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Wstęp
Ideą przewodnią niniejszego zestawienia jest zaznajomienie Czytelnika
z wybranymi przepisami regulującymi korelację praw i obowiązków obywateli
i policjantów podczas najczęściej występujących konfrontacji . Ma to ułatwić:
1) przeprowadzanie kontroli obywatelskiej prawidłowego wykonywania
czynności administracyjno-porządkowych przez policjantów;
2) wykrywanie

nielegalnych

działań

policjantów

i

skuteczne

przeciwdziałanie im;
3) ściganie policjantów za popełnione przez nich czyny karalne;
4) składanie skarg na nieprawidłowo wykonane przez policjantów czynności
administracyjno-porządkowe;
5) uzasadnione nagłaśnianie nieprofesjonalnego wykonywania czynności
administracyjno-porządkowych przez policjantów;
6) doprowadzanie do usunięcia z Policji osób, których czyny dowodzą,
że nigdy nie powinny być policjantami;
Jestem głęboko przekonany o konieczności zmiany przepisów Ustawy o
Policji w ten sposób, aby policjantem mógł zostać obywatel posiadający co
najmniej wyższe wykształcenie prawnicze oraz moralność zweryfikowaną przez
biegłych lekarzy psychiatrów, co ma wykluczyć jakąkolwiek współpracę
policjantów z przestępcami oraz zapewnić rzetelne wykonywanie obowiązków
policjanta.
Zestawienie jest podzielone zgodnie z konstytucyjną hierarchią źródeł prawa
powszechnie obowiązującego. Rozpoczynam je od przedstawienia przepisów
Ustawy Zasadniczej. Następnie przedstawiam normy ratyfikowanych umów
międzynarodowych, których Polska jest stroną. W dalszej kolejności są kodeksy
oraz ustawy wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami.
Życzę miłej nauki i skutecznego zwalczania patologii w Policji. Walka o lepsze

jutro zaczyna się od walki o usunięcie z Policji zdrajców – funkcjonariuszy,
którzy sprzeniewierzyli się Rocie Policjanta, stając po stronie wykroczenia,
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występku i zbrodni.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
– uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe,
zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., ogłoszona
w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, weszła w życie w dniu 17 października 1997
r., ostatnio zmieniona ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946)
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 5. Rzeczpospolita Polska (...), zapewnia wolności i prawa człowieka i
obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,(...).
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucji stanowi
inaczej.
Art.

9.

Rzeczpospolita

Polska

przestrzega

wiążącego

ją

prawa

międzynarodowego.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i
praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i
ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
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.
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. (...)
Art. 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta
z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę

poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 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.

Strona

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub

4

życia.

Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.
Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i
w trybie określonych w ustawie.
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo
odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego
pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub
osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały
dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu
48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego
należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie
zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu
wraz z przedstawionymi zarzutami.
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.
Art. 42. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który
w

czasie

jego

popełnienia

stanowił

przestępstwo

w

myśl

prawa

międzynarodowego.
2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo
do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności
wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy
z urzędu.
3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie
stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły
sąd.
2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,

publicznie.
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bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę

Art. 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania,
pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych
w ustawie i w sposób w niej określony.
Art. 51. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy
do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i
zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
Art. 52. 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. (…)
3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom
określonym w ustawie. (...)
Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.
Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...).
2.Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze
względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i
podmiotów

gospodarczych

oraz

ochronę

porządku

publicznego,

bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy (...).
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy
do

organizacji

i

instytucji

społecznych

w

związku

z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. (...)
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Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu
oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa
ustawa.
Art. 77. 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu
wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych
wolności lub praw.
Art. 78. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych
w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa
ustawa.
Art. 80. Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie,
do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich
wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Art. 81. Praw określonych w art. (…) 76 można dochodzić w granicach
określonych w ustawie.
Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia. (...)
Art. 88. 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa
miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania
innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 91. 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego
porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest
uzależnione od wydania ustawy.

pogodzić z umową.
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2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy
konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art. 92. 1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji,
na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej
wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania
rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne
dotyczące treści aktu.(...)
Art. 147. 1.Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
Art. 148. Prezes Rady Ministrów:
1.koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
Art. 149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub
wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres
działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.
2.Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. (…)
Art. 152. 1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich
sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych
sądów.
Art. 178. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają
tylko Konstytucji oraz ustawom. (...)
Art. 182. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa
ustawa.
Art. 183.

