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WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu
postępowania dyscyplinarnego w Policji. Przedstawienie poszczególnych

instytucji powyższej problematyki w formie graficznej ma sprawić, by osoby
sięgające po skrypt mogły płynnie zapoznać się z podejmowaną tematyką oraz
z łatwością zrozumieć podstawowe teorie dotyczące przedstawianych zagadnień.

Należy podkreślić, iż przedmiotowy skrypt nie stanowi kompletnego

zbioru wiedzy o prawie karnym dyscyplinarnym w Policji − jest natomiast

zestawieniem informacji podstawowych, które następnie należy rozwijać

w oparciu o powszechnie obowiązujące akty prawne oraz akty prawa
o charakterze wewnętrznym – resortowym.

Podstawą prawną niniejszego opracowania jest:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j. Dz.U. z 2011 nr 287 poz. 1687)

DIAGRAM 1. CELE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Cele postępowania
dyscyplinarnego

Ustalenie okoliczności
uzasadniających
odpowiedzialność
dyscyplinarną policjanta

Wyjaśnienie okoliczności
i przyczyn popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego
polegającego na naruszeniu
dyscypliny służbowej
oraz nieprzestrzeganiu zasad
etyki zawodowej

Orzeczenie kary współmiernej
do zaistniałego czynu policjanta

DIAGRAM 2. NACZELNE ZASADY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

ZASADA KONTRADYKTORYJNOŚCI

• To dyrektywa, zgodnie z którą strony postępowania dyscyplinarnego mają
prawo walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Warunki konieczne
do spełnienia zasady kontradyktoryjności:
• a) musi być wskazany czyn, który jest podstawą postępowania
dyscyplinarnego;
• b) muszą być wyodrębnione przeciwstawne strony postępowania
dyscyplinarnego;
• c) przeciwstawne strony muszą mieć mniej więcej te same uprawnienia;
• d) strony muszą mieć wpływ na przebieg postępowania poprzez udział
w czynnościach składania wniosków dowodowych i zaskarżania decyzji.

ZASADA INKWIZYCYJNOŚCI

• To dyrektywa przeciwstawna do zasady kontradyktoryjności. W myśl
powyższej zasady organ uprawniony samodzielnie bada okoliczności
faktyczne i prawne. Wyraża się ona w inicjatywie dowodowej organu
− prawie do wprowadzenia dowodów do postępowania dyscyplinarnego.

ZASADA PRAWA DO OBRONY

• To dyrektywa wyrażająca się w prawie do pomocy obrońcy w toczącym się
postępowaniu dyscyplinarnym. Zasada ta wyrażona jest w art. 42 ust. 2
Konstytucji RP oraz w art. 135f ust.1 pkt. 4a ustawy o Policji. Wyróżniamy
dwa ujęcia prawa do obrony: obrona materialna – wszelkie czynności
podejmowane w interesie obwinionego, obrona formalna – to po prostu
korzystanie przez obwinionego z pomocy obrońcy podczas postępowania
dyscyplinarnego. Obrońcą może być: policjant, adwokat albo radca prawny.

ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI – IN DUBIO PRO REO

• Zasada ta wyrażona jest w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 135g ust. 2
ustawy o Policji. Obwinionego uważa się za niewinnego dopóki nie zostanie
mu udowodniona wina stwierdzona prawomocnym orzeczeniem.
Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.
Zasada to ma zastosowanie zarówno do wątpliwości faktycznych,
jak i prawnych.

ZASADA JAWNOŚCI WOBEC STRON

• W myśl tej zasady postępowanie dyscyplinarne jest jawne wobec
wszystkich. Zasada ta wynika z art. 45 Konstytucji RP, jednakże może być
ona ograniczona np. art. 135f ust. 2 ustawy o Policji.

ZASADA SKARGOWOŚCI

• To dyrektywa, w myśl której postępowanie dyscyplinarne prowadzi się
na wniosek podmiotu bezpośrednio zainteresowanego tym postępowaniem
i jego wynikiem.

ZASADA LEGALIZMU

• W myśl tej zasady samo uzasadnione przypuszczenie popełnienia przez
policjanta przewinienia dyscyplinarnego zobowiązuje właściwe organy
do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

ZASADA OPORTUNIZMU

• W myśl tej zasady organy procesu dyscyplinarnego wszczynają
i przeprowadzają postępowanie dyscyplinarne w zależności od uznania,
czy wymaga tego interes społeczny.

ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ

• W myśl tej zasady podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić
prawdziwe ustalenia faktyczne.

ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW

• W myśl tej zasady organy procesu dyscyplinarnego kształtują swe
przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów,
ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego
rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia zawodowego
oraz życiowego.

ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI

• W myśl tej zasady organ procesu dyscyplinarnego powinien opierać się
na dowodach pierwotnych pochodzących od źródła dowodu, które
z udowodnionym faktem zetknęło się bezpośrednio, przy czym organ
procesu dyscyplinarnego powinien zetknąć się z pierwotnym źródłem
i środkiem dowodowym osobiście.

