
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

 M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy  

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 560 S) 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) 

 

Art. 42. 

1. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu 

jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. 

2. Jeżeli zwolniony policjant w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości 

niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 41 

ust. 3. 

3. Jeżeli po przywróceniu do służby okaże się, że mimo zgłoszenia gotowości niezwłocznego 

podjęcia służby policjant nie może zostać do niej dopuszczony, gdyż po zwolnieniu 

zaistniały okoliczności powodujące niemożność jej pełnienia, stosunek służbowy ulega 

rozwiązaniu na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5, chyba że zaistnieje inna podstawa 

zwolnienia. 

4. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po zgłoszeniu do służby 

zaistniały okoliczności usprawiedliwiające niepodjęcie tej służby. 

5. Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służbą 

świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, 

nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc. Takie samo 

świadczenie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 3. 

6. Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu 

służby uwzględnianego przy ustalaniu okresu, od którego zależą uprawnienia określone w 

art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i 

art. 115 ust. 1. Okresu pozostawania poza służbą, za który policjant nie otrzymał 

świadczenia, nie uważa się za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od 

nieprzerwanego jej biegu. 
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[7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na 

podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z 

powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub braku 

ustawowych znamion czynu zabronionego.] 

<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 z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa 

skarbowego, wykroczenia albo wykroczenia skarbowego lub braku ustawowych 

znamion czynu zabronionego; 

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 z powodu niepopełnienia przestępstwa albo 

przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego.> 

 

Art. 135r. 

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 

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

fałszywe; 

2)   zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku 

postępowania dyscyplinarnego; 

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

wpływ na treść orzeczenia; 

4)   orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 

zostały 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 z powodu 
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niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub 

wykroczenia skarbowego albo z powodu braku ustawowych znamion czynu 

zabronionego.> 

2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub obwinionego, albo w 

przypadku jego śmierci na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej, 

jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie 

przepis prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek o wznowienie składa się w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu 

karalności przewinienia dyscyplinarnego. 

[5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia.] 

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

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.> 

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

dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby.> 

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 członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. O 

wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, członka rodziny uprawnionego do renty 

rodzinnej. 

7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do przełożonego 

dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, 

w którym obwiniony dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia 

postępowania. 

8. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność przełożonego dyscyplinarnego, 

o którym mowa w ust. 6, o wznowieniu rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny. 

9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego ukaranemu oraz 

członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym mowa w ust. 6, służy 

zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia 
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doręczenia, z tym że na postanowienie wydane przez Komendanta Głównego Policji 

przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z 

późn. zm.) 

Art. 46a. 

1. Funkcjonariusza zwolnionego ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 10 i 11, na jego 

wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia prawomocnego zakończenia postępowania 

karnego lub postępowania karnego skarbowego, przywraca się do służby, jeżeli 

prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze względu na 

okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1-3 i 6 Kodeksu postępowania karnego. 

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

 

<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, 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 
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wymogów określonych w przepisach o ochronie 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.> 

Art. 137a. 

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej polega na uznaniu kary za niebyłą, usunięciu z akt osobowych 

funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu oraz uczynieniu nieczytelnym zapisu o karalności. 

2. Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie następujących okresów od dnia ich 

wykonania: 

1)   6 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i ust. 3; 

2)   12 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2-4; 

3)   24 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5-7; 

4)   36 miesięcy - kara, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 8. 

3. Kara dyscyplinarna, w przypadku wykazania się przez funkcjonariusza odwagą lub 

szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych, może ulec zatarciu przed 

upływem okresów, o których mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli funkcjonariusz zostanie ponownie ukarany przed zatarciem poprzednio wymierzonej 

kary dyscyplinarnej, okres wymagany do zatarcia tej kary liczy się od dnia wykonania 

nowej kary. 

5. W przypadku określonym w art. 136 ust. 4 zatarcie kar następuje z upływem terminu 

przewidzianego dla kary surowszej. 

 

<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.> 
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USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920) 

Art. 147. 