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów

powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. (...)
Art. 184. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne
sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami
uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych
organów administracji rządowej.

nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
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Art. 228. 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy,
w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej
wiadomości.
3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą
zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie
poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.
4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego
wolności i praw człowieka i obywatela.
5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą
odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego
przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. (...)
Art.

230.

1.

bezpieczeństwa

W

razie

zagrożenia

obywateli

lub

konstytucyjnego

porządku

ustroju

publicznego,

państwa,
Prezydent

Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym
terytorium państwa. (...)
Art. 232. W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia
Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni,
stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa.
Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Art. 233. 1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i
obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać
wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), (...), art. 38
(ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42
(ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra
osobiste), (...), art. 63 (petycje) (...)
3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela
w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w (...),

Polskiej), (...).
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania),

Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie
Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz.
284)
Gwarantem przestrzegania konwencji jest Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Prawo do skargi umożliwia osobom (skargi indywidualne) dochodzenie praw i
wolności zagwarantowanych w Konwencji.
Nad wykonaniem wyroków Trybunału czuwa Komitet Ministrów Rady Europy.
Państwa mają obowiązek przedstawiania Komitetowi Ministrów informacji
o działaniach podjętych lub planowanych w celu wykonania wyroku. Skarżący,
organizacje pozarządowe i krajowe instytucje ochrony praw człowieka mają
prawo przedstawiania uwag do tych informacji.
Art. 3 Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu albo karaniu.
Art. 5. 1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie
może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i
w trybie ustalonym przez prawo:
a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez
właściwy sąd;
b)

zgodnego

z

prawem

zatrzymania

lub

aresztowania

w

przypadku

niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orzeczenia sądu lub
w celu zapewnienia wykonania określonego w ustawie obowiązku;
c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed
właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu
zagrożonego karą lub jeśli jest to konieczne w celu zapobieżenia popełnieniu
takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; (…)
2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym

3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1. lit.
c) niniejszego artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
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dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu

lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy
sądowej i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas
postępowania. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji
zapewniających stawianie się na rozprawę.
4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie,
ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia przez sąd legalności
pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest
niezgodne z prawem.
5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu
zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.
Art. 6. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony
ustawą przy rozstrzyganiu (...) o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej
przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak
prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej
ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo
państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro
małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też
w

okolicznościach

szczególnych,

w

granicach

uznanych

przez

sąd

za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę
interesom wymiaru sprawiedliwości.
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się
za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej
prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego
zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżeniu;
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli
nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego
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korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego
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d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz
żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych
warunkach jak świadków oskarżenia;
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi
językiem używanym w sądzie.
Art. 7. 1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego
na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub
międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego
popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można
było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej
działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony
karą według ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane.
Art. 13. Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały
naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego
organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby
wykonujące swoje funkcje urzędowe.
Art. 17. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane
jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia
działań lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia praw i wolności
wymienionych w niniejszej Konwencji, albo ich ograniczenia w większym
stopniu, niż to przewiduje Konwencja.
Art. 18. Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala niniejsza Konwencja,
nie będą stosowane w innych celach, niż te, dla których je wprowadzono.
Art. 19. W celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań wynikających
dla Wysokich Układających się Stron z Konwencji i jej protokołów tworzy się
Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej "Trybunałem".
Art. 35. 1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu
wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym,
zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli

Art. 41. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej
Protokołów,

oraz

jeżeli

prawo

wewnętrzne

zainteresowanej

Wysokiej
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sprawa została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia

Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tego
naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi taka potrzeba, o przyznaniu
słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie.
Art. 44. 1. Wyrok Wielkiej Izby jest ostateczny.
2. Wyrok Izby staje się ostateczny
a) jeżeli strony oświadczą, że nie będą składać wniosku o przekazanie sprawy
do Wielkiej Izby, lub
b) po upływie trzech miesięcy od daty wydania wyroku, jeżeli nie złożono
wniosku o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby,(...)
3. Ostateczny wyrok podlega opublikowaniu.
Art. 46. 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania
ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są
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stronami.
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Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności
gwarantujących niektóre prawa i wolności, inne niż już zawarte w Konwencji i
w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji
Strasburg, 16 września 1963 roku
Art. 2 Prawo do swobodnego poruszania się
1. Każdy, kto przebywa legalnie na terytorium Państwa, ma prawo
do swobodnego poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania
na tym terytorium.
2. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny.
3. Korzystanie z tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te,
które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe i publiczne, utrzymanie porządku
publicznego, zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia lub moralności, lub
ochronę praw i wolności innych osób.
4. Prawa wymienione w ustępie 1 mogą zostać poddane, w określonych
rejonach, ustawowym ograniczeniom uzasadnionym interesem publicznym
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w społeczeństwie demokratycznym.
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Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności
Strasburg, 22 listopada 1984 roku
Art. 2 Prawo do odwołania w sprawach karnych
1. Każdy, kto został uznany przez sąd za winnego popełnienia przestępstwa,
ma prawo do rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji jego sprawy, tak
w przedmiocie orzeczenia o winie, jak i co do kary. Korzystanie z tego prawa, a
także jego podstawy, reguluje ustawa.
2. Wyjątki od tego prawa mogą być stosowane w przypadku drobnych
przestępstw, określonych w ustawie, lub w przypadkach, gdy dana osoba była
sądzona w pierwszej instancji przez sąd najwyższy albo została uznana
za winną i skazana w wyniku zaskarżenia wyroku uniewinniającego sądu
pierwszej instancji.
Art. 3 Odszkodowanie za bezprawne skazanie
Każdemu skazanemu prawomocnie za przestępstwo, który odbył karę w wyniku
takiego skazania, a następnie został uniewinniony lub ułaskawiony na tej
podstawie, że nowy lub nowo ujawniony fakt dowiódł, iż nastąpiła pomyłka
sądowa, przysługuje odszkodowanie zgodnie z ustawą lub praktyką w danym
Państwie, jeżeli nie udowodniono, że jest on całkowicie lub częściowo
odpowiedzialny za nieujawnienie faktu we właściwym czasie.
Art. 4 Zakaz ponownego sądzenia lub karania
1. Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu przed
sądem tego samego Państwa za przestępstwo, za które został uprzednio
skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i
zasadami postępowania karnego tego Państwa.
2. Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie wznowieniu
postępowania zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego danego
Państwa, jeśli wyjdą na jaw nowo odkryte fakty lub jeśli w poprzednim
postępowaniu popełniono poważną pomyłkę, która mogła mieć wpływ na wynik

od 1 do 6 niniejszego Protokołu za dodatkowe artykuły Konwencji, a wszystkie
przepisy Konwencji stosuje się odpowiednio.
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sprawy. (...)

MIĘDZYNARODOWY Pakt Praw Obywatelskich
I Politycznych
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr
38, poz. 167)
Art. 2 1. Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać
i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają
jego

jurysdykcji,

prawa

uznane

w

niniejszym

Pakcie,

bez

względu

na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy
polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa,
urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. (...)
3. Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się:
a) zapewnić każdej osobie, której prawa lub wolności uznane w niniejszym
Pakcie zostały naruszone, skuteczny środek ochrony prawnej, nawet gdy
naruszenie to zostało dokonane przez osoby działające w charakterze
urzędowym;
b) zapewnić, aby prawo każdego człowieka do takiego środka ochrony prawnej
było

określone

przez

właściwe

władze

sądowe,

administracyjne

lub

ustawodawcze albo przez jakąkolwiek inną właściwą władzę, przewidzianą
w systemie prawnym danego Państwa, oraz rozwijać możliwości ochrony praw
na drodze sądowej;
c) zapewnić realizowanie przez właściwe władze środków ochrony prawnej, gdy
zostały one przyznane.
Art. 6 1. Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno
być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.
Art. 7 Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo
poniżającemu traktowaniu lub karaniu. (...).
Art. 9 1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie
może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być
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pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym
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2.

