych przepisów. 

3. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej
jest w szczególnoÊci:

1) odmowa wykonania albo niewyko-
nanie rozkazu lub polecenia prze-
∏o˝onego, wzgl´dnie organu
uprawnionego na podstawie usta-
wy do wydawania poleceƒ poli-
cjantom, z wy∏àczeniem rozka-
zów i poleceƒ, o których mowa
w art. 58 ust. 2,

2) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej
albo wykonanie jej w sposób nie-
prawid∏owy,

3) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝-
bowych albo przekroczenie upraw-
nieƒ okreÊlonych w przepisach
prawa,

4) wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝one-
go lub innego policjanta, je˝eli
spowodowa∏o to lub mog∏o spo-
wodowaç szkod´ s∏u˝bie, policjan-
towi lub innej osobie,

5) post´powanie prze∏o˝onego
w sposób przyczyniajàcy si´ do
rozluênienia dyscypliny s∏u˝bowej
w podleg∏ej jednostce organizacyj-
nej lub komórce organizacyjnej
Policji,

6) stawienie si´ do s∏u˝by w stanie
po u˝yciu alkoholu lub podobnie
dzia∏ajàcego Êrodka oraz spo˝ywa-
nie alkoholu lub podobnie dzia∏a-
jàcego Êrodka w czasie s∏u˝by albo
w obiektach lub na terenach zaj-
mowanych przez Policj´,

7) utrata s∏u˝bowej broni palnej,
amunicji lub legitymacji s∏u˝bo-
wej,

8) utrata przedmiotu stanowiàcego
wyposa˝enie s∏u˝bowe, którego
wykorzystanie przez osoby nie-
uprawnione wyrzàdzi∏o szkod´
obywatelowi lub stworzy∏o zagro-
˝enie dla porzàdku publicznego
lub bezpieczeƒstwa powszechne-
go,

9) utrata dokumentu zawierajàcego
informacje stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà lub s∏u˝bowà.

4. Czyn stanowiàcy przewinienie dyscy-
plinarne, wype∏niajàcy jednoczeÊnie
znamiona przest´pstwa lub wykro-
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czenia albo przest´pstwa skarbowe-
go lub wykroczenia skarbowego,
podlega odpowiedzialnoÊci dyscypli-
narnej niezale˝nie od odpowiedzial-
noÊci karnej.”;

14) po art. 132 dodaje si´ art. 132a i 132b w brzmieniu:

„Art. 132a. Przewinienie dyscyplinarne jest zawi-
nione wtedy, gdy policjant: 

1) ma zamiar jego pope∏nienia, to jest
chce je pope∏niç albo przewidujàc
mo˝liwoÊç jego pope∏nienia, na to
si´ godzi,

2) nie majàc zamiaru jego pope∏nienia,
pope∏nia je jednak na skutek nieza-
chowania ostro˝noÊci wymaganej
w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e
mo˝liwoÊç takà przewidywa∏ albo
móg∏ i powinien przewidzieç.

Art. 132b. 1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie,
je˝eli pope∏nia przewinienie dyscy-
plinarne sam albo wspólnie lub
w porozumieniu z innà osobà, a tak-
˝e w przypadku, gdy kieruje pope∏-
nieniem przez innego policjanta
przewinienia dyscyplinarnego.

2. Policjant odpowiada dyscyplinarnie
tak˝e w przypadku, gdy nak∏ania in-
nego policjanta do pope∏nienia
przewinienia dyscyplinarnego albo
u∏atwia jego pope∏nienie.

3. Ka˝dy z policjantów, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, odpowiada w gra-
nicach swojej winy, niezale˝nie 
od odpowiedzialnoÊci pozosta∏ych
osób.”;

15) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. 1. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym jest
prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32
ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. Takà
samà w∏adz´ dyscyplinarnà posiada
policjant, któremu powierzono pe∏-
nienie obowiàzków na stanowisku
s∏u˝bowym, o którym mowa w art. 32
ust. 1.

2. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym poli-
cjanta delegowanego do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by lub któremu powie-
rzono pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bo-
wych albo którego skierowano na
szkolenie zawodowe, studia w Wy˝-
szej Szkole Policji lub kurs doskonale-
nia zawodowego w szkole policyjnej
lub oÊrodku szkolenia Policji jest
prze∏o˝ony dyscyplinarny w miejscu
pe∏nienia s∏u˝by, odbywania szkole-
nia lub nauki, z wy∏àczeniem mo˝li-
woÊci orzekania kar okreÊlonych
w art. 134 pkt 3—6, które wymierza
prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32
ust. 1.

3. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym poli-
cjanta delegowanego do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicami paƒstwa jest
dowódca kontyngentu policyjnego,
w którym policjant pe∏ni s∏u˝b´, z wy-
∏àczeniem mo˝liwoÊci orzekania kar
okreÊlonych w art. 134 pkt 3—6, które
wymierza prze∏o˝ony, o którym mo-
wa w art. 32 ust. 1.

4. W przypadku przeniesienia policjanta
do pe∏nienia s∏u˝by w innej jednostce
organizacyjnej Policji i zwiàzanej
z tym zmiany w∏aÊciwoÊci prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego, post´powa-
nie dyscyplinarne wszcz´te wobec
policjanta przejmuje i orzeka
w pierwszej instancji nowy prze∏o˝o-
ny dyscyplinarny.

5. Policjant oddelegowany do pe∏nienia
zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà pod-
lega w∏adzy dyscyplinarnej prze∏o˝o-
nego, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

6. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e
w formie pisemnej upowa˝niç swoich
zast´pców lub innych policjantów
z kierowanej przez niego jednostki or-
ganizacyjnej Policji do za∏atwiania
spraw dyscyplinarnych w jego imie-
niu w ustalonym zakresie.

7. WàtpliwoÊci w zakresie ustalenia w∏a-
ÊciwoÊci prze∏o˝onego w sprawach
dyscyplinarnych rozstrzyga wy˝szy
prze∏o˝ony dyscyplinarny w drodze
postanowienia.

8. Wy˝szymi prze∏o˝onymi dyscyplinar-
nymi w post´powaniu dyscyplinar-
nym sà:

1) komendant wojewódzki Policji —
w stosunku do komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji,

2) Komendant Sto∏eczny Policji —
w stosunku do komendanta po-
wiatowego (miejskiego) i rejono-
wego Policji, 

3) Komendant G∏ówny Policji —
w stosunku do komendanta woje-
wódzkiego Policji, Komendanta
Sto∏ecznego Policji, komendanta
szko∏y policyjnej i dowódcy kon-
tyngentu policyjnego.”;

16) art. 134 otrzymuje brzmienie:

„Art. 134. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) nagana,

2) zakaz opuszczania wyznaczonego
miejsca przebywania,

3) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by na zajmowanym stanowi-
sku,
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4) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe,

5) obni˝enie stopnia,

6) wydalenie ze s∏u˝by.”;

17) po art. 134 dodaje si´ art. 134a—134i w brzmieniu:

„Art. 134a. Kara nagany oznacza wytkni´cie uka-
ranemu przez prze∏o˝onego dyscypli-
narnego niew∏aÊciwego post´powa-
nia.

Art. 134b. 1. Kara zakazu opuszczania wyznaczo-
nego miejsca przebywania oznacza
zakaz opuszczania wyznaczonego
miejsca przebywania przez ukarane-
go pe∏niàcego s∏u˝b´ w systemie
skoszarowanym. Kar´ wymierza si´
na okres od 3 do 14 dni.