ZASADA CIĘŻARU DOWODU

• W myśl tej zasady organ, który dowodzi tezy, powinien udowodnić swoją
tezę w postępowaniu dyscyplinarnym pod rygorem jej nie uznania przez
organ rozstrzygający sprawę dyscyplinarną.

ZASADA OBIEKTYWIZMU

• W myśl tej zasady organ procesu dyscyplinarnego powinien mieć do stron
i innych uczestników postępowania stosunek bezstronny i nie powinny one
w jakikolwiek sposób nastawiać się do badanej przez nie sprawy.

ZASADA KONTROLI

• W myśl tej zasady działalność uczestników postępowania dyscyplinarnego
i jej rezultaty, w szczególności orzeczenia i decyzje postępowania,
podlegają kontroli.

ZASADA UCZCIWEGO POSTĘPOWANIA

• W myśl tej zasady organy postępowania dyscyplinarnego powinny
prowadzić postępowanie w sposób rzetelny, szanując godność uczestników
postępowania, a także rozstrzygnąć sprawę w rozsądnym terminie.

DIAGRAM 3. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
ORGAN WSZCZYNAJĄCY
POSTĘPOWANIE:
wyższy przełożony
dyscyplinarny,
przełożony
dyscyplinarny:
Komendant Główny
Policji, komendant
wojewódzki policji
Komendant Stołeczny
Policji, Komendant –
Rektor Wyższej Szkoły
Policji, komendant szkoły
policji, kierownik ośrodka
szkolenia policji,
dowódca kontyngentu
policyjnego, komendant
miejski policji,
komendant powiatowy
policji

PODMIOT PROWADZĄCY
POSTĘPOWANIE:
przełożony dyscyplinarny
do prowadzenia postępowania
dyscyplinarnego oraz czynności
wyjaśniających wyznacza policjanta
(Rzecznika Dyscyplinarnego)

OBWINIONY:
policjant, co do którego
wydano postanowienie
o wszczęciu
postępowania
dyscyplinarnego

INNI UCZESTNICY:
np. świadkowie, biegli,
pokrzywdzony

DIAGRAM 4. PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE / NARUSZENIE DYSCYPLINY
SŁUŻBOWEJ

Przewinienie dyscyplinarne

Naruszenie dyscypliny
służbowej

Zawinione przekroczenie
uprawnień

Niewykonanie obowiązków
wynikających
z przepisów prawa

Niewykonanie rozkazów
i poleceń wydanych przez
przełożonych uprawnionych

Nieprzestrzeganie zasad etyki
zawodowej

DIAGRAM 5. POSTACIE NARUSZENIA DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ

Odmowa wykonania albo
niewykonanie rozkazu
lub polecenia przełożonego,
względnie organu
uprawnionego na podstawie
ustawy do wydawania
poleceń policjantom,
z wyłączeniem rozkazów
i poleceń, o których mowa
w art. 58 ust. 2
Postępowanie przełożonego
przyczyniające się do
rozluźnienia dyscypliny
służbowej w podległej
jednostce organizacyjnej
lub komórce organizacyjnej
Policji

Utrata przedmiotu
stanowiącego
wyposażenie
służbowe, którego
wykorzystanie przez
osoby nieuprawnione
wyrządziło szkodę
obywatelowi lub
stworzyło zagrożenie
dla porządku
publicznego
lub bezpieczeństwa
powszechnego
Utrata służbowej broni
palnej, amunicji lub
legitymacji służbowej

Niedopełnienie
obowiązków
służbowych albo
przekroczenie
uprawnień
określonych
w przepisach prawa

Wprowadzenie
w błąd
przełożonego lub
innego policjanta,
jeżeli spowodowało
to lub mogło
spowodować szkodę
służbie,
policjantowi
lub innej osobie

Utrata materiału
zawierającego informacje
niejawne

Zaniechanie czynności
służbowej albo
wykonanie jej
w sposób
nieprawidłowy

Stawienie się do służby w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka oraz
spożywanie alkoholu lub podobnie
działającego środka w czasie służby
albo w obiektach lub na terenach
zajmowanych przez Policję

Art. 58. 2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora,
organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się
z popełnieniem przestępstwa.

DIAGRAM 6. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI POLICJANTA

Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne wypełniającego jednocześnie znamiona
przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Odpowiedzialność karna

DIAGRAM 7. RODZAJE KAR

NAGANA

wytknięcie
ukaranemu przez
przełożonego
dyscyplinarnego
niewłaściwego
postępowania

ZAKAZ
OPUSZCZANIA
WYZNACZONEGO
MIEJSCA
PRZEBYWANIA

zakaz opuszczania
wyznaczonego miejsca
przebywania przez
ukaranego pełniącego
służbę w systemie
skoszarowanym. Karę
wymierza się na okres
od 3 do 14 dni. W czasie
odbywania kary ukarany
jest zobowiązany:
1. w czasie wolnym
od zajęć służbowych
przebywać
w jednostce Policji,
w której pełni służbę,
lub innym miejscu
wyznaczonym przez
przełożonego.
2. Zgłaszać się do
przełożonego lub innego
wskazanego policjanta
w określonych odstępach
czasu, nie częściej jednak
niż cztery razy na dobę

