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U S T AWA  

z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 i 

161) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19 w ust. 20 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 15c”; 

2) w art. 20 w ust. 2b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2aa, mogą obejmować:”; 

3) w art. 21l w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „ust. 1o” zastępuje się wyrazami „ust. 1l”; 

4) w art. 42 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze 

służby na podstawie: 

1) art. 41 ust. 1 pkt 3, jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie, o którym mowa 

w art. 135s ust. 1 pkt 1, w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowiono 

ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu, o ten sam czyn, 

postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia, zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem 

o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 

1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; 

2) art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, jeżeli postępowanie karne lub karne skarbowe zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem 

o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 

1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego.”; 

5) w art. 135r: 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 

ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z 

dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw. 
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a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 

w brzmieniu: 

„5) prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub 

w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu 

postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 

lub 2 Kodeksu postępowania karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego małżonka, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego oraz rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli w wyniku 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis 

prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby.”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne, wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu lub na wniosek 

ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego 

małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu 

zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, 

jego małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiającego lub 

przysposobionego.”, 

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania 

dyscyplinarnego ukaranemu oraz osobom, o których mowa w ust. 6, służy 
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zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia, z tym że na postanowienie wydane przez Komendanta 

Głównego Policji przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.”; 

6) w art. 135s ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia 

postępowania dyscyplinarnego służy ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku 

jego śmierci, jego małżonkowi, krewnym w linii prostej, rodzeństwu, 

przysposabiającemu lub przysposobionemu, odwołanie lub zażalenie do wyższego 

przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że na 

orzeczenia i postanowienia wydane przez Komendanta Głównego Policji 

przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Przepisy art. 135n ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 147, 125 i 235) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 46a dodaje się art. 46b w brzmieniu: 

„Art. 46b. 1. Przywraca się do służby funkcjonariusza zwolnionego na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3, jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne uchylające dotychczasowe orzeczenie i stwierdzające uniewinnienie 

ukaranego funkcjonariusza lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego, w 

postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowiono ze względu na to, że prowadzone 

przeciwko niemu, o ten sam czyn, postępowanie karne, karne skarbowe lub w 

sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze względu na 

okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego 

albo w art. 5 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na jego 

pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia kończącego wznowione postępowanie dyscyplinarne. 

2. Jeżeli po przywróceniu do służby okaże się, że mimo złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz nie może zostać do niej dopuszczony, 

gdyż po zwolnieniu zaistniały okoliczności powodujące niemożność jej pełnienia, 

w szczególności z uwagi na brak nieposzlakowanej opinii, karalność za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, niedawanie rękojmi zachowania 

tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 
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informacji niejawnych, brak zdolności fizycznej i psychicznej do służby, stosunek 

służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5, chyba że zaistnieje 

inna podstawa zwolnienia. Przepisów art. 47 ust. 1 i 2 nie stosuje się. 

3. Do funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 46 stosuje się 

odpowiednio.”; 

2) po art. 137a dodaje się art. 137b w brzmieniu: 

„Art. 137b. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 

lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby. 

3. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego 

po ustaniu karalności czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne lub 

naruszenie dyscypliny służbowej.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669) w art. 124k: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść ukaranego 

może nastąpić, jeżeli umorzenie postępowania lub wydanie orzeczenia nastąpiło 

wskutek przestępstwa albo jeżeli w ciągu 10 lat od umorzenia lub wydania 

orzeczenia wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody, które mogą uzasadniać 

skazanie lub wymierzenie kary surowszej. 