2. W czasie odbywania kary zakazu
opuszczania wyznaczonego miejsca
przebywania ukarany jest obowiàza-
ny:

1) w czasie wolnym od zaj´ç s∏u˝bo-
wych przebywaç w jednostce or-
ganizacyjnej Policji, w której pe∏-
ni s∏u˝b´, lub innym miejscu wy-
znaczonym przez prze∏o˝onego,

2) zg∏aszaç si´ do prze∏o˝onego lub
innego wskazanego policjanta
w okreÊlonych odst´pach czasu,
nie cz´Êciej jednak ni˝ cztery razy
na dob´.

Art. 134c. Kara ostrze˝enia o niepe∏nej przydat-
noÊci na zajmowanym stanowisku
oznacza wytkni´cie ukaranemu nie-
w∏aÊciwego post´powania i uprzedze-
nie go, ˝e je˝eli ponownie pope∏ni
przewinienie dyscyplinarne, mo˝e zo-
staç wyznaczony na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe w trybie dyscyplinarnym lub
ukarany surowszà karà dyscyplinarnà. 

Art. 134d. 1. Kara wyznaczenia na ni˝sze stano-
wisko s∏u˝bowe oznacza odwo∏anie
lub zwolnienie z dotychczas zajmo-
wanego stanowiska s∏u˝bowego
i powo∏anie lub mianowanie na sta-
nowisko s∏u˝bowe ni˝sze od dotych-
czas zajmowanego. Wymierzenie
kary wyznaczenia na ni˝sze stanowi-
sko s∏u˝bowe powoduje utrat´
uprawnieƒ, o których mowa
w art. 6e ust. 3 i art. 103 ust. 2.

2. Przed zatarciem kary wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe poli-
cjanta nie mo˝na powo∏aç lub mia-
nowaç na wy˝sze stanowisko s∏u˝-
bowe. 

Art. 134e. 1. Kara obni˝enia stopnia oznacza ob-
ni˝enie posiadanego stopnia poli-
cyjnego.

2. Kar´ obni˝enia stopnia mo˝na wy-
mierzyç tylko obok kary wyznacze-
nia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe
lub kary wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 134f. Kara wydalenia ze s∏u˝by oznacza
zwolnienie ze s∏u˝by w Policji.

Art. 134g. 1. Za pope∏nione przewinienie dyscy-
plinarne mo˝na wymierzyç tylko
jednà kar´ dyscyplinarnà.

2. Za pope∏nienie kilku przewinieƒ
dyscyplinarnych mo˝na wymierzyç
jednà kar´ dyscyplinarnà, odpo-
wiednio surowszà.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ z za-
strze˝eniem art. 134e ust. 2. 

Art. 134h. 1. Wymierzona kara powinna byç
wspó∏mierna do pope∏nionego
przewinienia dyscyplinarnego
i stopnia zawinienia, w szczególno-
Êci powinna uwzgl´dniaç okoliczno-
Êci pope∏nienia przewinienia dyscy-
plinarnego, jego skutki, w tym na-
st´pstwa dla s∏u˝by, rodzaj i stopieƒ
naruszenia cià˝àcych na obwinio-
nym obowiàzków, pobudki dzia∏a-
nia, zachowanie obwinionego przed
pope∏nieniem przewinienia dyscy-
plinarnego i po jego pope∏nieniu
oraz dotychczasowy przebieg s∏u˝-
by.

2. Na zaostrzenie wymiaru kary majà
wp∏yw nast´pujàce okolicznoÊci po-
pe∏nienia przewinienia dyscyplinar-
nego:

1) dzia∏anie z motywacji zas∏ugujà-
cej na szczególne pot´pienie albo
w stanie po u˝yciu alkoholu lub
innego podobnie dzia∏ajàcego
Êrodka,

2) pope∏nienie przewinienia dyscy-
plinarnego przez policjanta przed
zatarciem wymierzonej mu kary
dyscyplinarnej,

3) powa˝ne skutki przewinienia dys-
cyplinarnego, zw∏aszcza istotne
zak∏ócenie realizacji zadaƒ Policji
lub naruszenia dobrego imienia
Policji,

4) dzia∏anie w obecnoÊci podw∏ad-
nego, wspólnie z nim lub na jego
szkod´.

3. Na z∏agodzenie wymiaru kary majà
wp∏yw nast´pujàce okolicznoÊci po-
pe∏nienia przewinienia dyscyplinar-
nego:

1) nieumyÊlnoÊç jego pope∏nienia,

2) podj´cie przez policjanta staraƒ
o zmniejszenie jego skutków,
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3) brak nale˝ytego doÊwiadczenia
zawodowego lub dostatecznych
umiej´tnoÊci zawodowych,

4) dobrowolne poinformowanie
prze∏o˝onego dyscyplinarnego
o pope∏nieniu przewinienia dys-
cyplinarnego przed wszcz´ciem
post´powania dyscyplinarnego.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny uwzgl´d-
nia okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1—3, wy∏àcznie w stosunku
do policjanta, którego one dotyczà.

Art. 134i. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, je˝eli za-
chodzi uzasadnione przypuszczenie
pope∏nienia przez policjanta przewi-
nienia dyscyplinarnego:

1) wszczyna post´powanie dyscy-
plinarne:

a) z w∏asnej inicjatywy,

b) na wniosek bezpoÊredniego
prze∏o˝onego policjanta,

c) na polecenie wy˝szego prze∏o-
˝onego,

d) na ˝àdanie sàdu lub prokurato-
ra,

2) mo˝e wszczàç post´powanie dys-
cyplinarne na wniosek pokrzyw-
dzonego.

2. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny
mo˝e wszczàç lub przejàç do prowa-
dzenia post´powanie dyscyplinarne
przed wydaniem orzeczenia, je˝eli
w jego ocenie jest to konieczne
z uwagi na charakter sprawy.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2, prze∏o˝o-
ny dyscyplinarny zawiadamia odpo-
wiednio sàd lub prokuratora albo
pokrzywdzonego o wszcz´ciu post´-
powania dyscyplinarnego i wyniku
tego post´powania, przesy∏ajàc od-
pis wydanego orzeczenia lub posta-
nowienia. Materia∏y przekazane
przez sàd, prokuratora albo po-
krzywdzonego w∏àcza si´ do akt po-
st´powania dyscyplinarnego.

4. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do
pope∏nienia przewinienia dyscypli-
narnego, jego kwalifikacji prawnej
albo to˝samoÊci sprawcy, przed
wszcz´ciem post´powania dyscypli-
narnego prze∏o˝ony dyscyplinarny
zleca przeprowadzenie czynnoÊci
wyjaÊniajàcych. CzynnoÊci te nale˝y
ukoƒczyç w terminie 30 dni.

5. Post´powanie dyscyplinarne wszczy-
na si´ z dniem wydania postanowie-
nia o wszcz´ciu post´powania dyscy-
plinarnego. Policjanta, co do którego

wydano postanowienie o wszcz´ciu
post´powania dyscyplinarnego, uwa-
˝a si´ za obwinionego.

6. Postanowienie o wszcz´ciu post´-
powania dyscyplinarnego zawiera:

1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego,

2) dat´ wydania postanowienia,

3) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz sta-
nowisko s∏u˝bowe obwinionego,

4) opis przewinienia dyscyplinarne-
go zarzucanego obwinionemu
wraz z jego kwalifikacjà prawnà,

5) uzasadnienie faktyczne zarzuca-
nego przewinienia dyscyplinar-
nego,

6) oznaczenie rzecznika dyscyplinar-
nego prowadzàcego post´powa-
nie,

7) podpis z podaniem stopnia, imie-
nia i nazwiska prze∏o˝onego dys-
cyplinarnego,

8) pouczenie o uprawnieniach przy-
s∏ugujàcych obwinionemu w to-
ku post´powania dyscyplinarne-
go.”;

18) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´, a wszcz´te umarza:

1) je˝eli czynnoÊci wyjaÊniajàce nie
potwierdzi∏y zaistnienia przewinie-
nia dyscyplinarnego,

2) po up∏ywie terminów okreÊlonych
w ust. 4 i 5,

3) w razie Êmierci policjanta,

4) je˝eli w tej samej sprawie zapad∏o
prawomocne orzeczenie dyscypli-
narne lub toczy si´ post´powanie
dyscyplinarne.

