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abstrakt

Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnienia dotyczącego prowadzenia postę-
powań dyscyplinarnych w polskich służbach mundurowych. Autor zwraca uwagę na istnienie, 
w ramach polskiego porządku prawnego, dużego zróżnicowania w obszarze dotyczącym pro-
cedury dyscyplinarnej, jaka ma miejsce w poszczególnych służbach mundurowych. Zasadnicze 
wywody sprowadzają się do tego, że istnieje konieczność opracowania aktu normatywnego 
w randze ustawy, mającego charakter kompleksowy, który w sposób jednolity regulowałby 
sposób prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Końcowa część artykułu stanowi punkt 
wyjścia do szerszej dyskusji w zakresie skuteczności zaproponowanej nowelizacji aktualnie 
obowiązującego systemu prawnego w ww. obszarze.
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Disciplinary Proceedings in Uniformed Services 
Subordinated to the Minister of the Interior and 
administration with Particular regard to the act  
on the State Fire Service and the act on the border guard

abstract

The subject of the article is focused on issues related to conducting disciplinary proceed-
ings in Polish uniformed forced. The author draws attention to the fact that a considerable 
diversity exists in the Polish legal order as regards the disciplinary procedure applicable in 
individual uniformed services. The main arguments focus on the need of developing a nor-
mative act of a comprehensive nature that would uniformly regulate the manner in which 
disciplinary proceedings are adopted in uniformed services subordinated to the Minister of 
the Interior and Administration. The final part of the article is the starting point for a broader 
discussion on the effectiveness of the proposed amendment to the current legal system in the 
abovementioned area.

Keywords: disciplinary proceedings, Border Guard, State Fire Service, disciplinary spokes-
person, disciplinary penalties

received: 07.07.2020; reviewed: 12.08.2020; accepted: 18.09.2020

Дисциплінарне провадження в державних службах 
підпорядкуваних Міністру внутрішніх справ та 
адміністрації зокрема на основі Закону про Державну 
пожежну службу та Закону про Прикордонну службу

Анотація

Тема статті зосереджена на проблемі ведення дисциплінарного провадження в 
польських державних службах. Автор звертає увагу на те, що в польській правовій 
системі існує велика різноманітність дисциплінарних процедур, які мають місце в 
окремих державних службах. Основні аргументи зводяться до того, що існує необхід-
ність у розробці нормативного акту – закону, всебічного характеру, який би однаково 
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регулював порядок ведення дисциплінарного провадження в державних службах, 
підпорядкованих міністру внутрішніх справ та адміністрації. Заключна частина статті 
є відправною точкою для ширшого обговорення ефективності пропонованої поправки 
до чинної правової системи у вищезазначеній галузі.

Ключові слова: дисциплінарне провадження, Прикордонна служба, Державна пожежна 
служба, дисциплінарний речник, дисциплінарне стягнення
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wprowadzenie

Rozpatrując zagadnienie związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych 
w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji (dalej: Minister SWiA), warto zacząć od wskazania kiedy, wobec kogo oraz za 
co takie postępowanie może zostać wszczęte oraz jakie w efekcie może spowodować 
konsekwencje. Jedną z kluczowych definicji, do których należałoby się odwołać, będzie 
tzw. delikt dyscyplinarny, inaczej zwany przewinieniem lub czynem dyscyplinarnym 
oraz ustalenie, kto może być jego sprawcą.

Zgodnie z treścią poszczególnych ustaw kompetencyjnych obowiązujących w ob-
szarze funkcjonowania służb mundurowych podległych Ministrowi SWiA, tj. ustawą 
o Policji [1], ustawą o Straży Granicznej (dalej: ustawa o SG) [2], ustawą o Służbie 
Ochrony Państwa (dalej: ustawa o SOP) [3] oraz ustawą o Państwowej Straży Pożarnej 
(dalej: ustawa o PSP) [4], czynem dyscyplinarnym, co do zasady, będzie czyn stano-
wiący jednocześnie przestępstwo lub wykroczenie – niezależnie od odpowiedzial-
ności karnej, lub też zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych, 
nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz działanie sprzeczne ze złożonym ślubowaniem. Deliktu dyscyplinarnego może 
dopuścić się wyłącznie funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej (dalej: SG), Służby 
Ochrony Państwa (dalej: SOP) oraz Państwowej Straży Pożarnej (dalej: PSP). Wobec 
pracowników cywilnych zatrudnionych w ww. instytucjach obowiązują inne przepisy 
regulujące ich odpowiedzialność dyscyplinarną. Implikacją skutecznie przeprowadzo-
nego postępowania dyscyplinarnego jest natomiast kara dyscyplinarna. 



Formalno-prawne aspekty kar mających charakter dyscyplinujący

Co do zasady, wyróżniamy następujące wspólne rodzajowo dla wszystkich służb pod-
ległych Ministrowi SWiA kary dyscyplinarne:
1) nagana;
2) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
3) obniżenie stopnia;
4) wydalenie ze służby.

Poza ww. wspólnymi karami dyscyplinarnymi niektóre służby mundurowe podległe 
Ministrowi SWiA posiadają swoje własne zindywidualizowane kary dyscyplinarne, 
które nie występują w pozostałych służbach. Takimi karami są: surowa nagana (Straż 
Graniczna), obniżenie dodatków o charakterze stałym (Służba Ochrony Państwa) oraz 
zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania (Policja). 

Kwestia ustawowego katalogu kar dyscyplinarnych jest o tyle istotna, że w postę-
powaniu dyscyplinarnym funkcjonują dodatkowe narzędzia (kary) mające charakter 
dyscyplinujący i pomimo iż nie zostały przez ustawodawcę zakwalifikowane stricte 
jako kary dyscyplinarne, w pragmatyce służbowej wywołują zbliżone do nich konse-
kwencje prawne (mają istotny wpływ na wcześniejszy awans w stopniu, wyróżnienie 
czy nagrodę).