Rodzaje kar

OSTRZEŻENIE
O NIEPEŁNEJ
PRZYDATNOŚCI
DO SŁUŻBY NA
ZAJMOWANYM
STANOWISKU

wytknięcie
ukaranemu
niewłaściwego
postępowania
i uprzedzenie go,
że jeżeli ponownie
popełni
przewinienie
dyscyplinarne,
może zostać
wyznaczony na
niższe stanowisko
służbowe w trybie
dyscyplinarnym,
lub ukarany
surowszą karą
dyscyplinarną

WYZNACZENIE
NA NIŻSZE
STANOWISKO
SŁUŻBOWE

odwołanie
lub zwolnienie
z dotychczas
zajmowanego
stanowiska
służbowego
i powołanie
lub mianowanie
na stanowisko
służbowe niższe
od dotychczas
zajmowanego.
Wymierzenie
przedmiotowej
kary powoduje
utratę uprawnień
o których mowa
w art. 6e ust. 3
i art. 103 ust. 2.
Przed zatarciem
przedmiotowej
kary policjanta
nie można powołać
lub mianować
na wyższe
stanowisko
służbowe

OBNIŻENIE
STOPNIA

WYDALENIE
ZE SŁUŻBY

obniżenie
posiadanego
stopnia
policyjnego.
Przedmiotową
karę można
wymierzyć tylko
obok kary
wyznaczenia
na niższe
stanowisko
służbowe lub kary
wydalenia
ze służby

zwolnienie
ze służby w Policji

Art. 6e ust. 3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego policjanta uprawnionego
do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze stanowiska komendanta wojewódzkiego
i Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy
ma prawo do uposażenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
Art. 103 ust. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może zezwolić
na zachowanie przez policjanta przeniesionego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia
zasadniczego prawa do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku, z jednoczesnym zachowaniem
stopnia związanego z tym stanowiskiem.

DIAGRAM 8. ZASADY WYMIARU KARY

Zasadą wymiaru kary jest jej współmierność
do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego
i stopnia zawinienia.
W szczególności kara powinna uwzględniać:

Następstwa dla służby

Dotychczasowy przebieg
służby

Skutki zawinienia

Pobudki działania

Okoliczności popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego

Rodzaj i stopień naruszenia
ciążących
na obwinionym obowiązków

Zachowanie obwinionego
przed popełnieniem
przewinienia dyscyplinarnego
i po jego popełnieniu

DIAGRAM 9.

ZAOSTRZENIE WYMIARU KARY

Okoliczności wpływające
na zaostrzenie wymiaru kary

Działanie z motywacji
zasługującej na szczególne
potępienie albo w stanie po
użyciu alkoholu lub innego
podobnie działającego środka

Popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego przez
policjanta przed zatarciem
wymierzonej mu kary
dyscyplinarnej

Poważne skutki przewinienia
dyscyplinarnego, zwłaszcza
istotne zakłócenie realizacji
zadań Policji lub naruszenia
dobrego imienia Policji

Działanie w obecności
podwładnego, wspólnie z nim
lub na jego szkodę

DIAGRAM 10. ZŁAGODZENIE WYMIARU KARY

Okoliczności wpływające
na złagodzenie wymiaru kary

Nieumyślność jego popełnienia

Podjęcie przez policjanta starań
o zmniejszenie jego skutków

Brak należytego doświadczenia
zawodowego lub dostatecznych
umiejętności zawodowych

Dobrowolne poinformowanie
przełożonego dyscyplinarnego
o popełnieniu przewinienia
dyscyplinarnego przed
wszczęciem postępowania
dyscyplinarnego

DIAGRAM 11. CHARAKTER POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA
DYSCYPLINARNEGO

Wina

Umyślność
Zamiar
bezpośredni

Nieumyślność

Zamiar
pośredni

Świadoma

Nieświadoma

Umyślność:
Zamiar bezpośredni – policjant chce popełnić przewinienie dyscyplinarne
i je popełnia. Wyróżniamy:

Zamiar bezpośredni nagły – wywołany silnym wzburzeniem, przeżyciem,

gwałtownym zachowaniem; do przewinienia dyscyplinarnego popycha

policjanta nieprzemyślany impuls, który powoduje chęć popełnienia

przewinienia dyscyplinarnego.

Zamiar bezpośredni przemyślany – popełnienie przewinienia dyscyplinarnego w sposób przemyślany, tak aby wywołał zaplanowany skutek.

Zamiar pośredni – policjant nie chce popełnić przewinienia dyscyplinarnego,

jednakże godzi się na jego popełnienie.