2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia
post´powania dyscyplinarnego oraz
orzeczenie o umorzeniu post´powa-
nia dyscyplinarnego dor´cza si´ po-
krzywdzonemu, je˝eli z∏o˝y∏ on wnio-
sek o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego. Na postanowienie o od-
mowie wszcz´cia post´powania dys-
cyplinarnego oraz na orzeczenie
o umorzeniu tego post´powania po-
krzywdzony mo˝e wnieÊç odpowied-
nio za˝alenie lub odwo∏anie, w termi-
nie 7 dni od dnia ich dor´czenia.

3. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´ po up∏ywie 90 dni od
dnia powzi´cia przez prze∏o˝onego
dyscyplinarnego wiadomoÊci o po-
pe∏nieniu przewinienia dyscyplinar-
nego.
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4. Kary dyscyplinarnej nie mo˝na wy-
mierzyç po up∏ywie roku od dnia po-
pe∏nienia przewinienia dyscyplinar-
nego. Zawieszenie post´powania
dyscyplinarnego wstrzymuje bieg te-
go terminu.

5. Je˝eli przewinieniem dyscyplinar-
nym jest czyn zawierajàcy jednocze-
Ênie znamiona przest´pstwa lub wy-
kroczenia albo przest´pstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego,
up∏yw terminu okreÊlonego w ust. 4
nie mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ ter-
minów przedawnienia karalnoÊci
tych przest´pstw lub wykroczeƒ.

6. W przypadku wydania orzeczenia
o ukaraniu w pierwszej instancji
przed up∏ywem roku od dnia wszcz´-
cia post´powania dyscyplinarnego
post´powanie to uwa˝a si´ za zakoƒ-
czone z up∏ywem terminu do wnie-
sienia odwo∏ania, a je˝eli wniesiono
odwo∏anie, z chwilà wydania orzecze-
nia przez wy˝szego prze∏o˝onego
dyscyplinarnego.”;

19) po art. 135 dodaje si´ art. 135a—135s w brzmieniu:

„Art. 135a. 1. Post´powanie dyscyplinarne oraz
czynnoÊci wyjaÊniajàce, o których
mowa w art. 134i ust. 4, prowadzi
rzecznik dyscyplinarny.

2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wyznacza
rzeczników dyscyplinarnych na
okres 4 lat spoÊród policjantów
w s∏u˝bie sta∏ej. 

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny do pro-
wadzenia post´powania dyscypli-
narnego oraz czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych, o których mowa
w art. 134i ust. 4, wyznacza rzeczni-
ka dyscyplinarnego w stopniu:

1) co najmniej m∏odszego aspiran-
ta, je˝eli post´powanie ma doty-
czyç policjanta posiadajàcego
stopieƒ w korpusie szeregowych,
podoficerów lub aspirantów,

2) co najmniej podkomisarza, je˝eli
post´powanie ma dotyczyç poli-
cjanta posiadajàcego stopieƒ
podkomisarza, komisarza lub
nadkomisarza albo policjanta ze
stopniem, o którym mowa
w pkt 1,

3) co najmniej podinspektora, je˝eli
post´powanie ma dotyczyç poli-
cjanta posiadajàcego stopieƒ
podinspektora lub wy˝szy albo
policjanta ze stopniem, o którym
mowa w pkt 2.

Art. 135b. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny odwo∏uje
rzecznika dyscyplinarnego w przy-
padkach:

1) zaistnienia okolicznoÊci, które
stanowià podstaw´ zwolnienia
go ze s∏u˝by w Policji,

2) prawomocnego ukarania go karà
dyscyplinarnà,

3) przeniesienia go do innej jed-
nostki organizacyjnej Policji nie-
podlegajàcej bezpoÊrednio prze-
∏o˝onemu dyscyplinarnemu.

2. Rzecznik dyscyplinarny, za zgodà
prze∏o˝onego dyscyplinarnego, mo-
˝e skorzystaç z pomocy innego
rzecznika dyscyplinarnego przy
przeprowadzaniu czynnoÊci dowo-
dowych.

Art. 135c. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny lub rzecz-
nik dyscyplinarny podlegajà wy∏à-
czeniu od udzia∏u w post´powaniu
dyscyplinarnym, je˝eli:
1) sprawa dotyczy go bezpoÊrednio,

2) jest ma∏˝onkiem, krewnym lub
powinowatym obwinionego lub
osoby przez niego pokrzywdzo-
nej w rozumieniu przepisów Ko-
deksu post´powania karnego,

3) by∏ Êwiadkiem czynu,

4) mi´dzy nim a obwinionym lub
osobà pokrzywdzonà przez obwi-
nionego zachodzi stosunek oso-
bisty mogàcy wywo∏aç wàtpliwo-
Êci co do jego bezstronnoÊci.

2. Prze∏o˝onego dyscyplinarnego
i rzecznika dyscyplinarnego mo˝na
wy∏àczyç od udzia∏u w post´powa-
niu dyscyplinarnym tak˝e z innych
uzasadnionych przyczyn.

3. O okolicznoÊciach uzasadniajàcych
wy∏àczenie od udzia∏u w post´po-
waniu dyscyplinarnym prze∏o˝ony
dyscyplinarny i rzecznik dyscypli-
narny zawiadamiajà niezw∏ocznie
odpowiednio wy˝szego prze∏o˝one-
go dyscyplinarnego i prze∏o˝onego
dyscyplinarnego.

4. Wy∏àczenie prze∏o˝onego dyscypli-
narnego i rzecznika dyscyplinarne-
go od udzia∏u w post´powaniu dys-
cyplinarnym mo˝e nastàpiç równie˝
na wniosek obwinionego lub jego
obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony.

5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje
postanowienie o wy∏àczeniu lub od-
mowie wy∏àczenia rzecznika dyscy-
plinarnego od udzia∏u w post´po-
waniu dyscyplinarnym. 

6. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny
wydaje postanowienie o wy∏àczeniu
lub o odmowie wy∏àczenia prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego od udzia∏u
w post´powaniu dyscyplinarnym.
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Art. 135d. 1. W przypadku wy∏àczenia prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego od udzia∏u
w post´powaniu dyscyplinarnym
na podstawie art. 135c ust. 1 i 2, po-
st´powanie dyscyplinarne przejmu-
je wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny
albo wyznacza prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego z równorz´dnej jednost-
ki organizacyjnej Policji.

2. W przypadku wy∏àczenia Komen-
danta G∏ównego Policji od udzia∏u
w post´powaniu dyscyplinarnym na
podstawie art. 135c ust. 1 i 2, post´-
powanie dyscyplinarne przejmuje
jeden z jego zast´pców.

3. W przypadku wy∏àczenia rzecznika
dyscyplinarnego od udzia∏u w po-
st´powaniu dyscyplinarnym na
podstawie art. 135c ust. 1 i 2, post´-
powanie dyscyplinarne przejmuje
do prowadzenia inny wyznaczony
rzecznik dyscyplinarny.

4. Do czasu wydania przez prze∏o˝one-
go dyscyplinarnego postanowienia
o wy∏àczeniu rzecznik dyscyplinarny
podejmuje wy∏àcznie czynnoÊci nie-
cierpiàce zw∏oki.