Szczególną uwagę zwraca quasi-kara, jaką jest rozmowa dyscyplinująca, a która 
występuje w Straży Granicznej. Możliwość jej wymierzenia przewiduje akt wykonawczy 
do ustawy o SG, tj. rozporządzenie Ministra SWiA z 28 czerwca 2002 r. w sprawie prze-
prowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(dalej: rozporządzenie) [5]. Zgodnie z § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia rozmowa dyscy-
plinująca polega na wytknięciu funkcjonariuszowi niewłaściwego postępowania oraz 
uprzedzeniu go o możliwości zastosowania innych środków dyscyplinujących, a także 
wszczęcia postępowania i wymierzenia kary dyscyplinarnej w przypadku ponownego 
popełnienia czynu, za który funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. 
W przypadku kiedy funkcjonariusz nie zgadzałby się z wytkniętym mu niewłaściwym 
postępowaniem podczas rozmowy dyscyplinującej, w terminie pięciu dni od daty zapo-
znania się z notatką z rozmowy może wnieść do przełożonego właściwego w sprawach 
dyscyplinarnych pisemny sprzeciw. O przysługującym funkcjonariuszowi prawie do 
wniesienia sprzeciwu poucza się go podczas rozmowy dyscyplinującej, a treść poucze-
nia zawiera się w notatce z tej rozmowy. Wniesienie sprzeciwu obliguje przełożonego 
właściwego w sprawach dyscyplinarnych do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 
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Brak sprzeciwu powoduje natomiast włączenie notatki z przeprowadzonej rozmowy 
dyscyplinującej do akt osobowych funkcjonariusza, z którym była przeprowadzona 
rozmowa. W przypadku natomiast wniesienia sprzeciwu notatkę z przeprowadzonej 
rozmowy dyscyplinującej włącza się do akt postępowania dyscyplinarnego. 

Prawodawca nie określił, w jakim terminie może zostać tak naprawdę przeprowa-
dzona rozmowa dyscyplinująca. Nie stosuje się do niej również (na zasadzie odesłania) 
przepisów związanych z faktyczną możliwością wszczęcia postępowania dyscypli-
narnego (art. 137 ust. 1 i 2 ustawy o SG ). Dlatego też w praktyce może dochodzić do 
sytuacji, w której rozmowa dyscyplinująca prowadzona będzie po terminie, o któ-
rym mowa w treści przytoczonego powyżej przepisu, tj. po upływie 90 dni od dnia 
otrzymania przez przełożonego właściwego w sprawach dyscyplinarnych wiadomości 
o popełnieniu przewinienia lub naruszenia dyscypliny służbowej albo po upływie 
roku od dnia popełnienia czynu dyscyplinarnego. W takich przypadkach wniesiony 
przez funkcjonariusza sprzeciw spowoduje, że wszczęcie postępowania dyscyplinar-
nego, w związku z upływem ww. ustawowego terminu, stanie się de facto niemożliwe. 
Konsekwencją wskazanego stanu rzeczy będzie konieczność komisyjnego zniszczenia 
notatki z przeprowadzonej rozmowy dyscyplinującej. 

Bardzo ważną kwestią we wskazanej powyżej materii jest również to, że prawidłowo 
przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca w istocie nie ulega zatarciu, tak jak ma to 
miejsce w przypadku ustawowych kar dyscyplinarnych. Zgodnie bowiem z art. 137a 
ustawy o SG zatarcie kary dotyczy jedynie kary dyscyplinarnej i polega na uznaniu kary 
za niebyłą, usunięciu z akt osobowych funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu oraz 
uczynieniu nieczytelnym zapisu o karalności. 

Podobne wątpliwości natury prawnej występują w ustawie o PSP w kontekście kary 
upomnienia. Zgodnie z treścią art. 118 ustawy o PSP za przewinienie dyscyplinarne 
mniejszej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony 
dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia na piśmie, nie później jednak niż 
przed upływem trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o przewinieniu. Od kary 
upomnienia wymierzonej przez przełożonego dyscyplinarnego przysługuje ukara-
nemu odwołanie do właściwej komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja 
nie może orzec na niekorzyść ukaranego. Z uwagi na swoistą lukę extra legem, która 
występuje, gdy dla danego stanu faktycznego (kwestii prawnej) brak jest normy praw-
nej (przepisu prawa), kara upomnienia wymierzona zgodnie z treścią art. 118 ustawy 
o PSP nie ulega zatarciu. Ustawodawca w art. 124i ust. 1a ustawy o PSP postanowił, że 
zatarciu ulegają jedynie kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 117 ustawy o PSP. 
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Natomiast w kontekście kary, o której mowa w art. 118 ustawy o PSP, ustawodawca 
milczy, pozostawiając ten obszar interpretacji lub przyjętej praktyce. W przeciwieństwie 
do rozmowy dyscyplinującej mającej miejsce w Straży Granicznej kara upomnienia 
wymierzana w oparciu o ustawę o PSP nie może jednak zostać wymierzona w każdym 
czasie. Niemniej jednak w tym obszarze widocznym staje się inna niedoskonałość 
ustawodawcy. Zgodnie z art. 124j ustawy o PSP skarga do sądu administracyjnego 
przysługuje stronie na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne w drugiej 
instancji. Wymierzenie natomiast kary dyscyplinarnej w trybie art. 118 ust. 1 ustawy 
o PSP powoduje, że po wniesieniu przez ukaranego odwołania postępowanie dyscypli-
narne toczy się już tylko w jednej instancji, tj. przed właściwą komisją dyscyplinarną 
(brak drugiej instancji). Powyższe niejako ex lege wyklucza możliwość złożenia skargi 
do sądu administracyjnego.

