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1495
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym
w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem
dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej
„CBA”, w tym obieg dokumentów zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”, prostowanie b∏´dów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omy∏ek oraz wzory postanowieƒ i innych dokumentów sporzàdzanych w post´powaniu dyscyplinarnym.
§ 2. 1. Dokumenty mo˝na dor´czaç bezpoÊrednio,
przekazywaç przesy∏kà listowà, pocztà elektronicznà,
faksem lub przy u˝yciu innych Êrodków ∏àcznoÊci.
2. Obieg dokumentów prowadzi si´ w taki sposób,
aby ich treÊç nie by∏a udost´pniona osobom niepowo∏anym.
§ 3. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezw∏ocznie prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu dokumenty
w sprawach dyscyplinarnych zastrze˝onych do jego
w∏aÊciwoÊci.
§ 4. Dokumenty sk∏adane przez obwinionego w∏àcza si´ niezw∏ocznie do akt post´powania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich z∏o˝enia.
§ 5. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego albo prze∏o˝onego dyscyplinarnego o przed∏u˝enie terminu
prowadzenia czynnoÊci dowodowych w post´powaniu dyscyplinarnym sk∏ada si´ odpowiednio prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo Szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „Szefem
CBA”, w∏aÊciwemu do wydania w tym przedmiocie
postanowienia, nie póêniej ni˝ 5 dni przed up∏ywem
tego terminu.
§ 6. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodà Szefa
CBA korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynnoÊci dowodowych
w post´powaniu dyscyplinarnym, sporzàdza odpowiednià notatk´ i w∏àcza jà do akt post´powania dyscyplinarnego. Notatka powinna zawieraç oznaczenie
rzecznika dyscyplinarnego, który b´dzie udziela∏ pomocy, oraz zakres powierzonych do przeprowadzenia
czynnoÊci dowodowych w post´powaniu dyscyplinarnym.

§ 7. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia
odwo∏ania, przekazuje je Szefowi CBA wraz z aktami
post´powania dyscyplinarnego, aktami osobowymi
obwinionego oraz swoim stanowiskiem w terminie
7 dni od dnia, w którym otrzyma∏ odwo∏anie.
§ 8. Prostowanie b∏´dów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omy∏ek w protoko∏ach
sporzàdzonych w toku post´powania dyscyplinarnego wymaga opisania przez osob´ sporzàdzajàcà protokó∏ przed jego podpisaniem.
§ 9. OkreÊla si´ wzory:
1) postanowienia o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) postanowienia o odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia;
3) postanowienia o wy∏àczeniu albo odmowie wy∏àczenia prze∏o˝onego dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;
4) postanowienia o wy∏àczeniu albo odmowie wy∏àczenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiàcego
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;
5) protoko∏u przes∏uchania Êwiadka, stanowiàcego
za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;
6) postanowienia o odmowie zwolnienia od z∏o˝enia
zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia;
7) protoko∏u przes∏uchania obwinionego, stanowiàcego za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia;
8) protoko∏u przyj´cia pisemnych wyjaÊnieƒ obwinionego, stanowiàcego za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia;
9) protoko∏u ogl´dzin, stanowiàcego za∏àcznik nr 9
do rozporzàdzenia;
10) postanowienia o odmowie udost´pnienia akt, stanowiàcego za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia;
11) postanowienia o zmianie albo uzupe∏nieniu zarzutów, stanowiàcego za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia;
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12) postanowienia o odmowie uwzgl´dnienia wniosku dowodowego, stanowiàcego za∏àcznik nr 12
do rozporzàdzenia;
13) postanowienia o przed∏u˝eniu czynnoÊci dowodowych do 2 miesi´cy, stanowiàcego za∏àcznik nr 13
do rozporzàdzenia;
14) postanowienia o przed∏u˝eniu czynnoÊci dowodowych na czas oznaczony powy˝ej 2 miesi´cy, stanowiàcego za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia;
15) postanowienia o zawieszeniu post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 15 do
rozporzàdzenia;
16) postanowienia o podj´ciu zawieszonego post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik
nr 16 do rozporzàdzenia;
17) protoko∏u zapoznania obwinionego albo obroƒcy
z aktami post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia;
18) postanowienia o odmowie uzupe∏nienia akt post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia;
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22) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, stanowiàcego za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia;
23) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych, stanowiàcego
za∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia;
24) postanowienia o odmowie przyj´cia odwo∏ania,
stanowiàcego za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia;
25) protoko∏u zapoznania obwinionego albo obroƒcy
z materia∏ami uzyskanymi w wyniku uzupe∏nienia
materia∏u dowodowego, stanowiàcego za∏àcznik
nr 25 do rozporzàdzenia;
26) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, stanowiàcego za∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia;
27) postanowienia o odmowie wznowienia post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik
nr 27 do rozporzàdzenia;
28) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji w trybie wznowienia post´powania dyscyplinarnego,
stanowiàcego za∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia;