Nieumyślność:

Policjant nie chce popełnić przewinienia dyscyplinarnego, nie godzi się na jego
popełnienie, jednakże popełnia je w skutek niezachowania reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach. Wyróżniamy:
Nieumyślność świadoma (lekkomyślność)

Nieumyślność nieświadoma (niedbalstwo)

DIAGRAM 12. FORMY ZJAWISKOWE POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO

Formy zjawiskowe
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
Samodzielnie
(sprawstwo)

Wspólnie
lub w porozumieniu
(współsprawstwo)

Kierowanie
popełnieniem
przez innego
policjanta
przewinienia
dyscyplinarnego
(sprawstwo
kierownicze)

Nakłanianie
innego
policjanta
do popełnienia
przewinienia
dyscyplinarnego
(podżeganie)

Ułatwianie
innemu
policjantowi
popełnienie
przewinienia
dyscyplinarnego
(pomocnictwo)

Sprawca, współsprawca, sprawca kierowniczy, podżegacz i pomocnik odpowiadają
w granicach swojej winy, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych osób.

DIAGRAM 13. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Przełożony dyscyplinarny – jeśli zachodzi uzasadnione
przypuszczenie popełnienia przez policjanta przewinienia
dyscyplinarnego wszczyna postępowanie dyscyplinarne:

z własnej
inicjatywy − art.
134i ust. 1
pkt 1 lit. a

na wniosek
bezpośredniego
przełożonego
policjanta − art.
134i ust .1
pkt 1 lit. b

na polecenie
wyższego
przełożonego
− art. 134i
ust. 1 pkt 1
lit. c

na żądanie sądu
lub prokuratora
− art. 134i ust. 1
pkt 1 lit. d

może wszcząć
postępowanie
na wniosek
pokrzywdzonego
− art. 134i
ust. 1 pkt 2

DIAGRAM 14. UPRAWNIENIA WYŻSZEGO PRZEŁOŻONEGO
DYSCYPLINARNEGO

Wyższy przełożony dyscyplinarny może:
wszcząć postępowanie
dyscyplinarne

przejąć postępowanie
dyscyplinarne do prowadzenia
przed wydaniem orzeczenia

jeżeli w jego ocenie jest to konieczne z uwagi
na charakter sprawy

DIAGRAM 15. MOMENT WSZCZĘCIA, OBWINIONY – DEFINICJE

MOMENT WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

OBWINIONY

dzień wydania
postanowienia
o wszczęciu
postępowania
dyscyplinarnego
policjant, co do
którego wydano
postanowienie
o wszczęciu
postępowania
dyscyplinarnego

DIAGRAM 16. POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Wymogi formalne postanowienia
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

• oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego
• data wydania postanowienia
• stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
obwinionego
• opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z jego kwalifikacją prawną
• uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia
dyscyplinarnego
• oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego
postępowanie
• podpis z podaniem stopnia, imienia
i nazwiska przełożonego dyscyplinarnego
• pouczenie o uprawnieniach przysługujących
obwinionemu w toku postępowania dyscyplinarnego
DIAGRAM 17. NOTATKA Z ROZMOWY DYSCYPLINUJĄCEJ

W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne
mniejszej wagi przełożony dyscyplinarny może odstąpić
od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą
przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną w formie
notatki rozmowę dyscyplinującą. Przedmiotową notatkę
włącza się do akt osobowych na okres roku

DIAGRAM 18. CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE

Jeżeli zachodzą
wątpliwości co do:
• popełnienia
przewinienia
dyscyplinarnego
• jego kwalifikacji
prawnej
• tożsamości sprawcy

Przed wszczęciem
postępowania
dyscyplinarnego
przełożony
dyscyplinarny zleca
przeprowadzenie
czynności
wyjaśniających.
Czynności te
należy ukończyć
w terminie 30 dni

DIAGRAM 19. WARUNKI UMARZANIA / NIEWSZCZYNANIA POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Postępowania dyscyplinarnego
nie wszczyna się, a wszczęte umarza:

• jeżeli czynności wyjaśniające
nie potwierdziły zaistnienia przewinienia
dyscyplinarnego
• po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego
• po upływie terminów przedawnienia karalności
przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych
i wykroczeń skarbowych popełnionych jako
przewinienie dyscyplinarne
• w razie śmierci policjanta
• jeżeli w tej samej sprawie zapadło prawomocne
orzeczenie dyscyplinarne lub toczy się postępowanie
dyscyplinarne
• gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innej przyczyny
(art. 135j ust.4)

Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się po upływie
90 dni od dnia powzięcia przez przełożonego
dyscyplinarnego wiadomości
o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego
Kary dyscyplinarnej nie można wymierzyć po upływie
roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje
bieg tego terminu
W przypadku czynu stanowiącego przewinienie
dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie
znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi
lub ukarania grzywną, przełożony dyscyplinarny może
nie wszczynać postępowania dyscyplinarnego,
a wszczęte umorzyć
DIAGRAM 20. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

W pierwszej instancji:
przed upływem roku od dnia wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego

W drugiej instancji:
z chwilą wydania orzeczenia przez wyższego przełożonego
dyscyplinarnego