Art. 135e. 1. Rzecznik dyscyplinarny zbiera mate-
ria∏ dowodowy i podejmuje czynno-
Êci niezb´dne do wyjaÊnienia spra-
wy. W szczególnoÊci przes∏uchuje
Êwiadków, obwinionego, przyjmuje
od niego wyjaÊnienia, dokonuje
ogl´dzin. Z czynnoÊci tych sporzà-
dza protoko∏y. Rzecznik dyscyplinar-
ny mo˝e tak˝e zleciç przeprowadze-
nie odpowiednich badaƒ. 

2. Z czynnoÊci innych ni˝ wymienione
w ust. 1 sporzàdza si´ protokó∏, je˝e-
li przepis szczególny tego wymaga
albo prze∏o˝ony dyscyplinarny lub
rzecznik dyscyplinarny uzna to za
potrzebne. W pozosta∏ych przypad-
kach mo˝na ograniczyç si´ do spo-
rzàdzenia notatki urz´dowej.

3. Protokó∏ powinien zawieraç:

1) oznaczenie czynnoÊci, jej czasu
i miejsca, osób w niej uczestni-
czàcych lub obecnych oraz cha-
rakteru ich uczestnictwa,

2) opis przebiegu czynnoÊci,

3) w miar´ potrzeby:

a) stwierdzenie innych okoliczno-
Êci dotyczàcych przebiegu
czynnoÊci,

b) oÊwiadczenia i wnioski uczest-
ników czynnoÊci,

c) pouczenie o uprawnieniach
i obowiàzkach.

4. WyjaÊnienia, zeznania, oÊwiadcze-
nia i wnioski oraz stwierdzenia okre-
Êlonych okolicznoÊci przez rzecznika
dyscyplinarnego lub kierownika jed-
nostki organizacyjnej Policji, o któ-
rym mowa w ust. 8, zapisuje si´
w protokole z mo˝liwà dok∏adno-
Êcià, a osoby bioràce udzia∏ w czyn-
noÊci majà prawo ˝àdaç zapisania
w protokole z pe∏nà dok∏adnoÊcià
wszystkiego, co dotyczy ich praw
i interesów.

5. Osoby bioràce udzia∏ w czynnoÊci,
z której jest sporzàdzany protokó∏,
a tak˝e osoby obecne, po zapozna-
niu si´ z treÊcià protoko∏u, podpisu-
jà ka˝dà jego stron´. Odmow´ zapo-
znania si´ z treÊcià protoko∏u, a tak-
˝e odmow´ lub brak podpisu której-
kolwiek osoby nale˝y omówiç
w protokole.

6. Rzecznik dyscyplinarny w toku po-
st´powania wydaje postanowienia,
je˝eli ich wydanie nie jest zastrze˝o-
ne do w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onego
dyscyplinarnego.

7. Postanowienie wydane w toku po-
st´powania, z wyjàtkiem postano-
wienia o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, powinno zawie-
raç:

1) oznaczenie wydajàcego postano-
wienie rzecznika dyscyplinarnego
lub prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go,

2) dat´ wydania postanowienia,

3) podstaw´ prawnà wydania po-
stanowienia,

4) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz sta-
nowisko s∏u˝bowe obwinionego,

5) rozstrzygni´cie,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) pouczenie, czy i w jakim trybie
przys∏uguje prawo z∏o˝enia za˝a-
lenia, 

8) podpis z podaniem stopnia, imie-
nia i nazwiska wydajàcego posta-
nowienie.

8. W przypadku koniecznoÊci przepro-
wadzenia czynnoÊci poza miejsco-
woÊcià, w której toczy si´ post´po-
wanie dyscyplinarne, prze∏o˝ony
dyscyplinarny mo˝e zwróciç si´
o ich przeprowadzenie do kierowni-
ka jednostki organizacyjnej Policji
w∏aÊciwego wed∏ug miejsca, w któ-
rym czynnoÊç ma byç dokonana.

9. Je˝eli czyn b´dàcy przedmiotem po-
st´powania dyscyplinarnego jest
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lub by∏ przedmiotem innego post´-
powania, w tym post´powania przy-
gotowawczego, prze∏o˝ony dyscy-
plinarny mo˝e zwróciç si´ do w∏a-
Êciwego organu o udost´pnienie akt
tego post´powania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci. Za zgodà tego organu, po-
trzebne odpisy lub wyciàgi z udo-
st´pnionych akt w∏àcza si´ do akt
post´powania dyscyplinarnego.

10. Je˝eli zebrany materia∏ dowodowy
to uzasadnia, prze∏o˝ony dyscypli-
narny wydaje postanowienie
o zmianie lub uzupe∏nieniu zarzu-
tów.

Art. 135f. 1. W toku post´powania dyscyplinarne-
go obwiniony ma prawo do:

1) odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ,

2) zg∏aszania wniosków dowodowych,

3) przeglàdania akt post´powania
dyscyplinarnego oraz sporzàdzania
z nich notatek, z zastrze˝eniem
ust. 2,

4) ustanowienia obroƒcy za jego zgo-
dà spoÊród policjantów,

5) wnoszenia do prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego za˝aleƒ na postanowie-
nia wydane w toku post´powania
przez rzecznika dyscyplinarnego,
w terminie 3 dni od dnia dor´cze-
nia i w przypadkach wskazanych
w ustawie; od postanowieƒ wyda-
nych przez prze∏o˝onego dyscypli-
narnego za˝alenie przys∏uguje do
wy˝szego prze∏o˝onego dys-
cyplinarnego, z zastrze˝eniem
art. 135k ust. 4.

2. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e, w dro-
dze postanowienia, odmówiç udost´p-
nienia akt, je˝eli sprzeciwia si´ temu
dobro post´powania dyscyplinarnego.
Na postanowienie przys∏uguje za˝ale-
nie.

3. Ustanowienie obroƒcy uprawnia go do
dzia∏ania w ca∏ym post´powaniu dys-
cyplinarnym, nie wy∏àczajàc czynnoÊci
po uprawomocnieniu si´ orzeczenia,
je˝eli nie zawiera ograniczeƒ. O zmia-
nie zakresu pe∏nomocnictwa upraw-
niajàcego do dzia∏ania w post´powa-
niu dyscyplinarnym lub o jego cofni´-
ciu obwiniony niezw∏ocznie zawiada-
mia obroƒc´ oraz rzecznika dyscypli-
narnego.

4. Obroƒca nie mo˝e podejmowaç czyn-
noÊci na niekorzyÊç obwinionego. Mo-
˝e on zrezygnowaç z reprezentowania
obwinionego w toku post´powania
dyscyplinarnego, zawiadamiajàc o tym
obwinionego oraz rzecznika dyscypli-
narnego. Do czasu ustanowienia no-

wego obroƒcy, jednak nie d∏u˝ej ni˝
14 dni od dnia zawiadomienia obwi-
nionego, obroƒca jest obowiàzany po-
dejmowaç niezb´dne czynnoÊci.

5. Udzia∏ obroƒcy w post´powaniu dys-
cyplinarnym nie wy∏àcza osobistego
dzia∏ania w nim obwinionego.

6. Orzeczenia, postanowienia, zawiado-
mienia i inne pisma, wydane w toku
post´powania dyscyplinarnego, dor´-
cza si´ obwinionemu oraz obroƒcy, je-
˝eli zosta∏ ustanowiony. W razie dor´-
czenia obwinionemu i obroƒcy w ró˝-
nych terminach pisma, od którego
przys∏uguje odwo∏anie lub za˝alenie,
termin do z∏o˝enia odwo∏ania lub za˝a-
lenia liczy si´ od dnia dor´czenia, któ-
re nastàpi∏o wczeÊniej.