19) protoko∏u zapoznania obwinionego albo obroƒcy
z uzupe∏nionymi aktami post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 19 do rozporzàdzenia;

29) postanowienia wydanego w drugiej instancji
w trybie wznowienia post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 29 do rozporzàdzenia;

20) postanowienia o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych, stanowiàcego za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia;

30) orzeczenia wydanego w drugiej instancji w trybie
wznowienia post´powania dyscyplinarnego, stanowiàcego za∏àcznik nr 30 do rozporzàdzenia.

21) postanowienia wydanego w drugiej instancji po
rozpatrzeniu za˝alenia lub wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, stanowiàcego za∏àcznik
nr 21 do rozporzàdzenia;

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10189 —

Poz. 1495
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. (poz. 1495)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
....................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ................................... r.
o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. ...., pkt 2*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
1. Wszczàç post´powanie dyscyplinarne przeciwko ....................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

i przedstawiç zarzut(y) nast´pujàcej treÊci: ...................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów wraz z kwalifikacjà prawnà przewinienia dyscyplinarnego)

2. Do prowadzenia post´powania dyscyplinarnego wyznaczyç .................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe rzecznika dyscyplinarnego)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne przewinienia dyscyplinarnego)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w toku post´powania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do:
1) sk∏adania lub odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ;
2) zg∏aszania wniosków dowodowych;
3) przeglàdania akt post´powania dyscyplinarnego oraz sporzàdzania z nich notatek;
4) ustanowienia obroƒcy, tak˝e spoÊród funkcjonariuszy;
5) wnoszenia do prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝aleƒ na postanowienia wydane w toku post´powania przez
rzecznika dyscyplinarnego, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia i w przypadkach wskazanych w ustawie; od
postanowieƒ wydanych przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝alenie przys∏uguje do Szefa CBA.
....................................................................................................
(podpis obwinionego, którego zapoznano z przys∏ugujàcymi mu prawami)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
...................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia .................................... r.
o odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 121 ust. 1 pkt .... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego przeciwko .................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe funkcjonariusza)

w zwiàzku z informacjà o pope∏nieniu przewinienia dyscyplinarnego polegajàcego na .........................................
...........................................................................................................................................................................................
(opis przewinienia dyscyplinarnego)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Je˝eli wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego z∏o˝y∏ pokrzywdzony, przys∏uguje mu prawo wniesienia za˝alenia do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ...........
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia .................................. r.
o wy∏àczeniu*) odmowie wy∏àczenia*) prze∏o˝onego dyscyplinarnego
Na podstawie art. 122 ust. 5 pkt ....*), ust. 6*) i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
1. Wy∏àczyç*) Odmówiç wy∏àczenia*).............................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko .............................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e:
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

2.*) Przejàç post´powanie dyscyplinarne do dalszego prowadzenia.
3.*) Wyznaczyç do dalszego prowadzenia post´powania dyscyplinarnego
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

............................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ...........
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia ............................... r.
o wy∏àczeniu*) odmowie wy∏àczenia*) rzecznika dyscyplinarnego
Na podstawie art. 122 ust. 5 pkt ....*), ust. 6*) i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
1. Wy∏àczyç*) Odmówiç wy∏àczenia*)............................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe rzecznika dyscyplinarnego)

od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko ............................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e:
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

2.*) Wyznaczyç do dalszego prowadzenia post´powania dyscyplinarnego ...............................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe rzecznika dyscyplinarnego)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
L.dz. ...............
Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka
......................................., dnia ............................. godz. ............
(miejscowoÊç)

............................................................

z ............................................