Pożądane kierunki zmian oraz nowelizacji obowiązujących przepisów

Przechodząc na grunt dotyczący zasad oraz trybu prowadzenia postępowań dyscyplinar-
nych w poszczególnych służbach mundurowych, uwagę zwraca fakt, że z wyjątkiem PSP 
są one do siebie bardzo zbliżone. W tym też zakresie zauważono, że jedynym słusznym 
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do obrotu prawnego nowego aktu normatywnego 
wspólnego dla wszystkich służb mundurowych podległych Ministrowi SWiA, który 
w sposób jednolity i kompleksowy regulowałby prowadzenie postępowań dyscyplinar-
nych w tych służbach. W literaturze wyrazistym zwolennikiem takiego rozwiązania jest 
Sebastian Maj, który już w 2008 r. w książce pt. Postępowanie dyscyplinarne w służbach 
mundurowych [6, s. 406], stanowiącej pogłębioną komparatystykę problematyki funkcjo-
nowania postępowań dyscyplinarnych w polskich służbach mundurowych, w konkluzji 
stwierdził, „(…) że najwłaściwszym rozwiązaniem, zmierzającym do uporządkowania 
kwestii proceduralnych, wydaje się uchwalenie jednej ustawy o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej dla wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych”.

Zarówno S. Maj, jak i inni autorzy (Przemysław Szustakiewicz) [7, s. 805–814] 
opowiadający się za koniecznością ujednolicenia sposobu prowadzenia postępowań 
dyscyplinarnych w polskich służbach mundurowych sugerują, że nowe rozwiązania 
powinny charakteryzować się większym obiektywizmem i niezależnością oraz dotyczyć 
wszystkich funkcjonujących w Polsce służb mundurowych. 

Podejmując próbę wskazania pożądanego kierunku zmian nowej jednolitej ustawy 
o postępowaniu dyscyplinarnym w polskich służbach mundurowych, wydaje się, że 
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najlepszym rozwiązaniem będzie jednak tzw. blokowe (w zakresie dotyczącym tylko 
określonego ministra) ujednolicanie obowiązujących przepisów prawa. W ocenie 
autora taki sposób procedowania ma zdecydowanie większe szanse powodzenia niż 
jakakolwiek próba kompleksowego regulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej 
funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych funkcjonujących w Polsce. 

Ograniczając zatem rozważania do obszaru odpowiedzialności dyscyplinarnej 
służb mundurowych podległych tylko Ministrowi SWiA, wnikliwa ich analiza pozwala 
przyjąć, że na plan pierwszy, jako najbardziej usystematyzowane i kompletne, prze-
bijają się przepisy ustawy o Policji. Niemniej jednak to najmniej doskonałe w swojej 
konstrukcji (niekompletne i niespójne) przepisy ustawy o PSP winny stanowić wzór, 
w oparciu o który należałoby rozpocząć prace legislacyjne w kierunku zmian, o jakie 
wnoszą m.in. przywołani powyżej autorzy. 

Przepisy ustawy o PSP w zakresie postępowań dyscyplinarnych wzorowano w ca-
łości na rozwiązaniach cywilnych funkcjonujących m.in. w ustawie o służbie cywilnej 
(rozdział 9) [8]. Dlatego też, na tle pozostałych służb, najlepiej urzeczywistniają zasady 
niezależności i obiektywizmu. Występujące, w określonych okolicznościach, zabarwie-
nie zależności służbowej nie jest aż tak widoczne jak w przypadku przepisów obowią-
zujących w innych służbach (Policja, Straż Graniczna czy SOP). Niestety ustawa o PSP 
w aktualnym kształcie, pomimo pewnych istotnych rozwiązań, które w niej zawarto, 
nie może stanowić wzorca gotowego w całości do implementacji. Niemniej jednak, na 
co wskazano wyżej, stanowi ona dobrą bazę wyjściową do opracowania nowej ustawy 
obejmującej sposób prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundu-
rowych podległych Ministrowi SWiA.

Próbując stworzyć najważniejsze założenia takiej nowej ustawy, należałoby wskazać 
na cztery jej podstawowe obszary, tj.
•	 postępowanie wyjaśniające (czynności wyjaśniające/sprawdzające);
•	 postępowanie dyscyplinarne (postępowanie dowodowe);
•	 postępowanie przed komisją dyscyplinarną (orzeczenia dyscyplinarne);
•	 postępowanie odwoławcze (organ II instancji).

Żadna z obowiązujących aktualnie ustaw kompetencyjnych dotyczących służb 
mundurowych podległych Ministrowi SWiA nie stypizuje wprost, czym jest postępo-
wanie wyjaśniające (czynności wyjaśniające/sprawdzające). Co istotne, zarówno przepisy 
ustawy o Policji, ustawy o PSP oraz ustawy o SOP, w zakresie nieuregulowanym w ww. 
ustawach, odsyłają do przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego [9]. Warto jednak zwrócić uwagę, że odesłanie, o którym mowa, dotyczy 
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jedynie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, a nie czynności wyjaśniają-
cych/sprawdzających. Dlatego też, co do zasady, w ramach czynności wyjaśniających/ 
sprawdzających nie można realizować żadnych czynności procesowych, o których 
mowa w przepisach Kpk (np. przesłuchiwać osób w charakterze świadka – art. 307). 
Nieco inaczej wygląda to w przypadku ustawy o SG, która sposób realizacji postępowa-
nia w sprawach dyscyplinarnych (w tym czynności wyjaśniających) przeniosła na grunt 
aktu wykonawczego. Zgodnie z § 44 ww. rozporządzenia w sprawach nieuregulowanych 
tym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego [10]. Gramatyczna wykładnia wskazanej 
normy prawnej dowodzi, że bezwarunkowe odesłanie do przepisów Kpa znajduje 
również zastosowanie do czynności wyjaśniających. Mając to na uwadze, należałoby 
przyjąć, że w ramach czynności wyjaśniających istnieje (przynajmniej teoretycznie) 
możliwość realizacji czynności dowodowych, jakie przewiduje Kpa (np. przesłuchanie 
w charakterze świadka – art. 75 § 1).