3. Wznowienie postępowania na korzyść ukaranego może nastąpić w 

terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, jeżeli wyjdą na jaw nowe 

okoliczności lub dowody, które mogą uzasadniać uniewinnienie lub wymierzenie 

kary łagodniejszej albo prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne 

skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze 

względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu 

postępowania karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a. Termin określony w ust. 2 i 3 nie ma zastosowania do spraw o 

wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym 

orzeczeniem o wydaleniu ze służby.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 

2019 r. poz. 53 i 125) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 147 dodaje się art. 147a i art. 147b w brzmieniu: 

„Art. 147a. 1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone ostatecznym 

orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności, 

okazały się fałszywe; 

2) zostały ujawnione istotne dla sprawy nowe fakty lub dowody, które nie były 

znane w toku postępowania dyscyplinarnego; 

3) orzeczenie wydano z naruszeniem przepisów, jeżeli mogło to mieć wpływ na 

treść orzeczenia; 

4) orzeczenie zostało wydane na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, 

które zostało następnie uchylone lub zmienione; 

5) prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w 

sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze względu na 

okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania 

karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

2. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść 

obwinionego po ustaniu karalności czynu. 

Art. 147b. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”; 

2) w art. 152 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) trybu postępowania przy wznowieniu postępowania dyscyplinarnego;”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 137: 
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a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w 

sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze 

względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego albo w art. 5 § 1 

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.
2)

).”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego małżonka, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego oraz rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli w wyniku 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis 

prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

6. Przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na 

wniosek ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na 

wniosek jego małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, 

przysposabiającego lub przysposobionego. O wznowieniu postępowania 

dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo, w 

przypadku jego śmierci, jego małżonka, krewnych w linii prostej, 

rodzeństwo, przysposabiającego lub przysposobionego.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania 

dyscyplinarnego ukaranemu oraz osobom, o których mowa w ust. 6, służy 

zażalenie do Szefa CBA w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że na 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 

1467, 1481 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 76. 
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postanowienie wydane przez Szefa CBA przysługuje jedynie w takim samym 

terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”; 

2) w art. 138 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia 

postępowania dyscyplinarnego służy ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku 

jego śmierci, jego małżonkowi, krewnym w linii prostej, rodzeństwu, 

przysposabiającemu lub przysposobionemu, odwołanie lub zażalenie do Szefa 

CBA w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że na orzeczenia i postanowienia 

wydane przez Szefa CBA przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1516 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 141: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5)  prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w 

sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze 

względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego albo w art. 5 § 1 

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego małżonka, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego oraz rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli w wyniku 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis 

prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść 

ukaranego po ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego. 



8 

 

 

5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby.”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na 

wniosek ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, jego 

małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu 

zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, 

jego małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiającego lub 

przysposobionego.”, 

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania 

dyscyplinarnego ukaranemu oraz osobom, o których mowa w ust. 6, służy 

zażalenie odpowiednio do Szefa SKW albo SWW w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia, z tym że na postanowienie wydane przez Szefa SKW lub SWW 

przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.”; 

2) w art. 142 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia 

postępowania dyscyplinarnego służy ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku 

jego śmierci, jego małżonkowi, krewnym w linii prostej, rodzeństwu, 

przysposabiającemu lub przysposobionemu, odwołanie lub zażalenie do Szefa 

SKW albo SWW w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że na orzeczenia i 

postanowienia wydane przez Szefa SKW albo SWW przysługuje jedynie w takim 

samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 25f: 
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a) w ust. 1: 

– w pkt 1 wyrazy „pkt 3–15” zastępuje się wyrazami „pkt 3–16”, 

– w pkt 2 wyrazy „pkt 3–14” zastępuje się wyrazami „pkt 3–15”, 

– w pkt 3 wyrazy „pkt 1–14” zastępuje się wyrazami „pkt 1–15”,  

b) w ust. 2 wyrazy „art. 25d ust. 1–4” zastępuje się wyrazami „art. 25d ust. 1”; 

2) w art. 25g w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „pkt 3–14” zastępuje się wyrazami „pkt 3–15”; 

3) w art. 261: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia.”; 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 

2018 r. poz. 138, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 109 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przepisy ust. 17 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza 

zwolnionego ze służby na podstawie: 

1) art. 107 ust. 1 pkt 4, jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 pkt 1, w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowiono ze 

względu na to, że prowadzone przeciwko niemu, o ten sam czyn, 

postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia, zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o 

umorzeniu postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 

pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; 

2) art. 107 ust. 2 pkt 6 i 8, jeżeli postępowanie karne lub karne skarbowe zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o 

umorzeniu postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 

pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego.”; 