(stanowisko, imi´ i nazwisko)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art. 124 ust. 1 lub ust. 8 *) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale
protokolanta*)...................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

oraz*)
1) ......................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz podstawa udzia∏u w przes∏uchaniu)

2) ......................................................................................................................................................................................
w obecnoÊci*)........................................................................................................................................
w zwiàzku z post´powaniem dyscyplinarnym przeciwko ............................................................................................
(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

przes∏ucha∏ w charakterze Êwiadka ni˝ej wymienionà osob´,
której to˝samoÊç stwierdzi∏ na podstawie: ....................................................................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu, organ wydajàcy dokument)

Âwiadka uprzedzono o:
— odpowiedzialnoÊci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy (art. 233 § 1 kk),
— obowiàzku stawienia si´ na wezwanie i z∏o˝enia zeznaƒ (art. 177 § 1 kpk).
Ponadto Êwiadka poinformowano o okolicznoÊciach uzasadniajàcych odmow´ sk∏adania zeznaƒ lub uchylenia
si´ od odpowiedzi na pytania (art. 182, art. 183 i art. 185 kpk).
OÊwiadczam, ˝e zosta∏em(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnoÊci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy oraz pouczony(a) o pozosta∏ych wy˝ej wymienionych obowiàzkach i przys∏ugujàcych mi uprawnieniach.
..............................
(podpis Êwiadka)

Osoby uczestniczàce w przes∏uchaniu uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynnoÊci za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego obraz lub dêwi´k*)............................................................................................................................
(podaç rodzaj i cechy identyfikacyjne urzàdzenia, noÊnika)

Nast´pnie Êwiadek zeznaje, co nast´puje:
Imi´ i nazwisko ................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania .....................................................................................................................................................
Zajmowane stanowisko (zaj´cie) ...................................................................................................................................
Stosunek do stron ...........................................................................................................................................................
..............................................

.....................................

...............................

(podpis przes∏uchujàcego)

(podpis protokolanta)*)

(podpis Êwiadka)

....................................................................................
(podpisy uczestników czynnoÊci/osób obecnych*))
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...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç zeznaƒ Êwiadka)

W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Do protoko∏u za∏àczono*)................................................................................................................................................
(rodzaj i liczba za∏àczników)

...........................................................................................................................................................................................
Przes∏uchanie Êwiadka zakoƒczono dnia ........................ o godz. ...........
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
........................................

........................................

........................................

(podpis przes∏uchujàcego)

(podpis protokolanta)

(podpis Êwiadka)

Podpisy osób bioràcych udzia∏ w przes∏uchaniu*)
1 ......................................

2 .....................................

Podpisy osób obecnych*)
1 .....................................
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

2 .....................................
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
...............................................................................................
(oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ...................................... r.
o odmowie zwolnienia od z∏o˝enia zeznania*) odpowiedzi na pytania*)
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç zwolnienia od z∏o˝enia zeznania*) odpowiedzi na pytania*).......................................................................
(imi´ i nazwisko osoby przes∏uchiwanej)

Êwiadka w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko ................................................................................................
(stanowisko s∏u˝bowe, imi´ i nazwisko obwinionego)

ze wzgl´du na to, ˝e
...........................................................................................................................................................................................
(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie Êwiadkowi przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do ..............................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏ przes∏uchania obwinionego
.............................., dnia ................................. godz. ...........
(miejscowoÊç)

...................................................

z ....................................

(stanowisko, imi´, nazwisko)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art.124 ust. 1 lub ust. 8*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale:
protokolanta*)...................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko)

oraz*)
1) ......................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz podstawa udzia∏u w przes∏uchaniu)

2) ......................................................................................................................................................................................
w obecnoÊci*)..................................................................................................................................................................
przes∏ucha∏ w charakterze obwinionego ni˝ej wymienionego, którego to˝samoÊç stwierdzono na podstawie
..........................................................................................................................................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu, organ wydajàcy dokument)

Obwinionego pouczono o przys∏ugujàcych uprawnieniach wynikajàcych z art. 125 ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz cià˝àcym obowiàzku i skutkach jego niewykonania wynikajàcych z art. 139 § 1 Kodeksu post´powania karnego. Osoby uczestniczàce w przes∏uchaniu uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynnoÊci za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego obraz lub dêwi´k*)
...........................................................................................................................................................................................
(podaç rodzaj i cechy identyfikacyjne urzàdzenia, noÊnika)

Obwiniony poda∏ nast´pujàce dane:
Stanowisko, imi´ i nazwisko oraz imi´ ojca ..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................................
Stan cywilny i rodzinny ..................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania .....................................................................................................................................................
Dotychczasowe kary i wyró˝nienia ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Stosunek do pokrzywdzonego........................................................................................................................................
...........................................