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od dnia otrzymania 

przez przełożonego, o którym mowa w art. 151, wiadomości o popełnieniu przewinienia 

lub naruszeniu dyscypliny służbowej. 

2. Nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po upływie 1 roku od dnia 

popełnienia czynu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku gdy czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, 

przedawnienie karalności dyscyplinarnej następuje dopiero z upływem okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa. 

<4. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na korzyść ukaranego funkcjonariusza 

może nastąpić w każdym czasie. 

5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego 

funkcjonariusza po ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993) 

Art. 137. 

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 

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

fałszywe; 

2)   zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku 

postępowania dyscyplinarnego; 

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

wpływ na treść orzeczenia; 

4)   orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 

zostały następnie uchylone lub zmienione. 

2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub obwinionego, albo w 

przypadku jego śmierci na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej, 
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jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie 

przepis prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek o wznowienie składa się w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

[4. Postępowania dyscyplinarnego, w przypadku śmierci obwinionego lub ukaranego, nie 

wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu karalności przewinienia 

dyscyplinarnego.] 

<4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu 

karalności przewinienia dyscyplinarnego.> 

[5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia.] 

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 członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. O 

wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, członka rodziny uprawnionego do renty 

rodzinnej. 

7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do przełożonego 

dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, 

w którym obwiniony lub ukarany dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do 

wznowienia postępowania. 

8. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność przełożonego dyscyplinarnego, 

o którym mowa w ust. 6, o wznowieniu rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny. 

9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego ukaranemu oraz 

członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym mowa w ust. 6, służy 

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

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

ponowne rozpatrzenie sprawy. 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978) 

 

Art. 141. 

 1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 

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

fałszywe; 

2)   zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku 

postępowania dyscyplinarnego; 

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

wpływ na treść orzeczenia; 

4)   orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostały 

następnie uchylone lub zmienione. 

2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub obwinionego, albo w 

przypadku jego śmierci na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej, 

jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie 

przepis prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek o wznowienie składa się w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

[4. Postępowania dyscyplinarnego, w przypadku śmierci obwinionego lub ukaranego, nie 

wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu karalności przewinienia 

dyscyplinarnego.] 

<4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu 

karalności przewinienia dyscyplinarnego.> 

[5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia.] 

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 członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. O 

wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego lub 

obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, członka rodziny uprawnionego do renty 

rodzinnej. 
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7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do przełożonego 

dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, 

w którym obwiniony lub ukarany dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do 

wznowienia postępowania. 

8. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność przełożonego dyscyplinarnego, 

o którym mowa w ust. 6, o wznowieniu rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny. 

9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego ukaranemu oraz 

członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym 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 albo SWW przysługuje jedynie w 

takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321) 

 

Art. 261. 

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 

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

fałszywe; 

2)   zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku 

postępowania dyscyplinarnego; 

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

wpływ na treść orzeczenia; 

4)   orzeczenie zostało wydane w oparciu o inne rozstrzygnięcie, które zostało następnie 

uchylone lub zmienione; 

5)   w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie 

przepis prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego; 

6)   potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na 

mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. 

2. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się z urzędu lub na wniosek ukaranego. W 

przypadku jego śmierci postępowanie wznawia się na wniosek członka rodziny 

uprawnionego do renty rodzinnej. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wniosek o wznowienie składa się w 

terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo 

rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy 

międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. 

4. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu 

karalności przewinienia dyscyplinarnego. 

[5. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia.] 

6. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego albo, w 

przypadku jego śmierci, członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. 

7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do przełożonego 

dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, 

w którym ukarany dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia 

postępowania. 

8. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność przełożonego dyscyplinarnego, 

o którym mowa w ust. 7, o wznowieniu rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny. 

9. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego ukaranemu oraz 

członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym mowa w ust. 2, służy 

zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia; na postanowienie wydane przez Ministra Sprawiedliwości przysługuje w 

takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 