DIAGRAM 21. RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Rzecznik dyscyplinarny

Prowadzi postępowanie
dyscyplinarne oraz
czynności wyjaśniające

Zostaje wyznaczony
przez przełożonego
dyscyplinarnego na okres
4 lat spośród policjantów
w służbie stałej

DIAGRAM 22. WYMOGI FORMALNE WYZNACZENIA RZECZNIKA
DYSCYPLINARNEGO

Przełożony dyscyplinarny do prowadzenia postępowania
dyscyplinarnego oraz czynności wyjaśniających wyznacza
rzecznika dyscyplinarnego w stopniu:

co najmniej
młodszego
aspiranta, jeżeli
postępowanie
ma dotyczyć
policjanta
posiadającego
stopień w korpusie
szeregowych,
podoficerów
lub aspirantów

co najmniej
podkomisarza,
jeżeli postępowanie
ma dotyczyć
policjanta
posiadającego
stopień
podkomisarza,
komisarza
lub nadkomisarza
albo policjanta
ze stopniem
w korpusie
aspirantów,
podoficerów
oraz szeregowych

co najmniej
podinspektora,
jeżeli postępowanie
ma dotyczyć
policjanta
posiadającego
stopień
podinspektora
lub wyższy
albo policjanta
ze stopniem
w korpusie
oficerów
młodszych
aspirantów,
podoficerów
oraz szeregowych

DIAGRAM 23. ODWOŁANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Przełożony dyscyplinarny odwołuje rzecznika
dyscyplinarnego w przypadkach:

zaistnienia
okoliczności,
które stanowią
podstawę
zwolnienia go
ze służby
w Policji

prawomocnego
ukarania go karą
dyscyplinarną

przeniesienia
go do innej
jednostki
organizacyjnej
Policji
niepodlegającej
bezpośrednio
przełożonemu
dyscyplinarnemu

DIAGRAM 24. POMOC PRAWNA INNEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Rzecznik dyscyplinarny za zgodą przełożonego dyscyplinarnego
może skorzystać z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego
przy przeprowadzaniu czynności dowodowych

DIAGRAM 25. WYŁĄCZENIE PRZEŁOŻONEGO DYSCYPLINARNEGO
LUB RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO OD UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM

Obligatoryjne wyłączenie przełożonego
dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego od
udziału w postępowaniu dyscyplinarnym następuje, gdy:

• sprawa dotyczy go bezpośrednio
• jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym
obwinionego lub osoby przez niego pokrzywdzonej
w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania
karnego
• był świadkiem czynu
• między nim a obwinionym lub osobą pokrzywdzoną
przez obwinionego zachodzi stosunek osobisty
mogący wywołać wątpliwości co do jego
bezstronności
Fakultatywnie:

• przełożonego dyscyplinarnego
lub rzecznika dyscyplinarnego można wyłączyć także
z innych uzasadnionych przyczyn
• wyłączenie od udziału w postępowaniu
dyscyplinarnym może nastąpić również na wniosek
obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli został
ustanowiony

DIAGRAM 26. PROCEDURA POWIADAMIANIA WYŻSZEGO PRZEŁOŻONEGO
O WYŁĄCZENIU OD UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DYSCYPLINARNYM

Przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny
zawiadamiają niezwłocznie odpowiednio wyższego
przełożonego dyscyplinarnego i przełożonego
dyscyplinarnego o okolicznościach uzasadniających
wyłączenie ich od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym

Przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie
o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia rzecznika
dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu
dyscyplinarnym

Wyższy przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie
o wyłączeniu lub o odmowie wyłączenia przełożonego
dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu
dyscyplinarnym

DIAGRAM 27. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA I SPOSÓB
POSTĘPOWANIA W TAKICH SYTUACJACH

W przypadku wyłączenia
przełożonego
dyscyplinarnego od udziału
w postępowaniu
dyscyplinarnym na
podstawie art. 135c ust. 1 i 2,
postępowanie dyscyplinarne
przejmuje wyższy
przełożony dyscyplinarny
albo wyznacza przełożonego
dyscyplinarnego
z równorzędnej jednostki
organizacyjnej Policji
W przypadku wyłączenia
rzecznika dyscyplinarnego
od udziału w postępowaniu
dyscyplinarnym na
podstawie art. 135c ust. 1 i 2,
postępowanie dyscyplinarne
przejmuje do prowadzenia
inny wyznaczony rzecznik
dyscyplinarny

W przypadku wyłączenia
Komendanta Głównego
Policji od udziału
w postępowaniu
dyscyplinarnym na
podstawie art. 135c ust. 1 i 2,
postępowanie dyscyplinarne
przejmuje jeden z jego
zastępców

Do czasu wydania przez
przełożonego
dyscyplinarnego
postanowienia o wyłączeniu
rzecznik dyscyplinarny
podejmuje wyłącznie
czynności niecierpiące
zwłoki