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana z prowadzeniem postępowań dys-
cyplinarnych (w sensie dowodowym). O ile w Policji, SOP oraz SG regulacje prawne 
dotyczące tego obszaru są w miarę spójne (postępowanie prowadzi rzecznik dyscypli-
narny lub wyznaczony funkcjonariusz), to w PSP postępowanie dyscyplinarne (w sensie 
dowodowym) prowadzi niezależny organ, tj. komisja dyscyplinarna. W ustawie o PSP 
rola rzecznika dyscyplinarnego została sprowadzona do pojedynczych czynności 
służbowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy o PSP (art. 123 ust. 1) rzecznik 
dyscyplinarny staje się oskarżycielem dopiero w postępowaniu dyscyplinarnym, któ-
re wszczynane jest przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji. Taki stan rzeczy 
powoduje, że rzecznik nie posiada kompetencji do realizacji czynności dowodowych, 
o których mowa w przepisach rozdziału 19 Kpk. Nie może on zatem, tak jak robią to inni 
rzecznicy w pozostałych służbach mundurowych, dokonywać żadnych czynności pro-
cesowych, tj. przesłuchiwać w charakterze świadka, stawiać zarzutów i przesłuchiwać 
w charakterze obwinionego czy też powoływać biegłego lub przeprowadzać oględzin. 
Wskazane powyżej kompetencje, zgodnie z przepisami ustawy, zostały nadane komisji 
dyscyplinarnej. To ona, jako organ uprawniony do wszczęcia postępowania dyscypli-
narnego, może na zasadzie odesłania do przepisów art. 17 Kpk odmówić wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte – umorzyć. Do kompetencji komisji na-
leży również wyznaczenie terminu rozprawy dyscyplinarnej, o którym zawiadamia 
rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego i obrońcę oraz wezwanie w razie potrzeby 
na rozprawę świadków i biegłych. W tym też zakresie w pełni znajduje zastosowanie 
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art. 16 Kpk, zgodnie z którym to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany 
pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im 
uprawnieniach. Istotną normą prawną definiującą kompetencje komisji dyscyplinarnej 
jako organu wiodącego w ramach postępowania dyscyplinarnego i uprawnionego do 
realizacji czynności dowodowych jest treść art. 124g ustawy o PSP. Wskazany przepis 
stanowi materialną podstawę prawną kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa, 
które mogą wystąpić tylko na rozprawie dyscyplinarnej, a nie np. w ramach czynności 
sprawdzających. Dlatego też to komisja, a nie rzecznik dyscyplinarny, może w sposób 
formalnoprawny dokonywać czynności dowodowych, z którymi mogą wiązać się 
uzasadnione roszczenia finansowe osób niebędących stronami postępowania dyscypli-
narnego (wynagrodzenie biegłych za opinię lub tłumaczenie, zwrot kosztów dojazdu 
świadków, itp.). 

Mając na uwadze powyższe, rola rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu 
dyscyplinarnym wydaje się być kluczowa, dlatego też rozwiązania przyjęte w usta-
wie o PSP są całkowicie niepraktyczne i nie mogłyby znaleźć zastosowania w nowej 
ustawie regulującej kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb 
mundurowych podległych Ministrowi SWiA. Również rozwiązania przyjęte na bazie 
ustawy o SG nie nadają się do ich bezkrytycznej implementacji. Należy zauważyć, że 
zdefiniowana w tej ustawie funkcja quasi-rzecznika, tj. funkcjonariusza powoływanego 
do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego ad hoc, tylko do konkretnej sprawy, 
wydaje się być dalece nieskuteczna i niepraktyczna. Niewyznaczanie stałych rzeczni-
ków dyscyplinarnych (tak, jak to ma miejsce w Policji), na z góry zaplanowany okres, 
powoduje, że ewentualne doświadczenie wynikające z praktyki zostaje rozproszone na 
szeroki i całkiem przypadkowy potencjał ludzki. Brak kumulacji wiedzy i doświadcze-
nia w obrębie kilkunastu lub kilkudziesięciu osób w skali całej formacji powoduje, że 
nie dysponuje ona właściwymi zasobami ludzkimi mogącymi skutecznie realizować 
zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych. Co więcej, brak do-
świadczonej kadry ma bezpośredni wpływ na możliwości szkoleniowe, a tym samym 
na kształtowanie prawidłowej świadomości u potencjalnych kandydatów na nowych 
rzeczników dyscyplinarnych.

Mając powyższe na uwadze, w ramach nowej ustawy istotnym staje się wprowadzenie 
rozwiązań jasno definiujących rolę i zadania rzecznika dyscyplinarnego powoływane-
go na określony z góry okres oraz jednoznaczne i kompletne zdefiniowanie sposobu 
realizacji czynności wyjaśniających oraz postępowania dyscyplinarnego (w sensie do-
wodowym), bez odsyłania do przepisów innych ustaw.
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Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem w tej materii są aktualne przepisy ustawy 
o Policji oraz SOP, gdzie całość postępowania dowodowego w ramach postępowania 
dyscyplinarnego została skupiona na rzeczniku dyscyplinarnym. Niemniej jednak 
w dalszym ciągu do uregulowania pozostaje sprawa dotycząca czynności wyjaśniających 
oraz kwestia odsyłania w zakresie nieuregulowanym do przepisów innych ustaw. Warto 
w tym miejscu zauważyć, że odsyłanie w całości do przepisów np. Kpk lub Kpa bez 
wyraźnego wskazania obszarów, co do których będą miały zastosowanie przepisy odsy-
łające, tak jak ma to niestety obecnie miejsce w ustawie o PSP (art. 124n) oraz w akcie 
wykonawczym do ustawy o SG (§ 44 rozporządzenia), rodzi poważne konsekwencje 
interpretacyjne. W postępowaniu dyscyplinarnym nie da się bowiem zastosować np. 
niektórych przepisów Kpk (ani odpowiednio, ani wprost, ani też w drodze analogii). 
Takimi przepisami będą np. przepisy związane z zatrzymaniem osoby, przeszukaniem 
miejsca, rzeczy lub osoby, listem żelaznym czy też aresztowaniem (w tym europejskim 
nakazem aresztowania). 