2) w art. 242: 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 

1544, 1562, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125. 
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a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w 

sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze 

względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu 

postępowania karnego albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego małżonka, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego oraz rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli w wyniku 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis 

prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby.”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na 

wniosek ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, jego 

małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu 

zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, 

jego małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiającego lub 

przysposobionego.”, 

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania 

dyscyplinarnego ukaranemu oraz osobom, o których mowa w ust. 6, służy 
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zażalenie do Komendanta SOP w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że 

na postanowienie wydane przez Komendanta SOP przysługuje jedynie w 

takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”; 

3) w art. 243 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia 

postępowania dyscyplinarnego służy ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku 

jego śmierci, jego małżonkowi, krewnym w linii prostej, rodzeństwu, 

przysposabiającemu lub przysposobionemu odwołanie lub zażalenie do 

Komendanta SOP w terminie 7 dni od dnia doręczenia, z tym że na orzeczenia i 

postanowienia wydane przez Komendanta SOP przysługuje jedynie w takim 

samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 

poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 

pkt 1–3 i 4a–7,  

2) obowiązki funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania 

tych czynności, 

3) uprawnienia osób, wobec których czynności są podejmowane, w tym treść 

pouczeń o prawach przysługujących tym osobom, 

4) wzory protokołów, o których mowa w ust. 7c, 

5) sposób dokumentowania czynności niewymagających spisania protokołów  

– uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a 

także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Marszałkowską oraz 

poszanowanie praw osób, wobec których działania te są podejmowane.”; 

2) w art. 58 wyrazy „art. 186” zastępuje się wyrazami „art. 186
7
”; 

3) w art. 138: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub 

w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu 

postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 
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lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z 

późn. zm.
4)

).”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do spraw o wznowienie postępowania 

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze 

służby.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie 

dyscyplinarne, wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu lub na wniosek 

ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek jego 

małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przysposabiającego lub 

przysposobionego. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu 

zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, 

jego małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiającego lub 

przysposobionego.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 

U. z 2019 r.  poz. 53) w art. 63 w pkt 3 wyraz „4a” zastępuje się wyrazem „4b”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) w art. 15: 

1) w pkt 3 wyrazy „art. 12 ust. 12” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 2”; 

2) w pkt 8 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 9. 

Art. 12. 1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy policjant zwolniony ze 

służby, z powodu wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, orzeczonej 

za przewinienie dyscyplinarne, które wypełniało jednocześnie znamiona przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego (wykroczenia lub wykroczenia skarbowego), został 

w postępowaniu karnym, karnym skarbowym lub w sprawach o wykroczenia, 

prawomocnie uniewinniony albo zapadło prawomocne orzeczenie o umorzeniu 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 

1467, 1481 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 76. 
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postępowania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 

2399 oraz z 2019 r. poz. 150) albo w art. 5 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z 

późn. zm.
5)

), to w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przysługuje mu 

prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. 

2. W przypadku śmierci policjanta, o którym mowa w ust. 1, prawo wniesienia 

wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, przysługuje jego małżonkowi, 

krewnym w linii prostej, rodzeństwu, przysposabiającemu lub przysposobionemu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zwolnionego ze służby 

funkcjonariusza Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych 

w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej prawomocnie zakończonych przed 

dniem 13 sierpnia 2010 r. 

5. Do wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w 

ust. 1, wniesionego przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu lub osobę, o której 

mowa w ust. 2, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy zmienianej w art. 8 

dotyczące wznowienia postępowania dyscyplinarnego. 

6. W przypadku, gdy skutkiem wznowienia postępowania dyscyplinarnego będzie 

przywrócenie do służby funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, rozumie się przez to 

jego przywrócenie do służby w Służbie Ochrony Państwa w trybie art. 361 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 8. 

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 136b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 136b ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 2, 

2) art. 152 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

                                                 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 

1467, 1481 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 76. 
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– nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 

1) art. 10, który wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2019 r.; 

2) art. 9 pkt 1 i art. 11 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia 

ogłoszenia; 

3) art. 7 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 23 stycznia 2020 r. 
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