7. Wniosek dowodowy obwiniony zg∏a-
sza na piÊmie rzecznikowi dyscyplinar-
nemu, który rozstrzyga o uwzgl´dnie-
niu wniosku albo odmawia, w drodze
postanowienia, uwzgl´dnienia wnio-
sku, je˝eli:

1) okolicznoÊç, która ma byç udowod-
niona, nie ma znaczenia dla roz-
strzygni´cia sprawy albo jest ju˝
udowodniona zgodnie z twierdze-
niem wnioskodawcy,

2) dowód jest nieprzydatny do stwier-
dzenia danej okolicznoÊci lub nie da
si´ przeprowadziç,

3) przeprowadzenie dowodu jest
sprzeczne z prawem.

8. Na postanowienie w przedmiocie nie-
uwzgl´dnienia wniosku dowodowego
przys∏uguje za˝alenie.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç ob-
winionego w s∏u˝bie, zwolnienie obwi-
nionego od zaj´ç s∏u˝bowych z powo-
du choroby oraz nieusprawiedliwione
niestawiennictwo na wezwanie rzecz-
nika dyscyplinarnego nie wstrzymujà
biegu post´powania dyscyplinarnego,
a czynnoÊci, w których jest przewidzia-
ny udzia∏ obwinionego, nie przeprowa-
dza si´ albo przeprowadza si´ w miej-
scu jego pobytu. 

10. Udzia∏ w czynnoÊciach dowodowych
oraz zapoznanie z aktami post´powa-
nia dyscyplinarnego obwinionego
zwolnionego od zaj´ç s∏u˝bowych
z powodu choroby wymaga zgody le-
karza, który orzek∏ czasowà niezdol-
noÊç obwinionego do s∏u˝by. W przy-
padku braku mo˝liwoÊci nawiàzania
kontaktu z lekarzem lub zmiany lekarza
zgody takiej mo˝e udzieliç lekarz, który
obecnie leczy obwinionego, a w dal-
szej kolejnoÊci lekarz o takiej samej
specjalnoÊci.
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Art. 135g. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny i rzecznik
dyscyplinarny sà obowiàzani badaç
oraz uwzgl´dniaç okolicznoÊci prze-
mawiajàce zarówno na korzyÊç, jak
i na niekorzyÊç obwinionego.

2. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinne-
go, dopóki wina jego nie zostanie udo-
wodniona i stwierdzona prawomoc-
nym orzeczeniem. Niedajàce si´ usu-
nàç wàtpliwoÊci rozstrzyga si´ na ko-
rzyÊç obwinionego.

Art. 135h. 1. CzynnoÊci dowodowe w post´powa-
niu dyscyplinarnym powinny byç za-
koƒczone w terminie miesiàca od dnia
wszcz´cia tego post´powania. Wy˝szy
prze∏o˝ony dyscyplinarny, w drodze
postanowienia, mo˝e przed∏u˝yç ter-
min prowadzenia czynnoÊci dowodo-
wych do 2 miesi´cy.

2. Komendant G∏ówny Policji, w drodze
postanowienia, mo˝e przed∏u˝yç ter-
min prowadzenia czynnoÊci dowodo-
wych na czas oznaczony powy˝ej
2 miesi´cy.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e zawie-
siç post´powanie dyscyplinarne z po-
wodu zaistnienia d∏ugotrwa∏ej prze-
szkody uniemo˝liwiajàcej prowadze-
nie post´powania. Na postanowienie
o zawieszeniu post´powania dyscypli-
narnego przys∏uguje za˝alenie w ter-
minie 7 dni od dnia dor´czenia posta-
nowienia. Je˝eli post´powanie dyscy-
plinarne zosta∏o wszcz´te z inicjatywy
pokrzywdzonego, za˝alenie to mo˝e
równie˝ z∏o˝yç pokrzywdzony.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje po-
stanowienie o podj´ciu zawieszonego
post´powania dyscyplinarnego po
ustaniu przeszkody, o której mowa
w ust. 3.

Art. 135i. 1. Rzecznik dyscyplinarny, po przeprowa-
dzeniu czynnoÊci dowodowych i uzna-
niu, ˝e zosta∏y wyjaÊnione wszystkie
istotne okolicznoÊci sprawy, zapoznaje
obwinionego z aktami post´powania
dyscyplinarnego. 

2. Obroƒca mo˝e zapoznaç si´ z aktami
post´powania dyscyplinarnego, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie póêniej ni˝ do
dnia zapoznania obwinionego z tymi
aktami.

3. Z czynnoÊci zapoznania z aktami po-
st´powania dyscyplinarnego sporzà-
dza si´ protokó∏.

4. Odmowa zapoznania si´ z aktami po-
st´powania lub z∏o˝enia podpisu
stwierdzajàcego t´ okolicznoÊç nie
wstrzymuje post´powania. Rzecznik
dyscyplinarny dokonuje wzmianki
o odmowie w aktach post´powania.

5. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni
od dnia zapoznania si´ z aktami post´-
powania dyscyplinarnego zg∏osiç
wniosek o ich uzupe∏nienie. Na wyda-
ne przez rzecznika dyscyplinarnego po-
stanowienie o odmowie uzupe∏nienia
akt post´powania dyscyplinarnego ob-
winionemu s∏u˝y prawo z∏o˝enia za˝a-
lenia.

6. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni
od dnia zapoznania si´ z uzupe∏niony-
mi aktami post´powania dyscyplinar-
nego zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nie-
nie w zakresie wynikajàcym z przepro-
wadzonych czynnoÊci dowodowych
uzupe∏niajàcych akta tego post´powa-
nia.

7. Rzecznik dyscyplinarny, po zapoznaniu
obwinionego z aktami post´powania
dyscyplinarnego, wydaje postanowie-
nie o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodo-
wych oraz sporzàdza sprawozdanie,
które:

1) wskazuje prowadzàcego post´po-
wanie i prze∏o˝onego dyscyplinar-
nego, który wyda∏ postanowienie
o wszcz´ciu post´powania dyscypli-
narnego,

2) wskazuje obwinionego oraz okreÊla
zarzucane mu przewinienie dyscy-
plinarne, z opisem stanu faktyczne-
go ustalonym na podstawie zebra-
nych dowodów,

3) przedstawia wnioski dotyczàce
uniewinnienia, odstàpienia od uka-
rania lub wymierzenia kary albo
umorzenia post´powania.

Art. 135j. 1. Na podstawie oceny zebranego w po-
st´powaniu dyscyplinarnym materia-
∏u dowodowego prze∏o˝ony dyscypli-
narny wydaje orzeczenie o:
1) uniewinnieniu albo
2) odstàpieniu od ukarania, albo
3) ukaraniu, albo 
4) umorzeniu post´powania.

2. Orzeczenie powinno zawieraç:

1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscypli-
narnego,

2) dat´ wydania orzeczenia,

3) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stano-
wisko s∏u˝bowe obwinionego,

4) opis przewinienia dyscyplinarnego
zarzucanego obwinionemu wraz
z kwalifikacjà prawnà,

5) rozstrzygni´cie o uniewinnieniu,
stwierdzeniu winy i odstàpieniu od
ukarania lub wymierzeniu kary dys-
cyplinarnej albo umorzeniu post´-
powania dyscyplinarnego,
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6) uzasadnienie faktyczne i prawne
orzeczenia,

7) pouczenie o prawie, terminie i try-
bie wniesienia odwo∏ania,

8) podpis, z podaniem stopnia, imienia
i nazwiska prze∏o˝onego dyscypli-
narnego, oraz piecz´ç jednostki or-
ganizacyjnej Policji.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny uchyla po-
stanowienie, o którym mowa
w art. 135i ust. 7, oraz przekazuje akta
sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu
do uzupe∏nienia, w przypadku stwier-
dzenia, ˝e nie zosta∏y wyjaÊnione
wszystkie okolicznoÊci sprawy.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny umarza po-
st´powanie dyscyplinarne w przypad-
kach, o których mowa w art. 135 ust. 1,
albo gdy sta∏o si´ ono bezprzedmioto-
we z innej przyczyny. 