Przyjmując powyższy model jako optymalny sposób postępowania w sprawach 
dyscyplinarnych, należałoby uznać, że dalszą tego konsekwencją będzie wprowadze-
nie konieczności orzekania o karze dyscyplinarnej przez komisję dyscyplinarną, a nie 
przez przełożonego dyscyplinarnego, tak jak to ma obecnie miejsce w ustawie o Policji, 
ustawie o SG oraz ustawie o SOP. Opieranie się w tym przypadku na rozwiązaniach 
zawartych w ustawie o PSP wydaje się być oczywiste, gdyż tylko ta ustawa uwzględnia 
zasady niezależności oraz obiektywizmu. Relacja wynikająca z podległości służbowej 
pomiędzy przełożonym dyscyplinarnym a obwinionym może w określonych okolicznoś- 
ciach budzić uzasadniony sprzeciw płynący z tzw. konfliktu interesów. W przypadku 
wystąpienia takiego konfliktu (np. w sytuacji bezpośredniej podległości – komendant 
jednostki organizacyjnej versus naczelnik komórki organizacyjnej) przełożony dyscypli-
narny nie ma ustawowej możliwości wyłączenia się od orzekania. Brak uwarunkowań 
prawnych zapobiegających możliwości wystąpienia rzeczywistego, potencjalnego lub 
nawet postrzeganego konfliktu interesów, a w istocie możliwości złamania zasady 
obiektywizmu stanowi poważne naruszenie podstawowych gwarancji obywatelskich, 
o których mowa w konstytucji. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie 
tylko samych zainteresowanych (tj. funkcjonariuszy), ale będąc również w zgodzie 
z ideą państwa demokratycznego, należałoby przyjąć, że orzekanie kar dyscyplinar-
nych, a co za tym idzie również i postępowanie odwoławcze w tych sprawach, powinno 
należeć do kompetencji niezależnych organów. Takim organem mogłyby być komisje 
dyscyplinarne I i II instancji szczegółowo opisane w ustawie o PSP.
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W celu kompleksowego opracowania procedury związanej z prowadzeniem po-
stępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA 
niezbędnym staje się dodatkowe wyjaśnienie kwestii, takich jak: odpowiedzialność 
dyscyplinarna za czyny stypizowane w innych ustawach, odpowiedzialność dyscypli-
narna po rozwiązaniu stosunku służbowego oraz prawo do obrony. 

Postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem autonomicznym, co oznacza, że 
jest niezależne od innych postępowań, np. karnego czy też w sprawie o wykroczenie, 
które toczą się równolegle obok postępowania dyscyplinarnego. W przedmiotowej 
materii zachodzi jednak wątpliwość co do konieczności wszczynania postępowania 
dyscyplinarnego w związku z informacją o równolegle toczącym się wobec danego 
funkcjonariusza postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie, w szczególności 
z uwagi na treść obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 134 ustawy o SG, art. 208 
ust. 1 ustawy o SOP oraz art. 115 ust. 2 ustawy o PSP funkcjonariusz ponosi odpowie-
dzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa i wykroczenia – niezależnie od 
odpowiedzialności karnej. Wątpliwość, o której mowa, dotyczy interpretacji zwrotu 

„popełnione”, w kontekście zasady domniemania niewinności, która ma miejsce nie 
tylko na gruncie postępowania karnego, ale również w ramach postępowania dyscypli-
narnego prowadzonego na gruncie np. ustawy o Policji (art. 135g). Co ciekawe, w usta-
wie o Policji brak jest zapisu, który wskazywałby na odpowiedzialność dyscyplinarną 
funkcjonariusza za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Zgodnie z literalnym 
brzmieniem art. 132 ust. 4 ustawy o Policji odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależ-
nie od odpowiedzialności karnej podlega czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, 
wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Istotą odpowiedzialności dyscyplinarnej jest 
zatem czyn dyscyplinarny, który może jednocześnie wypełniać znamiona wykroczenia 
lub przestępstwa, a nie samo wykroczenie lub przestępstwo. Nie każde wykroczenie 
lub przestępstwo będzie nosiło jednocześnie znamiona czynu dyscyplinarnego. 

Regulacje, o których mowa wyżej, w zależności od przyjętej interpretacji, mogą 
prowadzić do tego, że postępowania dyscyplinarne za „popełnione” przez funkcjo-
nariusza wykroczenie lub przestępstwo będą wszczynane dopiero z chwilą uzyskania 
przez przełożonego dyscyplinarnego informacji o prawomocnym wyroku skazującym 
funkcjonariusza za jego „popełnienie”, a nie z chwilą uzyskania informacji, np. w drodze 
meldunku służbowego, że funkcjonariusz był sprawcą określonego wykroczenia lub 
przestępstwa. Takie zachowanie może prowadzić do przedawnienia odpowiedzialności 
dyscyplinarnej.
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Dlatego też do rozwagi pozostaje wprowadzenie takich rozwiązań, które obok czynu 
dyscyplinarnego, który jednocześnie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia, 
będą przewidywały samodzielny przepis prawny dotyczący możliwości pociągnięcia 
funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione przestępstwo lub 
wykroczenie, ale dopiero po uprawomocnieniu się wyroku czy to w sprawie karnej, 
wykroczeniowej, czy też w sprawie cywilnej (np. o naruszenie dóbr osobistych). Po-
wyższe stanowiłoby pełniejsze odzwierciedlenie zasady domniemania niewinności, nie 
stojąc jednocześnie w sprzeczności z celami i wartościami obowiązującymi w służbie. 
Taki sposób procedowania ograniczyłby możliwość wszczynania oraz automatycznego 
zawieszania postępowań za czyn, który nie stanowiłby przewinienia dyscyplinarnego, 
lecz stricte wypełniałby znamiona czynu zabronionego (tj. przestępstwa lub wykrocze-
nia). Należy również zauważyć, że w przypadku popełnienia ciężkiego przestępstwa 
lub wykroczenia, które ewidentnie kolidowałoby z wizerunkiem formacji mundurowej, 
a wina sprawcy nie budziłaby wątpliwości, przełożony dyscyplinarny mógłby skorzystać 
z innych narzędzi, gwarantujących mu zachowanie etosu oraz służbowych wartości 
(np. zwolnienie ze służby w trybie administracyjnym) bez konieczności prowadzenia 
postępowania dyscyplinarnego. 

