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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 marca 2008 r.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 92)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz.

390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170)

Art. 135f.

1. W toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do:

1) odmowy składania wyjaśnień;

2) zgłaszania wniosków dowodowych;

3) przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek, z
zastrzeżeniem ust. 2;

4) (utracił moc);

<4a) ustanowienia obrońcy, którym może być policjant, adwokat albo radca
prawny;>

5) wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń na postanowienia wydane w
toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, 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 art. 135k ust. 4.

2. Rzecznik dyscyplinarny może, w drodze postanowienia, odmówić udostępnienia akt,
jeżeli sprzeciwia się temu dobro postępowania dyscyplinarnego. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.

3. 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.

4. Obrońca nie może podejmować czynności na niekorzyść obwinionego. Może on
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.

5. Udział obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym nie wyłącza osobistego działania w nim
obwinionego.
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6. 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.

7. Wniosek dowodowy obwiniony zgłasza na piśmie rzecznikowi dyscyplinarnemu, który
rozstrzyga o uwzględnieniu wniosku albo odmawia, w drodze postanowienia,
uwzględnienia wniosku, jeżeli:

1) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się
przeprowadzić;

3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem.

8. Na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku dowodowego przysługuje
zażalenie.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego w służbie, zwolnienie obwinionego od
zajęć służbowych z powodu choroby oraz nieusprawiedliwione niestawiennictwo na
wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymują biegu postępowania
dyscyplinarnego, a czynności, w których jest przewidziany udział obwinionego, nie
przeprowadza się albo przeprowadza się w miejscu jego pobytu.

10. Udział w czynnościach dowodowych oraz zapoznanie z aktami postępowania
dyscyplinarnego obwinionego 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.

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 136a.

1. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy obrońcy.

[2. Obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być wyłącznie wskazany przez
obwinionego funkcjonariusz Straży Granicznej. Obrońca jest uprawniony do
reprezentowania obwinionego w granicach udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.]

<2. Obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być wskazany przez obwinionego
funkcjonariusz Straży Granicznej, adwokat albo radca prawny. Obrońca jest
uprawniony do reprezentowania obwinionego w granicach udzielonego
pełnomocnictwa.>
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z

2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291)

Art. 124a.

1. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy obrońcy.

[2. Obrońcą strażaka w postępowaniu dyscyplinarnym może być upełnomocniony strażak,
wskazany przez obwinionego.]

<2. Obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być wskazany przez obwinionego
strażak, adwokat albo radca prawny. Obrońca jest uprawniony do reprezentowania
obwinionego w granicach udzielonego pełnomocnictwa.>