Osobę

aresztowaną

należy

poinformować

w

chwili

aresztowania

o przyczynach aresztowania i w krótkim czasie powiadomić o wysuwanych
przeciwko niej zarzutach.
3. Osoba aresztowana lub zatrzymana pod zarzutem dokonania przestępstwa
powinna być w krótkim czasie postawiona przed sędzią lub przed inną osobą
ustawowo uprawnioną do sprawowania władzy sądowej i powinna być
osądzona w rozsądnym terminie lub zwolniona. Nie powinno stanowić ogólnej
zasady, że osoby oczekujące na rozprawę mają być zatrzymane w areszcie,
lecz zwolnienie ich może być uzależnione od gwarancji zapewniających ich
stawienie się na rozprawę, w każdej innej fazie postępowania sądowego oraz w razie potrzeby - w celu wykonania wyroku.
4. Każdy pozbawiony wolności przez aresztowanie lub zatrzymanie ma prawo
odwołania się do sądu w celu niezwłocznego orzeczenia przez sąd o legalności
zatrzymania i zarządzenia zwolnienia, jeżeli to zatrzymanie okaże się
bezprawne.
5. Każdy, kto został bezprawnie aresztowany lub zatrzymany, ma prawo
do odszkodowania, którego może dochodzić w drodze sądowej.
Art. 10 1. Każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób
humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka.
2. a) Osoby oskarżone będą, oprócz wyjątkowych okoliczności, oddzielone
od osób skazanych i będą podlegały innemu traktowaniu, odpowiadającemu ich
statusowi osób nie skazanych;
b) oskarżeni młodociani będą oddzieleni od dorosłych i możliwie jak najszybciej
postawieni przed sądem celem osądzenia.
3. System penitencjarny obejmować będzie traktowanie więźniów, którego
zasadniczym celem będzie ich poprawa i rehabilitacja społeczna. Przestępcy
młodociani będą oddzieleni od dorosłych i traktowani stosownie do swego
wieku i statusu prawnego.
Art. 12 1. Każdy człowiek przebywający legalnie na terytorium jakiegokolwiek
Państwa będzie miał prawo, w obrębie tego terytorium, do swobody poruszania

własny.
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się i wolności wyboru miejsca zamieszkania.

3. Wymienione wyżej prawa nie mogą podlegać żadnym ograniczeniom,
z wyjątkiem tych, które są przewidziane przez ustawę, są konieczne do ochrony
bezpieczeństwa państwowego, porządku publicznego, zdrowia lub moralności
publicznej, albo praw i wolności innych i są zgodne z pozostałymi prawami
uznanymi w niniejszym Pakcie.
4. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony prawa wjazdu do swego
własnego kraju.
Art. 14 1. Wszyscy ludzie są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo
do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy,
niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co
do zasadności oskarżenia przeciw niemu w sprawach karnych bądź co do jego
praw i obowiązków w sprawach cywilnych. Prasa i publiczność mogą być
wykluczone z całości lub części rozprawy sądowej ze względu na moralność,
porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w demokratycznym
społeczeństwie albo jeżeli interes życia prywatnego stron tego wymaga, albo
w stopniu, w jakim sąd uzna to za bezwzględnie konieczne w szczególnych
okolicznościach,

kiedy

jawność

mogłaby

przynieść

szkodę

interesom

sprawiedliwości; jednakże każde orzeczenie sądu wydane w jakiejkolwiek
sprawie karnej lub cywilnej będzie publicznie ogłoszone, z wyjątkiem
przypadków, gdy wymaga tego interes młodocianych lub gdy sprawa dotyczy
sporów małżeńskich albo opieki nad dziećmi.
2. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana
za niewinną aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą.
3. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach
pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji:
a) otrzymania niezwłocznie szczegółowej informacji w języku dla niej
zrozumiałym o rodzaju i przyczynie oskarżenia;
b) dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygotowania
obrony i porozumienia się z obrońcą przez siebie wybranym;
c) rozprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;

o istnieniu powyższego prawa oraz posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej
w każdym przypadku, kiedy interesy sprawiedliwości tego wymagają,
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d) obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub przez obrońcę

bez ponoszenia kosztów obrony w przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada
dostatecznych środków na ich pokrycie;
e) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia i
zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych
warunkach, co świadków oskarżenia;
g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się
do winy.
5. Każda osoba skazana za przestępstwo ma prawo odwołania się do sądu
wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze
zgodnie z ustawą.
6. Jeżeli prawomocne orzeczenie skazujące zostało następnie uchylone lub
nastąpiło ułaskawienie na podstawie nowych lub nowo ujawnionych faktów,
które niezbicie wykazały, że zaszła omyłka sądowa, wówczas osobie, która
poniosła karę w wyniku takiego skazania, będzie przyznane odszkodowanie
zgodnie z ustawą, chyba że zostanie udowodnione, iż osoba ta ponosi
całkowicie lub częściowo winę za nieujawnienie w porę nieznanego faktu.
7. Nikt nie może być ponownie ścigany lub karany za przestępstwo, za które już
raz został prawomocnie skazany lub uniewinniony zgodnie z ustawą i procedurą
karną danego kraju.
Art. 15 1. Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl
prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa
w chwili ich popełnienia. Nie może być również zastosowana kara surowsza
od tej, którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa. Jeżeli
po popełnieniu przestępstwa ustanowiona zostanie przez ustawę kara
łagodniejsza za takie przestępstwo, przestępca będzie miał prawo z tego
korzystać.
2. Nic w niniejszym artykule nie ogranicza sądzenia i karania jakiejkolwiek
osoby za jakikolwiek czyn lub zaniechanie, które w chwili ich popełnienia
stanowiły

przestępstwo

w

myśl

ogólnych

zasad

prawa

uznanych

przez społeczność międzynarodową.

w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję, ani też
na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.
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Art. 16 Każdy ma prawo do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej.