DIAGRAM 28. POSTĘPOWANIE DOWODOWE

Rzecznik dyscyplinarny

Dowodem może być wszystko,
co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy,
a zdobyte jest zgodnie z prawem

zleca przeprowadzenie
odpowiednich badań

przeprowadza
eksperyment

dokonuje oględzin

przyjmuje wyjaśnienia
od obwinionego

przesłuchuje
obwinionego

przesłuchuje świadków

zbiera materiał dowodowy i podejmuje czynności
niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w szczególności:

DIAGRAM 29. PROTOKÓŁ RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Wymogi formalne protokołu

• oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca, osób w niej
uczestniczących lub obecnych oraz charakteru ich
uczestnictwa
• opis przebiegu czynności
• w miarę potrzeby:
• stwierdzenie innych okoliczności dotyczących
przebiegu czynności
• oświadczenia i wnioski uczestników czynności
• pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach
Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski
oraz stwierdzenia określonych okoliczności
przedstawione przez rzecznika dyscyplinarnego
lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji,
o którym mowa w ust. 8, zapisuje się w protokole
z możliwą dokładnością, a osoby biorące udział
w czynności mają prawo żądać zapisania w protokole
z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich
praw i interesów
Osoby biorące udział w czynności, z której jest
sporządzany protokół, a także osoby obecne,
po zapoznaniu się z treścią protokołu, podpisują
każdą jego stronę. Odmowę zapoznania się z treścią
protokołu, a także odmowę lub brak podpisu
którejkolwiek osoby należy omówić w protokole

DIAGRAM 30. POSTANOWIENIA WYDAWANE PRZEZ RZECZNIKA
DYSCYPLINARNEGO W TOKU POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Postanowienia wydawane przez rzecznika
dyscyplinarnego powinny zawierać

• oznaczenie wydającego postanowienie rzecznika
dyscyplinarnego lub przełożonego dyscyplinarnego
• data wydania postanowienia
• podstawa prawną wydania postanowienia
• stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
obwinionego
• rozstrzygnięcie
• uzasadnienie faktyczne i prawne
• pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje prawo
złożenia zażalenia
• podpis z podaniem stopnia, imienia i nazwiska
wydającego postanowienie
DIAGRAM 31. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI POZA MIEJSCOWOŚCIĄ,
W KTÓREJ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Przełożony dyscyplinarny może zwrócić się
o przeprowadzenie czynności do kierownika
jednostki organizacyjnej Policji właściwego
według miejsca, w którym czynność
ma być dokonana

DIAGRAM 32. UDOSTĘPNIENIE AKT PRZEZ INNY ORGAN

Jeżeli czyn będący przedmiotem postępowania dyscyplinarnego
jest lub był przedmiotem innego postępowania, w tym
postępowania przygotowawczego,
przełożony dyscyplinarny może zwrócić się do właściwego
organu o udostępnienie akt tego postępowania
w całości lub w części

Za zgodą tego organu, potrzebne odpisy lub wyciągi
z udostępnionych akt włącza się do akt postępowania
dyscyplinarnego
DIAGRAM 33. PRAWA OBWINIONEGO

Obwiniony ma prawo do

• odmowy składania wyjaśnień
• zgłaszania wniosków dowodowych
• przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz
sporządzania z nich notatek z zastrzeżeniem sytuacji,
gdy sprzeciwia się temu dobro postępowania
dyscyplinarnego
• ustanowienia obrońcy
• wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń
na postanowienia wydane w toku postępowania przez
rzecznika dyscyplinarnego

DIAGRAM 34. WNOSZENIE ZAŻALEŃ NA POSTANOWIENIA WYDANE
W TOKU POSTĘPOWANIA

W terminie 3 dni od dnia doręczenia i w przypadkach
wskazanych w ustawie, od postanowień wydanych przez
przełożonego dyscyplinarnego zażalenie przysługuje do
wyższego przełożonego dyscyplinarnego z zastrzeżeniem,
iż jeżeli orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji
wydał Komendant Główny Policji, odwołanie lub zażalenie
nie przysługuje. Obwiniony jednak może w terminie 7 dni
zwrócić się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, do wniosku tego stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące odwołań
od orzeczeń
DIAGRAM 35. USTANOWIENIE OBROŃCY

Obrońcą może być
policjant

adwokat

radca prawny

DIAGRAM 36. OBROŃCA W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM

Ustanowienie obrońcy uprawnia
go do działania
w całym postępowaniu
dyscyplinarnym, nie wyłączając
czynności po uprawomocnieniu
się orzeczenia, jeżeli nie zawiera
ograniczeń

O zmianie zakresu
pełnomocnictwa uprawniającego
do działania w postępowaniu
dyscyplinarnym lub o jego
cofnięciu obwiniony niezwłocznie
zawiadamia obrońcę oraz
rzecznika dyscyplinarnego

Obrońca nie może podejmować
czynności na niekorzyść
obwinionego

Obrońca może zrezygnować
z reprezentowania obwinionego
w toku postępowania
dyscyplinarnego, zawiadamiając
o tym obwinionego oraz rzecznika
dyscyplinarnego. Do czasu
ustanowienia nowego obrońcy,
jednak nie dłużej niż 14 dni
od dnia zawiadomienia
obwinionego, obrońca jest
obowiązany podejmować
niezbędne czynności