Inną, równie istotną kwestią, jest możliwość odstąpienia od wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego lub umorzenia już wszczętego w przypadku, kiedy czyn stanowiący 
przewinienie dyscyplinarne wypełniałby jednocześnie znamiona wykroczenia, lecz 
mniejszej wagi lub sprawca wykroczenia zostałby ukarany grzywną. Decyzję w sprawie 
ewentualnego odstąpienia od wszczęcia lub umorzenia już wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego podejmuje w sposób fakultatywny właściwy przełożony dyscyplinar-
ny. Podjęcie ww. decyzji powoduje, że funkcjonariusz nie podlega żadnej dodatkowej 
karze. Inaczej jest w przypadku odstąpienia od wszczęcia postępowania dyscyplinar-
nego wobec sprawcy czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. 
Przełożony dyscyplinarny, chcąc podjąć w takim przypadku decyzję o odstąpieniu od 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, musi ze sprawcą przewinienia dyscyplinar-
nego przeprowadzić udokumentowaną – w formie notatki– rozmowę dyscyplinującą 
(oblig ustawowy). 

Wskazane powyżej rozwiązania nie występują na tle ustawy o PSP. Strażak za czyn 
stanowiący wykroczenie, nawet popełniony w wyniku wykonania polecenia służbo-
wego, ponosi zawsze odpowiedzialność dyscyplinarną. Ponadto, pomimo że ustawa 
o PSP przewiduje możliwość odstąpienia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, przełożony dyscyplinarny nie może 
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odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, gdyż zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy 
o PSP musi on wymierzyć karę upomnienia na piśmie. Co więcej, warunkiem takiego 
działania jest czas. Przełożony może skorzystać z ww. prawa nie później jednak niż 
przed upływem trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o przewinieniu.

Mając na uwadze powyższe, po raz kolejny ustawa o PSP wskazuje na pożądany 
wzorzec określonych zachowań. Ustawodawca, konstruując przepisy dyscyplinarne 
w poszczególnych służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA, nie zachował 
jednolitości, powodując tym samym różny poziom ich uprzywilejowania. W tym miej-
scu warto jednak zauważyć, że nieostrość zapisów wskazujących na możliwość odstąpie-
nia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub też jego umorzenia w przypadku, 
kiedy popełniono przewinienie dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona 
wykroczenia o mniejszej wadze, może rodzić istotne pole do nadużyć. Brak legalnej 
definicji pojęcia „wykroczenie o mniejszej wadze” może w praktyce powodować niewła-
ściwą jego interpretację, a co najważniejsze – niejednolity sposób postępowania w całej 
formacji. Jeszcze większe pole do nadużyć ustawodawca przewidział w przypadku 
ukarania sprawcy za popełnione wykroczenie karą grzywny. W takim przypadku do 
swobodnej oceny przełożonego dyscyplinarnego należy, jaka kara grzywny (np. z uwagi 
na jej wysokość lub rodzaj wykroczenia) będzie kwalifikowała się do odstąpienia od 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub umorzenia już wszczętego. Konsekwen-
cją działania przełożonego dyscyplinarnego może być np. złamanie zasady równości 
wobec prawa. Opierając się jedynie na subiektywnej ocenie, przełożony dyscyplinarny, 
dokonując różnej gradacji określonych spraw (wykroczeń), może inaczej potraktować 
ich sprawców. Za dwa różne zachowania (wykroczenia), lecz o takiej samej społecznej 
szkodliwości, wobec jednego sprawcy może zostać dodatkowo orzeczona kara dyscy-
plinarna, a wobec drugiego już nie. 

Wobec powyższego, w oparciu o zasady techniki prawodawczej, które nakazują 
posługiwanie się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i po-
wszechnie przyjętym znaczeniu, w tym unikanie tworzenia wieloznacznych struktur 
językowych, w nowym brzmieniu przepisów ustawowych należałoby z większą uwagą 
pochylić się nad już istniejącymi w opisanej materii rozwiązaniami zawartymi w usta-
wie o PSP. 

Dokonując analizy przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną 
funkcjonariuszy służb mundurowych poległych Ministrowi SWiA, warto również 
zwrócić uwagę na odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli akademickich będących 
jednocześnie funkcjonariuszami Policji lub PSP. Wskazane zagadnienie dotyczy bardzo 
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wąskiego grona osób, niemniej jednak dobitnie pokazuje swoiste luki mające bezpośred-
ni wpływ na konstytucyjne gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Zgodnie z treścią art. 440 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce [11] przepisy tej ustawy mają zastosowanie do uczelni służb państwowych 
działających na podstawie ustaw kompetencyjnych (dotyczy Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie działającej w oparciu o art. 4 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 3a ustawy o Po-
licji oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej działającej w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 4  
w zw. art. 17 ust. 1 ustawy o PSP ). W świetle art. 439 ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyż-
szym osoba pełniąca np. funkcję rektora uczelni służb państwowych oraz osoba pełniąca 
w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako 
jednostki organizacyjnej właściwej służby jest jednocześnie nauczycielem akademic-
kim, wobec czego znajdują względem niej zastosowanie przepisy o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, o czym wprost stanowi art. 275–306 ustawy 
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydanego na podstawie art. 306 tej ustawy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, 
a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia [12]. 