2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i
zamachami.
Art. 26 Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej
dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja
w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być
zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed
dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia,
poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja
majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.
Art. 28 1. Powołuje się Komitet Praw Człowieka (zwany dalej w niniejszym
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Pakcie "Komitetem").
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny
(Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera
bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy
sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa
zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając
zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo
na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony
wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej
było rażące.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem
strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 115.
§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony
zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej
5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania
określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba
popełnienia takiego czynu.
Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności

§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
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na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną
osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca
zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku
z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną
bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej
znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia, inny niż określony w art. 156. § 1., podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała albo rozstrój zdrowia
trwające dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie
czynności narządu ciała lub zdrowia nie trwało dłużej niż 7 dni, odbywa się
z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa

określonego w § 3 następuje na jej wniosek.
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zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru,
2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3)

eksplozji

materiałów

wybuchowych

lub

łatwopalnych

albo

innego

gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących,
duszących lub parzących,
4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania
jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia
określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu
osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej
albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje,
środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki

publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło,
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farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

gaz,

energię

albo

urządzenia

zabezpieczającego

przed

nastąpieniem

niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza
inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę
do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata
lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–3 działa ze szczególnym
okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
5.
Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego
lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem

Strona

pozbawienia wolności do lat 3.

24

obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
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§ 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.
Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące
naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem
funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania
korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść
majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
§ 6. Karom określonym w § 1–5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku
z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji
międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę
lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej
otrzymania.
Art. 229. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą
funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje
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§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,
udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 5. Karom określonym w § 1–4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela
albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję
publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku
z pełnieniem tej funkcji.
§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1–5, jeżeli
korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę
pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany
do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
zanim organ ten o nim się dowiedział.
Art. 230. § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej,
samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej
jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując
przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich
wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian
za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 230a. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji
państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub
w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub
zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej
funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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§ 3. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 2,

ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się
dowiedział.
Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza
istotną

szkodę,

podlega

grzywnie,

karze

ograniczenia

wolności

albo

pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu
zabronionego określonego w art. 228.
Art. 231a. Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz
publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę
został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego
stanowiska.
Art. 231b. § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach
na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub
porządek

publiczny,

korzysta

z

ochrony

prawnej

przewidzianej

dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany
przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej
osoby
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja
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prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub
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§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając
w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie,
nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię,
ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu
określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając
na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić
od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności
niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub
tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa
fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu
państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub
prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem
zakładnika, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił

czynu określonego w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił
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od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika.

zakładnika, a stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli odstąpienie
od zamiaru wymuszenia i zwolnienie zakładnika nastąpiło dobrowolnie
Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa
lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie
utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku
danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną
szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1–3 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.
Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona
do

wystawienia

dokumentu,

która

poświadcza

w

nim

nieprawdę

co

do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2
do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym
podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo
działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną
osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

natychmiastowym

jej

użyciem

albo

doprowadza

człowieka

do

stanu
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Art. 281. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy,

nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10.
Art. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą
zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie,
doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo
do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia
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wolności od roku do lat 10.
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USTAWA z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.)
Art. 5 § 2 Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest
mowa o:
3) organach administracji publicznej – rozumie się przez (…) centralne organy
administracji rządowej, (…);
Art. 6 Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa,
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.
Z powyższego przepisu wynika obowiązek przytoczenia treści przepisu, na
który organ powołuje się.
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.
Art. 104. § 1 Organ administracji publicznej załatwia sprawę

przez

wydanie decyzji (…),
Art. 107 § 1 Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej,
2) datę wydania, oznaczenie strony lub stron,
3) powołanie podstawy prawnej,
4) rozstrzygnięcie,