Orzeczenia, postanowienia,
zawiadomienia i inne pisma,
wydane w toku postępowania
dyscyplinarnego, doręcza się
obwinionemu oraz obrońcy, jeżeli
został ustanowiony. W razie
doręczenia obwinionemu
i obrońcy w różnych terminach
pisma, od którego przysługuje
odwołanie lub zażalenie, termin
do złożenia odwołania lub
zażalenia liczy się od dnia
doręczenia, które nastąpiło
wcześniej

Udział obrońcy
w postępowaniu dyscyplinarnym
nie wyłącza osobistego działania
w nim obwinionego

DIAGRAM 37. ODMOWA UDOSTĘPNIENIA AKT

Rzecznik
dyscyplinarny

może w drodze
postanowienia
odmówić
udostępnienia akt,

Istnieje możliwość
złożenia zażalenia
na ww. postanowienie.

jeżeli sprzeciwia się
temu dobro
postępowania
dyscyplinarnego.

DIAGRAM 38. UDZIAŁ OBWINIONEGO W CZYNNOŚCIACH DOWODOWYCH
ORAZ ZAPOZNANIE Z AKTAMI POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Udział w czynnościach dowodowych oraz
zapoznanie obwinionego z aktami postępowania
dyscyplinarnego zwolnionego od zajęć służbowych
z powodu choroby wymaga zgody lekarza,
który orzekł czasową niezdolność obwinionego
do służby. W przypadku braku możliwości
nawiązania kontaktu z lekarzem lub zmiany
lekarza zgody takiej może udzielić lekarz, który
obecnie leczy obwinionego, a w dalszej kolejności
lekarz o takiej samej specjalności.

DIAGRAM 39. SKŁADANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH

Wniosek dowodowy obwiniony zgłasza
na piśmie
rzecznikowi dyscyplinarnemu, który
• wniosek dowodowy uwzględnia albo
• odmawia uwzględnienia wniosku dowodowego
w drodze postanowienia jeżeli:
• okoliczność która ma być udowodniona nie ma
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już
udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy
• dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej
okoliczności lub nie da się przeprowadzić
• przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem
Na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia
wniosku dowodowego przysługuje zażalenie

DIAGRAM 40. CZAS TRWANIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Czynności dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym powinny
być zakończone w terminie miesiąca od dnia wszczęcia tego
postępowania
Wyższy przełożony dyscyplinarny, w drodze postanowienia,
może przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych
do 2 miesięcy
Komendant Główny Policji w drodze postanowienia może
przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych
na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy
DIAGRAM 41. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

• Przełożony dyscyplinarny może zawiesić postępowanie
dyscyplinarne
• z powodu zaistnienia długotrwałej przeszkody
uniemożliwiającej prowadzenie postępowania
• Na postanowienie o zawieszeniu postępowania
dyscyplinarnego przysługuje zażalenie w terminie
7 dni od dnia doręczenia postanowienia
• Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte
z inicjatywy pokrzywdzonego, zażalenie to może również
złożyć pokrzywdzony
• Przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie o
podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego po
ustaniu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej
prowadzenie postępowania

DIAGRAM 42. ZAPOZNANIE OBWINIONEGO Z AKTAMI POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Rzecznik dyscyplinarny

po przeprowadzeniu
czynności dowodowych

i uznaniu, że zostały
wyjaśnione wszystkie
okoliczności sprawy

zapoznaje obwinionego z aktami postępowania
dyscyplinarnego
DIAGRAM 43. ZAPOZNANIE OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Obrońca może zapoznać się z aktami postępowania
dyscyplinarnego nie później niż do dnia zapoznania
obwinionego z tymi aktami
DIAGRAM 44. DOKUMENTACJA Z ZAPOZNANIA Z AKTAMI POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Z czynności zapoznania z aktami postępowania
dyscyplinarnego sporządza się protokół

DIAGRAM 45. ODMOWA ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO LUB ZŁOŻENIA PODPISU

Odmowa zapoznania się
z aktami postępowania
lub złożenia podpisu
stwierdzającego tę
okoliczność
nie wstrzymuje
postępowania

Rzecznik dyscyplinarny
dokonuje wzmianki
o odmowie w aktach
postępowania

DIAGRAM 46. UZUPEŁNIENIE AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Obwiniony
ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami
postępowania dyscyplinarnego zgłosić
wniosek o ich uzupełnienie

DIAGRAM 47. ODMOWA UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

W sytuacji gdy rzecznik
dyscyplinarny wyda
postanowienie
o odmowie
uzupełnienia akt
postępowania
dyscyplinarnego

Obwinionemu
przysługuje prawo
złożenia zażalenia

DIAGRAM 48. UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIONYCH AKT POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Obwiniony
ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się
z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego zgłosić

wniosek o ich uzupełnienie

w zakresie wynikającym z przeprowadzonych czynności
dowodowych uzupełniających akta tego postępowania

