
Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.2)) w art. 135f
w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) ustanowienia obroƒcy, którym mo˝e byç poli-
cjant, adwokat albo radca prawny;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.3)) w art. 136a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obroƒcà w post´powaniu dyscyplinarnym mo˝e
byç wskazany przez obwinionego funkcjonariusz
Stra˝y Granicznej, adwokat albo radca prawny.
Obroƒca jest uprawniony do reprezentowania ob-
winionego w granicach udzielonego pe∏nomoc-
nictwa.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,
poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181,
poz. 1291) w art. 124a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obroƒcà w post´powaniu dyscyplinarnym mo˝e
byç wskazany przez obwinionego stra˝ak, adwo-
kat albo radca prawny. Obroƒca jest uprawniony
do reprezentowania obwinionego w granicach
udzielonego pe∏nomocnictwa.”.

Art. 4. Do post´powaƒ dyscyplinarnych wszcz´-
tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy.

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

z dnia 28 marca 2008 r.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ tak˝e ustaw´ z dnia 12 paê-

dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej oraz ustaw´ z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82 poz. 558.