.....................................

.....................................

(podpis przes∏uchujàcego)

(podpis protokolanta)*)

(podpis obwinionego)

....................................................................................
(podpisy uczestników czynnoÊci/osób obecnych*))

Nast´pnie obwiniony wyjaÊnia, co nast´puje:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç wyjaÊnieƒ obwinionego)
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W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
Do protoko∏u za∏àczono*)................................................................................................................................................
(rodzaj i liczba za∏àczników)

...........................................................................................................................................................................................
Przes∏uchanie obwinionego zakoƒczono dnia ..................... o godz. ...............
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
...........................................

....................................

.....................................

(podpis przes∏uchujàcego)

(podpis protokolanta)*)

(podpis obwinionego)

Podpisy osób bioràcych udzia∏ w przes∏uchaniu*)
1 ................................. 2 .................................
Podpisy osób obecnych*)
1 ................................. 2 .................................
————————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏ przyj´cia pisemnych wyjaÊnieƒ obwinionego
............................., dnia ....................... godz. .............
(miejscowoÊç)

........................................

z .......................................

(stanowisko, imi´, nazwisko)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art. 124 ust. 1 lub ust. 8*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale:
protokolanta*)...................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko)

oraz*)
1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz podstawa udzia∏u w przyj´ciu wyjaÊnieƒ)

w

obecnoÊci*)...................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
przyjà∏ od .........................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

pisemne wyjaÊnienia dotyczàce ....................................................................................................................................
w postaci: .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
............................

............................

............................

(podpis
przyjmujàcego
wyjaÊnienia)

(podpis
protokolanta)*)

(podpis obwinionego
sk∏adajàcego
wyjaÊnienia)

Podpisy osób bioràcych udzia∏ w przyj´ciu pisemnych wyjaÊnieƒ*)
1 ........................... 2 ...........................
Podpisy osób obecnych*)
1 ........................... 2 ...........................
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10199 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 9

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏ ogl´dzin
..........................., dnia ...................... godz. .................
(miejscowoÊç)

...........................................................................................................................................................................................
(dane prowadzàcego ogl´dziny — imi´, nazwisko oraz stanowisko)

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki)

na podstawie art. 124 ust. 1 lub ust. 8*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale:
protokolanta*)...................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko)

oraz*)
1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz podstawa udzia∏u w ogl´dzinach)

w obecnoÊci*)...................................................................................................................................................................
dokona∏ ogl´dzin .............................................................................................................................................................
(szczegó∏owo okreÊliç miejsce — miejscowoÊç, adres i przedmiot ogl´dzin)

..............................................

.............................................

(podpis prowadzàcego ogl´dziny)

(podpis protokolanta)

....................................................................
(podpisy uczestników ogl´dzin/osób obecnych*))

Osoby uczestniczàce w ogl´dzinach uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynnoÊci za pomocà urzàdzenia
rejestrujàcego obraz lub dêwi´k*)..................................................................................................................................
(podaç rodzaj i cechy identyfikacyjne urzàdzenia, noÊnika)

W toku ogl´dzin ustalono, co nast´puje: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*) .............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Do protoko∏u za∏àczono*) ................................................................................................................................................
(rodzaj i liczba za∏àczników)

Protokó∏ ogl´dzin zakoƒczono w dniu ............................... o godz. ................
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
...............................................
(podpis prowadzàcego ogl´dziny)

Podpisy osób bioràcych udzia∏ w ogl´dzinach*)
1..................... 2.......................
Podpisy osób obecnych*)
1..................... 2.......................
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

....................................
(podpis protokolanta)*)
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
............................................................................................
(oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ....................................... r.
o odmowie udost´pnienia akt
Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç udost´pnienia akt post´powania dyscyplinarnego przeciwko
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

ze wzgl´du na to, ˝e
...........................................................................................................................................................................................
(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

..................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie obwinionemu przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do ........................................
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia. W razie dor´czenia obwinionemu i ustanowionemu obroƒcy niniejszego postanowienia w ró˝nych terminach, termin do z∏o˝enia za˝alenia liczy si´ od dnia dor´czenia,
które nastàpi∏o wczeÊniej.
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Za∏àcznik nr 11

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
.....................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia .................................................... r.
o zmianie*) uzupe∏nieniu*) zarzutów
Na podstawie art. 124 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
zmieniç*) uzupe∏niç*) zarzut*) zarzuty*) w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko...............................................
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e: ....................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

i przedstawiç zarzut*) zarzuty*) nast´pujàcej treÊci:
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 12

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ...........
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
...............................................................................................
(oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia .................................... r.
o odmowie uwzgl´dnienia wniosku dowodowego
Na podstawie art. 125 ust. 7 pkt .... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç uwzgl´dnienia wniosku dowodowego w postaci .......................................................................................
(opis ˝àdania obwinionego bàdê jego obroƒcy)

w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko ...............................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

ze wzgl´du na to, ˝e ........................................................................................................................................................
Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

..................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie obwinionemu przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do ........................................
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia. W razie dor´czenia obwinionemu i ustanowionemu obroƒcy niniejszego postanowienia w ró˝nych terminach, termin do z∏o˝enia za˝alenia liczy si´ od dnia dor´czenia,
które nastàpi∏o wczeÊniej.
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Za∏àcznik nr 13

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
.................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ...................................... r.
o przed∏u˝eniu czynnoÊci dowodowych do 2 miesi´cy
Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
przed∏u˝yç czynnoÊci dowodowe do 2 miesi´cy w prowadzonym post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko
...........................................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
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Za∏àcznik nr 14

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .............
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia ............................... r.
o przed∏u˝eniu czynnoÊci dowodowych na czas oznaczony powy˝ej 2 miesi´cy
Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
przed∏u˝yç czynnoÊci dowodowe do dnia .............................................. roku w prowadzonym post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko ...................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e: ....................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
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Za∏àcznik nr 15

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .............
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
..................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ........................ r.
o zawieszeniu post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
zawiesiç post´powanie dyscyplinarne przeciwko ........................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e: ....................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie obwinionemu przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do ........................................
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

za poÊrednictwem ...........................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.*) Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o wszcz´te na
wniosek pokrzywdzonego, za˝alenie mo˝e wnieÊç równie˝ pokrzywdzony.*) Na postanowienie wydane przez
Szefa CBA za˝alenie nie przys∏uguje. W razie dor´czenia obwinionemu i ustanowionemu obroƒcy niniejszego
postanowienia w ró˝nych terminach, termin do z∏o˝enia za˝alenia*) lub wniosku*) liczy si´ od dnia dor´czenia,
które nastàpi∏o wczeÊniej.*)
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 16

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
...................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ............................... r.
o podj´ciu zawieszonego post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
podjàç zawieszone post´powanie dyscyplinarne przeciwko .......................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e: ....................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.
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Za∏àcznik nr 17

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏
zapoznania obwinionego*) obroƒcy*) z aktami post´powania dyscyplinarnego
................................, dnia .................................. godz. ........
(miejscowoÊç)

.................................................................

z .................................

(stanowisko s∏u˝bowe,
imi´ i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art. 128 ust. 1 lub art. 124 ust. 8*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale*):
1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz podstawa udzia∏u w zaznajomieniu)

w obecnoÊci*) ..................................................................................................................................................................
majàc na uwadze, ˝e w post´powaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko ...................................................
...........................................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego okreÊlonego w .............................................................
(kwalifikacja prawna przewinienia dyscyplinarnego)

zosta∏y wyjaÊnione wszystkie istotne okolicznoÊci sprawy — zapozna∏ obwinionego*) obroƒc´*) z aktami post´powania dyscyplinarnego sk∏adajàcymi si´ z ............ kart .........................................................................................
(liczba s∏ownie)

Pouczenie
Obwinionemu*) obroƒcy*) przys∏uguje prawo do zg∏oszenia prowadzàcemu post´powanie, w terminie 3 dni od
dnia zapoznania si´ z aktami post´powania dyscyplinarnego, wniosku o ich uzupe∏nienie. Obwiniony*) obroƒca*) po zapoznaniu si´ z aktami post´powania dyscyplinarnego oraz po pouczeniu o przys∏ugujàcych mu
uprawnieniach oÊwiadczy∏:
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................

...............................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

(podpis obwinionego)

......................................................
(podpisy uczestników/osób obecnych*))

Akta post´powania przeglàda∏:
obwiniony*) .............................................. od godz. ........... do godz. ..................
obroƒca*) .................................................. od godz. ........... do godz. ..................
(stanowisko, imi´ i nazwisko)

W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
.................................................

................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

(podpis obwinionego)

......................................................

...........................................................

(podpis osoby obecnej przy czynnoÊci)

(podpis osoby bioràcej udzia∏ w czynnoÊci)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 18

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
...........................................................................................
(oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia .......................................... r.
o odmowie uzupe∏nienia akt post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç uzupe∏nienia akt post´powania dyscyplinarnego przeciwko
...........................................................................................................................................................................................
(stanowisko s∏u˝bowe, imi´ i nazwisko obwinionego)

ze wzgl´du na to, ˝e
...........................................................................................................................................................................................
(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

..................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie obwinionemu przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do ........................................
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia. W razie dor´czenia obwinionemu i ustanowionemu obroƒcy niniejszego postanowienia w ró˝nych terminach, termin do wniesienia za˝alenia liczy si´ od dnia dor´czenia, które nastàpi∏o wczeÊniej.
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Za∏àcznik nr 19

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏
zapoznania obwinionego*) obroƒcy*) z uzupe∏nionymi aktami post´powania dyscyplinarnego
................................, dnia .......................... godz. .................
(miejscowoÊç)

..................................................

z ..............................................

(stanowisko s∏u˝bowe, imi´ i nazwisko
rzecznika dyscyplinarnego)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 124 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale*):
1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz podstawa udzia∏u w zaznajomieniu)

w obecnoÊci*)............................................................. po uzupe∏nieniu materia∏u dowodowego w post´powaniu
dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko ...................................................................................................................
(stanowisko s∏u˝bowe, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego okreÊlonego w ............................................................
...........................................................................................................................................................................................
(kwalifikacja prawna przewinienia dyscyplinarnego)

zapozna∏ obwinionego*) obroƒc´*) z aktami post´powania dyscyplinarnego sk∏adajàcymi si´ z ..............
kart .....................................................................................
(liczba s∏ownie)

Pouczenie
Obwiniony*) obroƒca*) ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania si´ z uzupe∏nionymi aktami post´powania dyscyplinarnego zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nienie w zakresie wynikajàcym z przeprowadzonych czynnoÊci dowodowych uzupe∏niajàcych akta tego post´powania.
..................................................

.......................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

(podpis obwinionego)

.........................................................
(podpisy uczestników/osób obecnych*))

Akta post´powania przeglàda∏:
obwiniony*) ....................................... od godz. ............ do godz. ..........
obroƒca*) ...................................................... od godz. ............ do godz. ..........
(stanowisko s∏u˝bowe, imi´ i nazwisko)

W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
...................................................

..............................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

(podpis obwinionego)

..........................................

.................................

(podpis osoby obecnej przy
czynnoÊci)

(podpis osoby bioràcej
udzia∏ w czynnoÊci)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10210 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 20

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
.................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ...................................... r.
o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych
Na podstawie art. 128 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
zakoƒczyç czynnoÊci dowodowe w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

..................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10211 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 21

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
...................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ................................... r.
w sprawie rozstrzygni´cia za˝alenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Na podstawie art. 125 ust. 1 pkt 6*), art. 127 ust. 3*), art. 130 ust. 4*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122)
po rozpatrzeniu za˝alenia*) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)....................................................................
(oznaczenie sk∏adajàcego za˝alenie bàdê wnioskodawcy)

na postanowienie ............................................................................................................................................................
(oznaczenie wydajàcego postanowienie w pierwszej instancji, nr i data wydania rozstrzygni´cia)

postanawiam
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç rozstrzygni´cia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przys∏uguje na nie za˝alenie.
Sk∏adajàcy za˝alenie bàdê wnioskodawca mo˝e zaskar˝yç je bezpoÊrednio do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10212 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 22

WZÓR
ORZECZENIE NR ...........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
...........................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego orzeczenie)

z dnia ..................................... r.
Na podstawie art. 129 ust. 1 pkt ..... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
po dokonaniu analizy i oceny ca∏okszta∏tu okolicznoÊci i materia∏u dowodowego w post´powaniu dyscyplinarnym przeciwko: ...............................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

Obwinionemu o to, ˝e: ...................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów wraz z kwalifikacjà prawnà przewinienia dyscyplinarnego
— z uwzgl´dnieniem zmian lub uzupe∏nieƒ zarzutu bàdê zarzutów)

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç orzeczenia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Od niniejszego orzeczenia obwinionemu przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

za poÊrednictwem ...........................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, który wyda∏ orzeczenie)

w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.*) W przypadku wydania orzeczenia o umorzeniu post´powania dyscyplinarnego, które zosta∏o wszcz´te na wniosek pokrzywdzonego, odwo∏anie przys∏uguje równie˝ pokrzywdzonemu.*) Od orzeczenia wydanego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego odwo∏anie nie
przys∏uguje. Obwiniony w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia mo˝e zwróciç si´ do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*) W razie dor´czenia obwinionemu
i ustanowionemu obroƒcy niniejszego orzeczenia w ró˝nych terminach, termin do z∏o˝enia odwo∏ania*) lub
wniosku*) liczy si´ od dnia dor´czenia, które nastàpi∏o wczeÊniej.*)
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10213 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 23

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ...........
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
.................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ................................ r.
o uchyleniu postanowienia o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych
Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
uchyliç postanowienie z dnia .............................. roku o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych w post´powaniu
dyscyplinarnym przeciwko: ...........................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

obwinionemu o to, ˝e: ....................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów)

i przekazaç akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupe∏nienia o ...............................................................
(podaç zakres czynnoÊci do wykonania)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie za˝alenie nie przys∏uguje.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10214 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 24

WZÓR
POSTANOWIENIE NR .............
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia ................................. r.
o odmowie przyj´cia odwo∏ania
Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç przyj´cia odwo∏ania od orzeczenia ..............................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

nr ....... z dnia .......... r., wydanego w sprawie dyscyplinarnej ...................................................................................
(imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

ze wzgl´du na to, ˝e: .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(podstawa prawna odmowy)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Niniejsze postanowienie jest ostateczne. Obwiniony mo˝e zaskar˝yç je bezpoÊrednio do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia postanowienia.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10215 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 25

WZÓR
L.dz. ................
Protokó∏
zapoznania obwinionego*) obroƒcy*) z materia∏ami uzyskanymi w wyniku uzupe∏nienia materia∏u
dowodowego
................................, dnia ............................... godz. ..............
(miejscowoÊç)

...........................................................................

z ..........................................

(stanowisko, imi´ i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego)

(nazwa jednostki)

dzia∏ajàc na podstawie art. 131 ust. 2 lub art. 124 ust. 8*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122),
przy udziale*):
1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko oraz podstawa udzia∏u w zaznajomieniu)

w obecnoÊci*).................................................................. po uzupe∏nieniu materia∏u dowodowego w post´powaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko ............................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko obwinionego)

obwinionemu o pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego okreÊlonego w ...........................................................
(kwalifikacja prawna przewinienia dyscyplinarnego)

— zapozna∏ obwinionego*) obroƒc´*) z materia∏ami uzyskanymi w wyniku uzupe∏nienia materia∏u dowodowego sk∏adajàcymi si´ z .......... kart ..........................................................................
(liczba s∏ownie)

Pouczenie
Obwinionemu*) obroƒcy*) przys∏uguje prawo do zg∏oszenia uwag w terminie 3 dni od dnia zapoznania si´ z materia∏ami. Obwiniony*) obroƒca*) po zapoznaniu si´ z aktami post´powania dyscyplinarnego oraz po pouczeniu o przys∏ugujàcych mu uprawnieniach oÊwiadczy∏: ................................................................................................
...........................................................