Wobec powyższego osoba będąca nauczycielem akademickim w uczelni służb 
państwowych, będąca jednocześnie czynnym funkcjonariuszem Policji lub PSP, 
w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega zarówno przepisom ustawy 
o Policji (art. 132 i następne) lub ustawy o PSP (art. 115 i następne) oraz przepi-
som ustawy o szkolnictwie wyższym (art. 275 i następne). Taki stan rzeczy powoduje,  
że wobec jednej i tej samej osoby, za ten sam czyn wyczerpujący znamiona deliktu 
dyscyplinarnego, znajdują zastosowanie przepisy dwóch różnych aktów normatyw-
nych oraz dwie różne procedury dyscyplinarne, w których mogą zostać orzeczone  
dwie różne kary dyscyplinarne. Do rozważenia pozostaje tutaj co prawda kwestia  
tzw. res iudicata (przesłanki powagi rzeczy osądzonej), niemniej jednak z uwagi na 
treść art. 275 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym sytuacja związana z prowadzeniem 
dwóch równoległych postępowań dyscyplinarnych wobec tej samej osoby, o ten sam 
czyn, w istocie jest więcej niż możliwa.

O ile procedura dyscyplinarna wynikająca z przepisów ustawy o Policji czy też 
ustawy o PSP wobec nauczyciela akademickiego uczelni służb państwowych będącego 
rektorem tej uczelni i będącego jednocześnie funkcjonariuszem Policji lub PSP nie 
budzi większych wątpliwości, o tyle procedura dyscyplinarna wobec tej samej osoby, 
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realizowana jednak na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, ma pewne 
bardzo istotne niedoskonałości. Zgodnie bowiem z art. 277 ust. 3 ustawy o szkolnictwie 
wyższym rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dotyczących czynów nauczycieli 
akademickich pełniących funkcje rektora powołuje minister spośród nauczycieli aka-
demickich. Mówiąc o „ministrze”, zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, 
należałoby rozumieć ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a nie 
Ministra SWiA. Wskazuje na to wprost art. 435 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, 
który w swej treści pomija art. 277 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym jako ten, który 
mógłby stanowić wyjątek wskazujący, że ministrem, o którym mowa w art. 277 ust. 3 
ustawy, może być minister inny niż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki, a więc np. Minister SWiA. Jednocześnie zgodnie z art. 457 ust. 1 przywoła-
nej ustawy w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich 
pełniących funkcje rektora i przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, 
zatrudnionych m.in. w uczelni służb państwowych, rzecznik dyscyplinarny rozpoczyna 
prowadzenie sprawy na polecenie ministra nadzorującego uczelnię, a więc Ministra 
SWiA, a nie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto na 
podstawie art. 457 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym to Minister SWiA posiada 
określone uprawnienia proceduralne w przypadku wydania przez rzecznika dyscy-
plinarnego postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Wskazany powyżej dualizm w zakresie sposobu działania poszczególnych mi-
nistrów wprowadza niepotrzebny chaos, a w przypadku samej realizacji podwójnej 
procedury dyscyplinarnej wydaje się, że godzi również w konstytucyjną zasadę rów-
ności wobec prawa.

Rozpatrując kwestie dotyczące możliwej odpowiedzialności dyscyplinarnej po 
rozwiązaniu stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji, SG, SOP czy PSP, nie sposób 
po raz kolejny nie odwołać się do przepisów ustawy o PSP, gdyż formalnie tylko w tej 
formacji odpowiedzialność, o której mowa, występuje. Pozostałe służby mundurowe 
(Policja, SOP) w swoich ustawach kompetencyjnych posiadają zapisy wskazujące na 
możliwość umorzenia postępowania dyscyplinarnego w przypadku, gdy stało się ono 
bezprzedmiotowe z innej przyczyny. W przepisach dotyczących SG, zgodnie z treścią 
§ 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia, postępowanie dyscyplinarne umarza się w przypad-
ku, kiedy obwiniony przestał podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu. W momencie 
natomiast, kiedy obwiniony złożył pisemne zgłoszenie niezwłocznego wystąpienia ze 
służby, postępowanie dyscyplinarne można umorzyć, jeżeli dotyczy ono czynu, za który 
funkcjonariusz ponosi wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną. 
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Zupełnie inaczej jest w przypadku PSP. Zgodnie z art. 124d ustawy o PSP w razie 
rozwiązania stosunku służbowego ze strażakiem w toku postępowania dyscyplinarnego, 
postępowanie toczy się nadal. Wskazany przepis w kontekście całości norm definiują-
cych sposób prowadzenia w PSP postępowania dyscyplinarnego wydaje się być jednak 
wewnętrznie sprzeczny. Powyższa regulacja wzbudza istotne wątpliwości związane nie 
tylko z brakiem dobrej woli obwinionego i jego chęcią dalszej możliwości uczestnictwa 
w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym, ale przede wszystkim z tym, czy ob-
winiony podlega nadal orzecznictwu dyscyplinarnemu. Zgodnie bowiem z przepisami 
ustawy o PSP odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy wyłącznie „strażaka”, a więc 
osoby pozostającej w stosunku służbowym. Niezależnie od powyższego wątpliwości 
budzi również zasadność dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z uwagi 
na skuteczność możliwej do wykonania kary dyscyplinarnej, np. kary wydalenia ze 
służby. Skoro obwiniony został już wcześniej zwolniony ze służby (w zawiązku ze 
zgłoszeniem przez niego pisemnego żądania zwolnienia ze służby – art. 43 ust. 2 pkt 5 
ustawy o PSP), to wykonanie orzeczonej już po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby 
kary polegającej na wydaleniu go ze służby staje się z mocy prawa nieskuteczne. 

Niemniej jednak wydaje się, że możliwość prowadzenia postępowania dyscypli-
narnego, nawet po ustaniu stosunku służbowego (po formalnym zwolnieniu funkcjo-
nariusza ze służb), w obszarze dotyczącym np. kary związanej z obniżeniem stopnia 
służbowego, w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny służbowej, jest nie tylko 
prawnie i faktycznie dopuszczalne, ale i społecznie uzasadnione. 