DIAGRAM 49. ZAKOŃCZENIE CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Rzecznik dyscyplinarny
po zapoznaniu obwinionego z aktami postępowania
dyscyplinarnego wydaje
postanowienie o zakończeniu czynności dowodowych
oraz sporządza sprawozdanie
DIAGRAM 50. SPRAWOZDANIE Z POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Wymogi formalne sprawozdania

• wskazanie prowadzącego postępowanie
i przełożonego dyscyplinarnego, który wydał
postanowienie o wszczęciu postępowania
dyscyplinarnego
• wskazanie obwinionego oraz określenie zarzucanego
mu przewinienia dyscyplinarnego, z opisem stanu
faktycznego ustalonego na podstawie zebranych
dowodów
• przedstawienie wnioskow dotyczących
uniewinnienia, odstąpienia od ukarania lub
wymierzenia kary albo umorzenia postępowania

DIAGRAM 51. SPOSOBY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu
dyscyplinarnym materiału dowodowego
przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o

uniewinnieniu

odstąpieniu
od ukarania

ukaraniu

umorzeniu
postępowania

DIAGRAM 52. ORZECZENIE KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

Wymogi formalne orzeczenia kończącego
postępowanie

• oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego
• data wydania orzeczenia
• stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
obwinionego
• opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z kwalifikacją prawną
• rozstrzygnięcie o uniewinnieniu, stwierdzeniu winy
i odstąpieniu od ukarania lub wymierzeniu kary
dyscyplinarnej albo umorzeniu postępowania
dyscyplinarnego
• uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia
• pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia
odwołania
• podpis z podaniem stopnia, imienia i nazwiska
przełożonego dyscyplinarnego oraz pieczęć jednostki
organizacyjnej Policji

DIAGRAM 53. UCHYLENIE POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI
DOWODOWYCH

Przełożony dyscyplinarny uchyla postanowienie
o zakończeniu czynności dowodowych
oraz
przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu
do uzupełnienia
w przypadku stwierdzenia, że
nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy

DIAGRAM 54. ODSTĄPIENIE OD UKARANIA

Przełożony dyscyplinarny
może

odstąpić od ukarania, jeżeli
stopień winy

oraz

stopień
szkodliwości
przwinienia
dyscyplinarnego
dla służby

nie jest znaczny
a właściwości
i warunki osobiste
policjanta

oraz

dotychczasowy
przebieg służby

uzasadniają przypuszczenie, że pomimo odstąpienia
od ukarania będzie on przestrzegał dyscypliny służbowej
oraz zasad etyki zawodowej

DIAGRAM 55. ORZECZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO

Orzeczenie o zakończeniu postępowania dyscyplinarnego

sporządza się na piśmie wraz
z uzasadnieniem nie później
niż w terminie 14 dni od dnia
wydania postanowienia o
zakończeniu czynności
dowodowych

doręcza się niezwłocznie
obwinionemu

DIAGRAM 56. PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY NIEUPRAWNIONY
DO WYMIERZENIA KARY DYSCYPLINARNEJ

Jeżeli przełożony dyscyplinarny o którym mowa w art. 133
ust.2 i 3 uzna, że należy wymierzyć karę dyscyplinarną,
do której wymierzenia nie jest uprawniony
wniosek w tej
sprawie

wraz z

aktami
postępowania
dyscyplinarnego

przesyła przełożonemu dyscyplinarnemu uprawnionemu
do wymierzenia tej kary

DIAGRAM 57. WYMIERZENIE KARY WYDALENIA ZE SŁUŻBY W POLICJI

W przypadku zamiaru wymierzenia
kary wydalenia ze służby w Policji
przełożony dyscyplinaarny

przed wydaniem orzeczenia dyscyplinarnego
wzywa obwinionego do raportu w celu wysłuchania go
• W raporcie uczestniczy rzecznik dyscyplinarny
• O terminie raportu należy zawiadomić zarząd właściwej
organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów
• Przedstawiciel zarządu może uczestniczyć w raporcie, chyba
że obwiniony nie wyrazi na to zgody
Obwinionemu doręcza się sprawozdanie w terminie
umożliwiającym zapoznanie się z nim przed raportem

Procedury tej nie stosuje się w przypadku

odmowy
obwinionego
stawienia się
do raportu lub
nieusprawiedliwi
onej nieobecności
w wyznaczonym
terminie raportu

tymczasowego
aresztowania
obwinionego

zaistnienia innej
przeszkody
uniemożliwiającej
obwinionemu
stawienie się
do raportu
w terminie 14 dni
od dnia
doręczenia
postanowienia
o zakończeniu
czynności
dowodowych

DIAGRAM 58. DWUINSTANCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Postępowanie dyscyplinarne
jest
dwuinstancyjne

od orzeczenia wydanego w I instancji
obwinionemu przysługuje odwołanie
w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia

