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KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 31. 1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane TYLKO W USTAWIE (...). Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i
praw.

KODEKS KARNY
Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do
pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub
osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1997 r., sygn. akt: I
PKN 66/96, OSNP 1997, nr 20, poz. 401, stosunek służbowy policjantów ma charakter
administracyjnoprawny.
Art. 9 Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego
informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły
szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek.
Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek,
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności
doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków
przymusu.
!!Z powyższego wynika obowiązek przytoczenia treści przepisu, na który organ
powołuje się!!

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH o WYKROCZENIA
Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł,
a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1 000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wymienionych
w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w których oskarżycielem publicznym jest właściwy
organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji
- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej okupionej ciężką pracą.
Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
Bardzo prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. Walczymy o tą samą sprawę.
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USTAWA o POLICJI
Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze,
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i
wykroczeń;
2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”;
3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie
miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub
wolności, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.
3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania
godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania
karnego i innych ustaw;
3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sposobu
postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów na podstawie art. 15
ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania (…) przy wykonywaniu przez policjantów
następujących uprawnień:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim (Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce) w
wyroku z dnia 18 listopada 2014 roku, sygn. akt VII W 535/14, orzekł, iż za
wylegitymowanie należy uznać okazanie dokumentu funkcjonariuszowi uprawnionego
organu poprzez jego przekazanie do rąk funkcjonariusza (WRĘCZENIE) w celu
potwierdzenia autentyczności dokumentu.
§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem
uprawnień określonych w § 1 pkt. 1, (...), podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób
umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na
żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej
czynności.
Podstawę prawną podjęcia czynności przez policjanta stanowi przytoczenie przepisów
prawa materialnego i proceduralnych (por. m.in. wyrok WSA w Gdańsku z 8 marca 2018
r., sygn. III SA/Gd 929/17, LEX nr 2474883).
Z treści art. 11 k.p.a. (zasada przekonywania) mającego zastosowanie przy wszelkich
czynnościach dotyczących policji, wynika obowiązek policjanta przedstawienia
DOKŁADNEJ TREŚCI PRZEPISU, na który powołuje się policjant. W sytuacji, gdy dany
artykuł dzieli się na kilka ustępów, podzielonych również na litery, to brak wskazania
który z ustępów tego przepisu znajduje zastosowanie w danej sprawie, narusza wymóg
dokładnego podania podstawy prawnej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10
października 2007 r., sygn. II GSK 177/07).
Podając podstawę prawną podejmowanych czynności administracyjno-porządkowych
policjant ma obowiązek ustawowy wskazać miejsce publikacji tekstu pierwotnego lub
tekstu jednolitego danego aktu prawnego oraz podać dane dotyczące jego ostatniej
nowelizacji, gdyż spełnienie tego wymogu umożliwi osobie, której działania policjanta
dotyczą, pełną identyfikację przepisu w kontekście całego obowiązującego aktu
prawnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada
2005 r., sygn. VII SA/Wa 431/05).
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej okupionej ciężką pracą.
Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
Bardzo prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. Walczymy o tą samą sprawę.