Analizując z kolei przepisy dotyczące prawa do obrony w ramach postępowania 
dyscyplinarnego prowadzonego w służbach mundurowych podległych MSWiA, nie 
sposób nie zauważyć problemu związanego z możliwością naruszenia zasady równości 
stron postępowania. Aspekt, o którym mowa, szczególnie dobitnie przebija się w usta-
wie o PSP. Nowelizacja ustawy o PSP z 2008 r., rozszerzająca prawo obwinionego do 
obrony poprzez dodatkowy katalog osób go reprezentujących (adwokata lub radcy 
prawnego), spowodowała, że w ramach postępowania dyscyplinarnego doszło do 
zaburzenia równości stron tegoż postępowania. Należy zauważyć, że osoby obwinione 
o czyn dyscyplinarny coraz częściej korzystają z pomocy profesjonalnych obrońców 
(adwokata lub radcy prawnego) ustanawianych na własny koszt. Jednocześnie po 
stronie oskarżyciela, w tym w komisji dyscyplinarnej, mogą występować osoby, które 
nie posiadają tożsamego przygotowania merytorycznego oraz praktycznego jak usta-
nowieni przez obwinionego profesjonalni obrońcy. Należy pamiętać, że charakter 
realizowanych przez PSP zadań nie wymaga od strażaków konieczności posiadania 
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wykształcenia prawniczego. Co więcej, odesłanie w ustawie o PSP w zakresie nieure-
gulowanym do przepisów Kpk powoduje, że postępowanie dowodowe przed komisją 
dyscyplinarną w całości opiera się na przepisach Kpk. Brak zatem wymaganego w tym 
obszarze doświadczenia i wiedzy przez osoby pełniące funkcję rzecznika oraz będące 
członkami komisji dyscyplinarnej z natury rzeczy czyni je nierównymi wobec pozo-
stałych uczestników postępowania dyscyplinarnego. O podobnej problematyce można 
mówić w przypadku pozostałych formacji mundurowych podległych Ministrowi SWiA.

Dodatkowym problemem, mającym bezpośredni związek z wprowadzeniem do 
postępowania dyscyplinarnego możliwości korzystania z pomocy profesjonalnych 
obrońców, jest widoczna przewlekłość tych postępowań. Z uwagi na krótki okres 
przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej (rok od zaistnienia czynu dyscypli-
narnego) jedną z potencjalnych linii stanowiących podstawę obrony jest tzw. „granie 
na czas”. W przypadku PSP oraz SOP, które nie realizują wprost zadań opartych na 
przepisach Kpk (dot. prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie do-
chodzenia lub śledztwa) i nie posiadają, co do zasady, niezbędnego w tym zakresie 
doświadczenia oraz wiedzy, przyjęte przez profesjonalnych obrońców działania mogą 
odnosić wymierny skutek.

Powrót zatem do pierwotnych rozwiązań obowiązujących w postępowaniu dyscy-
plinarnym w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA mógłby być słuszny 
nie tyko z uwagi na zachwianą zasadę równości stron postępowania procesowego, ale 
również z uwagi na aspekt etyczny. Niemniej jednak, ponieważ działania ustawodawcy, 
który dokonał stosownych nowelizacji ustaw kompetencyjnych, wymuszone zostały 
wyrokiem TK1 z 19 marca 2007 r. [13], wydaje się, że pewnym możliwym wyjściem 

 1 W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich odebranie możliwości ustanowienia obrońcą w postę-
powaniu dyscyplinarnym profesjonalnego pełnomocnika–adwokata czy radcy prawnego i pozo-
stawienie obrony odpowiednio – funkcjonariuszowi Straży Granicznej, Służby Celnej czy Policji 
(nieprofesjonalnemu pełnomocnikowi) może spowodować brak należytej obrony obwinionego 
w postępowaniu dyscyplinarnym. Wnioskodawca zwrócił uwagę, że funkcjonariusz pełniący rolę 
obrońcy wykonuje tę funkcję oprócz swych podstawowych obowiązków wynikających z charakteru 
służby w warunkach podległości służbowej. Okoliczności te mogą rzutować na jego aktywność 
w trakcie postępowania dyscyplinarnego.

(…) Na podstawie przytoczonych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego można sformu-
łować tezę o obowiązku ustawodawcy takiego ukształtowania przepisów regulujących wszelkiego 
rodzaju postępowania dyscyplinarne, by tak jak w postępowaniu karnym zapewniały odpowiedni 
poziom prawa do obrony, w wymiarze materialnym i formalnym. Wychodząc od tej tezy, nie można 
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z sytuacji byłoby stworzenie puli tzw. obrońców z urzędu. Byliby nimi np. funkcjona-
riusze poszczególnych służb, działający na etacie, których głównym zadaniem byłoby 
udzielanie pomocy prawnej funkcjonariuszom, wobec których zostało wszczęte po-
stępowanie dyscyplinarne. Takie rozwiązanie eliminowałoby również aktualne proble-
my związane ze zwrotem kosztów poniesionych na obrońcę z wyboru w przypadku 
np. uniewinnienia. W powyższym obszarze do rozważenia pozostaje jednak kwestia 
niezależności ww. funkcjonariuszy. Aspekt niezależności w stosunku do rzeczników 
dyscyplinarnych oraz komisji orzekających został poruszony przez S. Maja, który 
wskazał na konieczność objęcia tych osób ochroną prawną porównywalną do tej, która 
obowiązuje wobec działaczy związkowych.

Podsumowanie

Rekapitulując, z uwagi na obowiązujące aktualnie rozwiązania organizacyjne, w tym bie-
żące kierunki rozwoju poszczególnych formacji mundurowych podległych Ministrowi 
SWiA, należy przypuszczać, że opracowanie rozwiązań legislacyjnych, które w sposób 
kompleksowy, jednolity oraz ostateczny uregulują sprawy związane z prowadzeniem po-
stępowań dyscyplinarnych w ww. służbach mundurowych, jest wyłącznie kwestią czasu.
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