5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e odstà-
piç od ukarania, je˝eli stopieƒ winy lub
stopieƒ szkodliwoÊci przewinienia dys-
cyplinarnego dla s∏u˝by nie jest znacz-
ny, a w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste
policjanta oraz dotychczasowy prze-
bieg s∏u˝by uzasadniajà przypuszcze-
nie, ˝e pomimo odstàpienia od ukara-
nia b´dzie on przestrzega∏ dyscypliny
s∏u˝bowej oraz zasad etyki zawodowej.

6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1,
wraz z uzasadnieniem sporzàdza si´ na
piÊmie nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia wydania postanowie-
nia o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodo-
wych.

7. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1,
dor´cza si´ niezw∏ocznie obwinione-
mu.

8. Je˝eli prze∏o˝ony dyscyplinarny, o któ-
rym mowa w art. 133 ust. 2 i 3, uzna, ˝e
nale˝y wymierzyç kar´ dyscyplinarnà,
do której wymierzenia nie jest upraw-
niony, wniosek w tej sprawie wraz z ak-
tami post´powania dyscyplinarnego
przesy∏a prze∏o˝onemu dyscyplinarne-
mu uprawnionemu do wymierzenia tej
kary.

9. W przypadku zamiaru wymierzenia ka-
ry wydalenia ze s∏u˝by w Policji prze∏o-
˝ony dyscyplinarny, przed wydaniem
orzeczenia dyscyplinarnego, wzywa
obwinionego do raportu w celu wys∏u-
chania go. W raporcie uczestniczy
rzecznik dyscyplinarny. O terminie ra-
portu nale˝y zawiadomiç zarzàd w∏a-
Êciwej organizacji zak∏adowej zwiàzku
zawodowego policjantów. Przedstawi-
ciel zarzàdu mo˝e uczestniczyç w ra-
porcie, chyba ˝e obwiniony nie wyrazi
na to zgody. Obwinionemu dor´cza si´

sprawozdanie w terminie umo˝liwiajà-
cym zapoznanie si´ z nim przed rapor-
tem.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ w przy-
padku:

1) tymczasowego aresztowania obwi-
nionego,

2) odmowy obwinionego stawienia si´
do raportu lub nieusprawiedliwio-
nej nieobecnoÊci w wyznaczonym
terminie raportu,

3) zaistnienia innej przeszkody unie-
mo˝liwiajàcej obwinionemu stawie-
nie si´ do raportu w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia postanowienia
o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodo-
wych.

Art. 135k. 1. Post´powanie dyscyplinarne jest dwu-
instancyjne. Od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji obwinionemu
przys∏uguje odwo∏anie w terminie
7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

2. Odwo∏anie sk∏ada si´ do wy˝szego
prze∏o˝onego dyscyplinarnego za po-
Êrednictwem prze∏o˝onego, który wy-
da∏ orzeczenie w pierwszej instancji.

3. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny od-
mawia przyj´cia odwo∏ania, w drodze
postanowienia, je˝eli zosta∏o wniesio-
ne po terminie lub przez osob´ nie-
uprawnionà albo jest niedopuszczalne.
Postanowienie w tej sprawie jest osta-
teczne.

4. Je˝eli orzeczenie lub postanowienie
w pierwszej instancji wyda∏ Komen-
dant G∏ówny Policji, odwo∏anie lub za-
˝alenie nie przys∏uguje. Obwiniony
mo˝e jednak w terminie, o którym mo-
wa w ust. 1, zwróciç si´ do Komendan-
ta G∏ównego Policji z wnioskiem o po-
nowne rozpatrzenie sprawy; do wnio-
sku tego stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dotyczàce odwo∏aƒ od orzeczeƒ.

Art. 135l. 1. W post´powaniu odwo∏awczym roz-
poznanie sprawy nast´puje na podsta-
wie stanu faktycznego ustalonego
w post´powaniu dyscyplinarnym. Je-
˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego
wydania orzeczenia, wy˝szy prze∏o˝o-
ny dyscyplinarny mo˝e uzupe∏niç ma-
teria∏ dowodowy, zlecajàc rzecznikowi
dyscyplinarnemu prowadzàcemu po-
st´powanie dyscyplinarne wykonanie
czynnoÊci dowodowych, okreÊlajàc ich
zakres.

2. Z materia∏ami uzyskanymi w wyniku
czynnoÊci dowodowych, o których mo-
wa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny za-
poznaje obwinionego. W terminie
3 dni od dnia zapoznania obwiniony
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ma prawo zg∏oszenia wy˝szemu prze-
∏o˝onemu dyscyplinarnemu, o którym
mowa w ust. 1, uwag dotyczàcych
przeprowadzonych czynnoÊci dowo-
dowych. Przepisy art. 135i ust. 1—4
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 135m. 1. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny
w terminie 7 dni od dnia wniesienia
odwo∏ania mo˝e powo∏aç komisj´ do
zbadania zaskar˝onego orzeczenia,
zwanà dalej „komisjà”. W przypadku
odwo∏ania od orzeczenia o ukaraniu
karà, o której mowa w art. 134 pkt 4—6,
wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny jest
obowiàzany powo∏aç komisj´.

2. Komisja sk∏ada si´ z trzech oficerów
w s∏u˝bie sta∏ej, z których dwóch wy-
znacza wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinar-
ny, a jednego w∏aÊciwy zarzàd woje-
wódzki zwiàzku zawodowego policjan-
tów, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. O wyznaczeniu przedstawiciela zwiàz-
ku zawodowego do sk∏adu komisji
przewodniczàcy zarzàdu wojewódzkie-
go zwiàzku zawodowego policjantów
zawiadamia wy˝szego prze∏o˝onego
dyscyplinarnego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o po-
wo∏aniu takiej komisji. W przypadku
niewyznaczenia przedstawiciela zwiàz-
ku zawodowego, trzeciego cz∏onka ko-
misji wyznacza wy˝szy prze∏o˝ony dys-
cyplinarny.

4. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny wy-
znacza przewodniczàcego spoÊród
cz∏onków komisji.

5. Przepisy art. 135c ust. 1—3 stosuje si´
odpowiednio do cz∏onków komisji.

6. Komisja mo˝e wys∏uchaç rzecznika
dyscyplinarnego, obwinionego lub je-
go obroƒc´.

7. Niestawiennictwo prawid∏owo zawia-
domionych: rzecznika dyscyplinarne-
go, obwinionego lub jego obroƒcy nie
wstrzymuje rozpoznawania sprawy.

8. Komisja mo˝e wystàpiç do wy˝szego
prze∏o˝onego dyscyplinarnego o uzu-
pe∏nienie materia∏u dowodowego
w trybie art. 135l ust. 1.

Art. 135n. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci komi-
sja sporzàdza sprawozdanie wraz
z wnioskiem dotyczàcym sposobu za-
∏atwienia odwo∏ania.

2. Komisja przedstawia wy˝szemu prze-
∏o˝onemu dyscyplinarnemu sprawoz-
danie, o którym mowa w ust. 1, w ter-
minie 21 dni od dnia jej powo∏ania.

3. Rozpatrzenie odwo∏ania przez wy˝sze-
go prze∏o˝onego dyscyplinarnego po-
winno nastàpiç w terminie 14 dni od

dnia wp∏ywu odwo∏ania, a w przypad-
ku powo∏ania komisji — w terminie
7 dni od dnia otrzymania sprawozda-
nia, o którym mowa w ust. 1.

4. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny mo-
˝e zaskar˝one orzeczenie:

1) utrzymaç w mocy albo

2) uchyliç w ca∏oÊci albo w cz´Êci
i w tym zakresie uniewinniç obwi-
nionego, odstàpiç od ukarania,
wzgl´dnie wymierzyç innà kar´,
bàdê uchylajàc to orzeczenie —
umorzyç post´powanie dyscypli-
narne w pierwszej instancji, albo

3) uchyliç w ca∏oÊci i przekazaç spraw´
do ponownego rozpatrzenia przez
prze∏o˝onego dyscyplinarnego, gdy
rozstrzygni´cie sprawy wymaga
przeprowadzenia czynnoÊci dowo-
dowych w ca∏oÊci lub w znacznej
cz´Êci.

5. Post´powanie odwo∏awcze umarza si´
w przypadku cofni´cia odwo∏ania.

6. W post´powaniu odwo∏awczym wy˝-
szy prze∏o˝ony dyscyplinarny nie mo˝e
wymierzyç surowszej kary dyscypli-
narnej, chyba ˝e zaskar˝one orzeczenie
ra˝àco narusza prawo lub interes s∏u˝-
by.

Art. 135o. 1. Orzeczenie lub postanowienie staje
si´ prawomocne:

1) z up∏ywem terminu do wniesienia
odwo∏ania lub za˝alenia, je˝eli go
nie wniesiono,

2) w dniu wydania orzeczenia lub po-
stanowienia przez organ odwo∏aw-
czy.

2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, po uprawo-
mocnieniu si´ orzeczenia lub postano-
wienia, niezw∏ocznie wykonuje orze-
czonà kar´. Przy orzeczeniu kary zaka-
zu opuszczania wyznaczonego miejsca
przebywania prze∏o˝ony dyscyplinarny
okreÊla termin rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia kary, jednoczeÊnie powiadamia
o tym ukaranego.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach oso-
bowych po uprawomocnieniu si´ orze-
czenia niezw∏ocznie wykonuje kar´
ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by na zajmowanym stanowi-
sku.

4. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 3,
po uprawomocnieniu si´ orzeczenia
niezw∏ocznie wykonuje kar´: wyzna-
czenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
obni˝enia stopnia lub wydalenia ze
s∏u˝by przez wydanie rozkazu perso-
nalnego odpowiednio o: zwolnieniu
lub odwo∏aniu ukaranego z dotychczas
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zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
i powo∏aniu lub mianowaniu go na ni˝-
sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝eniu
stopnia lub zwolnieniu ukaranego poli-
cjanta ze s∏u˝by. Przepis art. 134e ust. 2
stosuje si´ odpowiednio.

5. Prawomocne orzeczenie o odstàpieniu
od ukarania albo o ukaraniu oraz pra-
womocne postanowienie o odstàpie-
niu od wszcz´cia post´powania dyscy-
plinarnego w∏àcza si´ do akt osobo-
wych policjanta.

Art. 135p. 1. W zakresie nieuregulowanym w ni-
niejszej ustawie do post´powania dys-
cyplinarnego stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego, dotyczàce wezwaƒ, terminów,
dor´czeƒ i Êwiadków, z wy∏àczeniem
mo˝liwoÊci nak∏adania kar porzàdko-
wych. W post´powaniu dyscyplinar-
nym do Êwiadków nie stosuje si´ rów-
nie˝ art. 184 Kodeksu post´powania
karnego.

2. O zwolnieniu od z∏o˝enia zeznania lub
odpowiedzi na pytania osoby pozosta-
jàcej z obwinionym w szczególnie bli-
skim stosunku osobistym rozstrzyga
rzecznik dyscyplinarny. Na odmow´
zwolnienia od z∏o˝enia zeznania lub
odpowiedzi na pytania s∏u˝y za˝alenie
w terminie 3 dni od dnia dor´czenia
postanowienia.

Art. 135q. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza
uznanie kary za nieby∏à. 

2. Kary dyscyplinarne podlegajà zatarciu
po up∏ywie:

1) 6 miesi´cy od dnia uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia kary nagany lub
kary zakazu opuszczania wyznaczo-
nego miejsca przebywania,

2) 12 miesi´cy od dnia uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia kary ostrze˝enia
o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku,

3) 18 miesi´cy od dnia uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia kary wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

3. W przypadku nienagannej s∏u˝by,
stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej, prze-
∏o˝ony dyscyplinarny, o którym mowa
w art. 32 ust. 1, mo˝e zatrzeç kar´ dys-
cyplinarnà przed up∏ywem terminu
okreÊlonego w ust. 2, jednak nie wcze-
Êniej ni˝ przed up∏ywem:

1) 3 miesi´cy od dnia orzeczenia kary
nagany lub kary zakazu opuszczania
wyznaczonego miejsca przebywa-
nia,

2) 6 miesi´cy od dnia orzeczenia kary
ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci

do s∏u˝by na zajmowanym stanowi-
sku,

3) 12 miesi´cy od dnia orzeczenia kary
wyznaczenia na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe.

4. Za wykazanie m´stwa lub odwagi oraz
za powa˝ne osiàgni´cia w wykonywa-
niu zadaƒ s∏u˝bowych prze∏o˝ony dys-
cyplinarny, o którym mowa w art. 32
ust. 1, mo˝e w ka˝dym czasie zatrzeç
kar´ dyscyplinarnà.

5. Je˝eli policjant zostanie ponownie
ukarany przed zatarciem kary dyscypli-
narnej, okres wymagany do zatarcia
nieodbytej kary biegnie na nowo od
dnia orzeczenia nowej kary.

6. W przypadku jednoczesnego wykony-
wania wi´cej ni˝ jednej kary dyscypli-
narnej zatarcie kar nast´puje z up∏y-
wem terminu przewidzianego dla kary
surowszej.

7. Zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje
usuni´cie z akt osobowych policjanta
orzeczenia o ukaraniu. Orzeczenie
o odstàpieniu od ukarania usuwa si´
z akt osobowych po up∏ywie 6 miesi´-
cy od dnia jego uprawomocnienia si´,
przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 135r. 1. Post´powanie dyscyplinarne zakoƒ-
czone prawomocnym orzeczeniem
wznawia si´, je˝eli:

1) dowody, na podstawie których
ustalono istotne dla sprawy oko-
licznoÊci, okaza∏y si´ fa∏szywe,

2) zosta∏y ujawnione istotne dla
sprawy okolicznoÊci, które nie by-
∏y znane w toku post´powania
dyscyplinarnego,

3) orzeczenie wydano z narusze-
niem obowiàzujàcych przepisów,
je˝eli mog∏o to mieç wp∏yw na
treÊç orzeczenia,

4) orzeczenie zosta∏o wydane
w oparciu o innà decyzj´ lub
orzeczenie sàdu, które zosta∏y na-
st´pnie uchylone lub zmienione.

2. Post´powanie dyscyplinarne wzna-
wia si´ na wniosek ukaranego lub
obwinionego, albo w przypadku je-
go Êmierci na wniosek cz∏onka ro-
dziny uprawnionego do renty ro-
dzinnej, je˝eli w wyniku orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego straci∏
moc lub uleg∏ zmianie przepis praw-
ny b´dàcy podstawà wydania orze-
czenia dyscyplinarnego.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 2, wniosek o wznowienie
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sk∏ada si´ w terminie miesiàca od
dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Try-
buna∏u Konstytucyjnego.

4. Post´powania dyscyplinarnego nie
wznawia si´ na niekorzyÊç ukarane-
go po ustaniu karalnoÊci przewinie-
nia dyscyplinarnego.

5. Post´powania dyscyplinarnego nie
wznawia si´ po up∏ywie 5 lat od
dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia.

6. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wy-
da∏ prawomocne orzeczenie dyscy-
plinarne, wznawia post´powanie
dyscyplinarne z urz´du lub na wnio-
sek ukaranego lub obwinionego al-
bo, w przypadku jego Êmierci, na
wniosek cz∏onka rodziny uprawnio-
nego do renty rodzinnej. O wzno-
wieniu post´powania dyscyplinar-
nego z urz´du zawiadamia si´ uka-
ranego lub obwinionego albo,
w przypadku jego Êmierci, cz∏onka
rodziny uprawnionego do renty ro-
dzinnej.

