
projekt 

U S T AWA  

z dnia  

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 2016 r. poz. 1782, 

z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 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 (lub wykroczeniowe), zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu 

niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego (wykroczenia lub 

wykroczenia skarbowego) lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego; 

2) art. 41ust. 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.”; 

2) w art. 135r uchyla się ust. 5. 

Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1643, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 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 oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 244, 708 i 768. 
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 244, 768 i 1086. 
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1) w art. 46a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przywraca się do służby funkcjonariusza zwolnionego na podstawie: 

1) art. 45 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 (lub wykroczeniowe) 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) art. 45 ust. 2 pkt 10 i 11 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 

– na jego pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia kończącego odpowiednio, wznowione 

postępowanie dyscyplinarne albo postępowanie karne lub 

wykroczeniowe.”; 

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

„Art. 137b. 1. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na korzyść ukaranego 

może nastąpić w każdym czasie. 

2. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po 

ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.
4)

) w art. 147 dodaje się ust. 4 i 5 

w brzmieniu: 

„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 czynu.”. 

 

                                                 

4) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2023, z 2016 r. 

poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 768. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1310 z późn. zm.
5)

) w art. 137: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego.”; 

2) uchyla się ust. 5. 

Art. 5. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861) 

w art. 141: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego.”; 

2) uchyla się ust. 5. 

Art. 6. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 631) w art. 261 uchyla się ust. 5. 

Art. 7. 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 (lub wykroczeniowym) prawomocnie uniewinniony albo zapadło 

prawomocne orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa 

albo przestępstwa skarbowego (wykroczenia lub wykroczenia skarbowego), lub z powodu 

braku ustawowych znamion czynu zabronionego, 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 członkowi rodziny uprawnionemu 

do renty rodzinnej. 

                                                 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1955 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768. 
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zwolnionego ze służby funkcjonariusza 

Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego oraz Służby Więziennej. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