...................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

(podpis obwinionego)

....................................................................
(podpisy uczestników/osób obecnych*))

Materia∏y przeglàda∏:
obwiniony*) ..................................... od godz. ............. do godz. ...........
obroƒca*) ......................................... od godz. ............. do godz. ...........
(stanowisko, imi´ i nazwisko)

W protokole dokonano nast´pujàcych sprostowaƒ i uzupe∏nieƒ*)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Protokó∏ po osobistym odczytaniu*), odczytaniu mi*) podpisuj´.
.........................................

.......................................

(podpis zapoznajàcego)

(podpis obwinionego)

.......................................................

...........................................................

(podpis osoby obecnej przy czynnoÊci)

(podpis osoby bioràcej udzia∏ w czynnoÊci)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10216 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 26

WZÓR
ORZECZENIE NR ..........
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia .................................. r.
Na podstawie art. 133 ust. 4*), ust. 5*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122), po rozpatrzeniu odwo∏ania obwinionego*) pokrzywdzonego*)
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko pokrzywdzonego, obwinionego)

od orzeczenia ...................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, nr i data wydania orzeczenia)

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki, w której pe∏ni s∏u˝b´ obwiniony)

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego)

obwinionego o to, ˝e:
— ......................................................................................................................................................................................
(treÊç zarzutu bàdê zarzutów wraz z kwalifikacjà prawnà przewinienia dyscyplinarnego
— z uwzgl´dnieniem zmian lub uzupe∏nieƒ zarzutu bàdê zarzutów)

— ......................................................................................................................................................................................
(treÊç orzeczenia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Od niniejszego orzeczenia odwo∏anie nie przys∏uguje i podlega ono wykonaniu. Obwiniony mo˝e zaskar˝yç je
bezpoÊrednio do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10217 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 27

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ......................
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
.................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia .............................. r.
o odmowie wznowienia post´powania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 137 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122):
postanawiam
odmówiç wznowienia post´powania dyscyplinarnego w sprawie przeciwko .........................................................
(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.*) Na postanowienie wydane przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego za˝alenie nie przys∏uguje. Strona w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia mo˝e zwróciç si´ do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*)
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10218 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 28

WZÓR
ORZECZENIE NR .........................
PRZE¸O˚ONEGO DYSCYPLINARNEGO
.......................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego wydajàcego postanowienie)

z dnia ................................ r.
Na podstawie art. 138 ust. 1 pkt .... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122), po rozpatrzeniu sprawy w nast´pstwie wznowienia post´powania
dyscyplinarnego:
postanawiam
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç orzeczenia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.................................................................
(podpis, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

Pouczenie
Od niniejszego orzeczenia przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do .................................................................
(oznaczenie wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego)

w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.*) Od orzeczenia wydanego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego odwo∏anie nie przys∏uguje. Strona w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia mo˝e zwróciç si´ do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*)
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10219 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 29

WZÓR
POSTANOWIENIE NR ..........
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia ................................. r.
w sprawie rozstrzygni´cia za˝alenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Na podstawie art. 137 ust. 9*), art. 138 ust. 5*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122), po rozpatrzeniu za˝alenia*) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*) ..............................................................................................................................................................
(oznaczenie sk∏adajàcego za˝alenie bàdê wnioskodawcy)

na postanowienie ............................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, nr i data wydania postanowienia)

postanawiam
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç rozstrzygni´cia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

................................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przys∏uguje na nie za˝alenie. Sk∏adajàcy za˝alenie bàdê wnioskodawca mo˝e zaskar˝yç je bezpoÊrednio do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 10220 —

Poz. 1495
Za∏àcznik nr 30

WZÓR
ORZECZENIE NR ...............
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia .................................... r.
Na podstawie art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122), po rozpatrzeniu odwo∏ania*) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)
...........................................................................................................................................................................................
(oznaczenie sk∏adajàcego odwo∏anie bàdê wnioskodawcy)

od orzeczenia ...................................................................................................................................................................
(oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, nr i data wydania orzeczenia)

postanawiam
...........................................................................................................................................................................................
(treÊç rozstrzygni´cia)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................
(podpis Szefa CBA)

Pouczenie
Od niniejszego orzeczenia odwo∏anie nie przys∏uguje i podlega ono wykonaniu. Sk∏adajàcy odwo∏anie bàdê
wnioskodawca mo˝e zaskar˝yç je bezpoÊrednio do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.
———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