7. Wniosek o wznowienie post´powa-
nia dyscyplinarnego wnosi si´ do
prze∏o˝onego dyscyplinarnego, któ-
ry wyda∏ orzeczenie w pierwszej in-
stancji, w terminie 30 dni od dnia,
w którym obwiniony dowiedzia∏ si´
o okolicznoÊci stanowiàcej podsta-
w´ do wznowienia post´powania.

8. Je˝eli przyczynà wznowienia post´-
powania jest dzia∏alnoÊç prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego, o którym
mowa w ust. 6, o wznowieniu roz-
strzyga wy˝szy prze∏o˝ony dyscypli-
narny.

9. Na postanowienie o odmowie
wznowienia post´powania dyscypli-
narnego ukaranemu oraz cz∏onkowi
rodziny uprawnionemu do renty ro-
dzinnej, o którym mowa w ust. 6,
s∏u˝y za˝alenie do wy˝szego prze∏o-
˝onego dyscyplinarnego w terminie
7 dni od dnia dor´czenia, z tym ˝e
na postanowienie wydane przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji przys∏u-
guje jedynie w takim samym termi-
nie wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy.

Art. 135s. 1. Po wznowieniu post´powania dyscy-
plinarnego przeprowadza si´ czynno-
Êci dowodowe ograniczone do przy-
czyn wznowienia, a po ich zakoƒcze-
niu, stosownie do poczynionych usta-
leƒ, wydaje si´ orzeczenie:

1) uchylajàce dotychczasowe orze-
czenie i stwierdzajàce uniewin-
nienie ukaranego lub umorzenie

post´powania dyscyplinarnego
albo

2) zmieniajàce dotychczasowe orze-
czenie i wymierzajàce innà kar´
dyscyplinarnà, albo

3) odmawiajàce uchylenia dotych-
czasowego orzeczenia.

2. Zmiana dotychczasowego orzecze-
nia i wymierzenie innej kary dyscy-
plinarnej nie mo˝e nastàpiç po usta-
niu karalnoÊci przewinienia dyscy-
plinarnego.

3. Orzeczenie kary surowszej od do-
tychczasowej jest mo˝liwe tylko
wtedy, gdy wznowienie nast´puje
z urz´du i orzeczona kara jest ra˝àco
niewspó∏mierna do pope∏nionego
przewinienia dyscyplinarnego.

4. Je˝eli w nast´pstwie wznowienia
post´powania wymierzono kar´ ∏a-
godniejszà, ulegajà uchyleniu skutki
kary dotychczasowej, a w razie wy-
mierzenia kary surowszej, jej wyko-
nanie rozpoczyna si´ od dnia wy-
mierzenia.

5. Na orzeczenie i postanowienie wy-
dane w trybie wznowienia post´po-
wania dyscyplinarnego s∏u˝y ukara-
nemu lub obwinionemu, a w przy-
padku jego Êmierci, cz∏onkowi rodzi-
ny uprawnionemu do renty rodzin-
nej, odwo∏anie lub za˝alenie do
wy˝szego prze∏o˝onego dyscypli-
narnego w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia, z tym ˝e na orzeczenia
i postanowienia wydane przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji przys∏u-
guje jedynie, w takim samym termi-
nie, wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy. Przepisy art. 135n
ust. 4—6 stosuje si´ odpowiednio.

6. Termin zatarcia kary zmienionej
w nast´pstwie wznowienia post´po-
wania liczy si´ od dnia uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia o wymierzeniu
nowej kary. Na poczet okresu zatar-
cia nowej kary zalicza si´ okres za-
tarcia, który up∏ynà∏ od uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia kary dotych-
czasowej.”;

20) art. 138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 138. Od orzeczenia oraz postanowienia koƒ-
czàcego post´powanie dyscyplinarne
policjantowi przys∏uguje prawo wnie-
sienia skargi do sàdu administracyjne-
go.”; 

21) art. 139 otrzymuje brzmienie:

„Art. 139. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
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szczegó∏owy tryb wykonywania czynno-
Êci zwiàzanych z post´powaniem dyscy-
plinarnym w stosunku do policjantów,
w tym obieg dokumentów zwiàzanych
z post´powaniem dyscyplinarnym, pro-
stowanie b∏´dów pisarskich i rachunko-
wych oraz innych oczywistych omy∏ek,
oraz okreÊli wzory postanowieƒ i innych
dokumentów sporzàdzanych w post´-
powaniu dyscyplinarnym, majàc na
wzgl´dzie sprawnoÊç prowadzonego
post´powania.”;

22) uchyla si´ art. 140 i 141;

23) w art. 145e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, mogà
byç przyznawane dodatki do uposa˝enia,
Êwiadczenia z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu,
podró˝y i przejazdów oraz inne nale˝noÊci pie-
ni´˝ne zwiàzane z delegowaniem, wyp∏acane
w walucie polskiej lub obcej.”.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do post´po-
waƒ dyscyplinarnych niezakoƒczonych prawomoc-
nym orzeczeniem do dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. CzynnoÊci dokonane w post´powaniach dyscy-
plinarnych niezakoƒczonych prawomocnym orzecze-
niem do dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. sà skuteczne, je˝eli
ich dokonano z zachowaniem przepisów dotychczaso-
wych.

3. Post´powania toczàce si´ przed sàdami honoro-
wymi niezakoƒczone prawomocnym orzeczeniem do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy umarza si´.

4. Kary dyscyplinarne orzeczone i niezatarte do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà zatarciu po
up∏ywie:

1) 1 miesiàca od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary upomnienia lub kary zakazu opuszczania
miejsca zakwaterowania;

2) 3 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary nagany;

3) 6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary surowej nagany lub kary nagany z ostrze-
˝eniem;

4) 12 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do
s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;

5) 18 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary wyznaczenia na ni˝sze stanowisko lub ka-
ry obni˝enia stopnia oraz kary ostrze˝enia o nie-
pe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by.

5. W przypadku nienagannej s∏u˝by stwierdzonej
w opinii s∏u˝bowej kary dyscyplinarne, orzeczone

i niezatarte do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, z wyjàt-
kiem kar wymienionych w ust. 4 pkt 1 i 2, mogà byç
zatarte przed up∏ywem terminów okreÊlonych
w ust. 4, jednak nie wczeÊniej ni˝ przed up∏ywem:

1) 3 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary surowej nagany lub kary nagany z ostrze-
˝eniem;

2) 6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do
s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;

3) 9 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bo-
we lub kary obni˝enia stopnia oraz kary ostrze˝e-
nia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by.

6. Przepisy art. 135q ust. 4—7 ustawy, o której
mowa w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 3. 1. Za czyn podlegajàcy odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej pope∏niony przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy mo˝e byç wymierzona kara dys-
cyplinarna upomnienia lub kary dyscyplinarne, o któ-
rych mowa w art. 134 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

2. Kara upomnienia oznacza wytkni´cie ukarane-
mu przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego niew∏aÊciwe-
go post´powania.

3. Kara upomnienia podlega zatarciu po up∏ywie
1 miesiàca od dania uprawomocnienia si´ orzeczenia
o ukaraniu.

Art. 4. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. przez sàd ad-
ministracyjny, o którym mowa w art. 1 pkt 20 niniej-
szej ustawy, nale˝y rozumieç Naczelny Sàd Admini-
stracyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja
1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U.
Nr 74, poz. 368, z póên. zm.2)).

2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1153 i Nr 171, poz. 1663) uchyla si´ art. 18.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2,
poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008,
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101,
poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177
i Nr 169, poz. 1387.
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