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,
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5) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja
wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny,
8) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo
do

sądu

powszechnego,

sprzeciw

od

decyzji

lub

skarga

do

sądu

administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa,
sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu
od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo
podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także
możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie
prawa pomocy.
§ 3 Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się
oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności
i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne wyjaśnienie podstawy prawnej
decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Podstawę prawną decyzji stanowi przytoczenie przepisów prawa materialnego,
na których organ opiera rozstrzygnięcie danej sprawy co do jej istoty, jak
również powołanie stosownych, mających szczególny związek z wydaniem
decyzji, przepisów proceduralnych (por. m.in. wyrok WSA w Gdańsku z 8 marca
2018 r., sygn. III SA/Gd 929/17, LEX nr 2474883). 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
w decyzji podstawę prawną jej wydania, organ powinien wskazać miejsce
publikacji tekstu pierwotnego lub tekstu jednolitego danego aktu prawnego oraz
stronom

obowiązującego

pełną
aktu

identyfikację
prawnego

przepisu
(wyrok

w

kontekście

całego

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2005 r., sygn. VII SA/Wa 431/05).
Decyzja administracyjna, która nie zawiera podstawy prawnej, bądź określa ją
ogólnikowo, czy błędnie, nie jest jednak decyzją wydaną bez podstawy prawnej.
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podać dane dotyczące jego ostatniej nowelizacji, gdyż spełnienie tego wymogu

Taka decyzja jest dotknięta tylko wadą formy z powodu naruszenia art. 107 § 1
k.p.a. Podstawa prawna bowiem realnie istnieje, ale nie ma o niej prawidłowej
informacji w wydanej decyzji (wyrok NSA z 25 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK
1769/10).
Art. 108

§ 1 Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę
zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub
wyjątkowo ważny interes strony (...)
Art. 127 § 1 i 2 od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie
tylko do jednej instancji, którym jest organ administracji publicznej wyższego
stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
Art. 129 § 1 Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.
Art. 130 § 2 Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
§ 3 Przepisów (…) § 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Art. 156 § 1 Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
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2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.)
Art. 95. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy
przepis szczególny tak stanowi.
§ 4. Jeżeli uprawnienie dla funkcjonariuszy określonego organu do nakładania
grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie określa wykroczeń, do których
stosuje się postępowanie mandatowe, zakres wykroczeń, za które można
nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, określi, w drodze rozporządzenia,
właściwy minister, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, mając
na względzie konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia
wykroczenia, a także potrzebę należytej ochrony dóbr szczególnie narażonych
na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń. Rozporządzenie to określa
jednocześnie warunki i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.
§ 5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, może
nadać, w drodze rozporządzenia, uprawnienia do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom innych organów, określając
jednocześnie wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze ci uprawnieni są
do nakładania grzywien, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień
do nakładania grzywien, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień
takich organów, potrzebę szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia oraz
potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony
sprawców wykroczeń.
§ 6. W celu ujednolicenia sposobu reakcji organów uprawnionych do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego za określone wykroczenia Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, złożony

uwzględniając rodzaj naruszonego lub zagrożonego dobra oraz stopień
szkodliwości poszczególnych czynów.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 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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w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia,

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.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 5456 i art. 57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz.
1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) można nałożyć grzywnę w wysokości
2000 zł.
§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia,
za które należałoby orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art.
10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu
wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie,
gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie mandatowe
jest dopuszczalne.
Art. 97. § 1.W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego
może ją nałożyć jedynie, gdy:
1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio
po popełnieniu wykroczenia,
2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie
zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,
3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolnopomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie
czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
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na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie
14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt. 1, 90 dni
w wypadku, o którym mowa w pkt. 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa
w pkt. 3.
2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej
wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę
wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach
prawnych takiej odmowy.
Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze
mandatu karnego:
1)

wydawanego

ukaranemu

po

uiszczeniu

grzywny

bezpośrednio

funkcjonariuszowi, który ją nałożył;
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru;
3) zaocznego.
§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt. 1, może być nałożona
grzywna

jedynie

wobec

osoby

czasowo

przebywającej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo
pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny
funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt. 2, może być nałożona
grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien
zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty
przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie.
Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.
§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia
wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie
zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się
wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.
§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt. 3, powinien wskazywać, gdzie

prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.
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w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz

Art. 99. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia
w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ,
którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem
o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia
mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę
możności podać także przyczyny odmowy.
Art. 100. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta
stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu
podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej
jednostki samorządu.
Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę
nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie
następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty
uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd
właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została
nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka
na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który
lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo
przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem
postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia
podstaw do uchylenia mandatu karnego.
§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego
pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.
Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy
do spraw wewnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95 § 3 - Główny
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Inspektor Pracy.
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USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej
(Dz. U. 1997 Nr 141 poz. 943 z późn. zm.)
Art. 29.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór

nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego

Strona

38

Centrum Informacji Kryminalnej oraz Służby Ochrony Państwa.
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)
Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Do podstawowych zadań Policji należą:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych;
3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii
Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i
w zakresie w nich określonych.
4. Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730,
1123 i 1556).
Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych.
2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy
Policji, zwanych dalej „policjantami”.
Art. 6. 1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa
w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 1, są:
1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
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w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak
stanowią;
2) komendant powiatowy (miejski) Policji;
3) komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2,
odpowiada

zasadniczemu

podziałowi

administracyjnemu

Państwa,

z zastrzeżeniem ust. 3–5.
3. Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódzkiego
Policji właściwego dla województwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy
oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego,
otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i
wołomińskiego.
3a. W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu
mającego siedzibę władz w tym mieście, można utworzyć komendę miejską
Policji wykonującą zadania na obszarze tego miasta i powiatu
Art. 6a. 1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej,
organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze
m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji.
2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1,
organami wyższego stopnia są:
1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant
wojewódzki Policji;
1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny
Policji;
2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji - Komendant Główny
Policji.
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.

1) uzbrojenie Policji;
2) umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
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Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze

3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali
i odznak;
4) normy umundurowania;
6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania
policjantom.
Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjnorozpoznawcze, 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;
3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki
policzków:
d) w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw – na zasadach
określonych w niniejszej ustawie;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych
w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

lądowego, powietrznego i wodnego:
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5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i

a) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary lub
b) w celu znalezienia:
–

broni

lub

innych

niebezpiecznych

przedmiotów

mogących

służyć

do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub
– przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7, oraz przepisów innych ustaw
określających zadania Policji lub
– przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia posiadania przez osobę broni lub takich przedmiotów lub
uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary
– na zasadach i w sposób określony w art. 15d i art. 15e;
5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjnorozpoznawczych

i

administracyjno-porządkowych

podejmowanych

na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;
5b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub
dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas
prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek
organizacyjnych

Policji

przez

służbę

kontrterrorystyczną

w

warunkach

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i
środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych środkach
transportu;
7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji
społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby
o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;
10) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach
niezbędnych do wykonywania czynności określonych w pkt. 1–5 lub 9 lub

przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu
uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy
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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.

Strona

realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony

42

wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu

jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia
śladów przestępstwa lub wykroczenia.
2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt. 3 przysługują uprawnienia
przewidziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego.
3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki
okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.
5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej
potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.
7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–4a, 5a–7
i 10, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora.
7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki
organizacyjnej Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży
Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych.
7c. Użyte w ust. 1 pkt. 5b określenie interwencja oznacza włączenie się
policjanta lub policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i
podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności
powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie
naruszonego porządku prawnego.
Art. 15a. 1. Policjant ma prawo zatrzymania, w trybie określonym w art. 15,
osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218
i 956), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. Policjant w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia ryzyko
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby
dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) akty przemocy fizycznej w rodzinie;
2) wiek osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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3) stosowanie przemocy w rodzinie wobec kobiety w ciąży;

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie;
5) zależność osoby dotkniętej przemocą w rodzinie od osoby stosującej tę
przemoc ze względu na stan zdrowia lub jej zaburzenia psychiczne;
6) zaburzenia psychiczne osoby, o której mowa w ust. 1;
7) stan osoby, o której mowa w ust. 1, podczas interwencji związany z użyciem,
nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych;
8) kierowanie przez osobę, o której mowa w ust. 1, gróźb użycia przemocy
ze skutkiem bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia;
9) dostęp osoby, o której mowa w ust. 1, do niebezpiecznego narzędzia lub
broni;
10) informacje o dotychczas stosowanej przemocy lub prowadzonych
postępowaniach wobec osoby, o której mowa w ust. 1, w związku z użyciem
przemocy;
11) informacje od osób, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dotyczące ich obaw o własne życie lub
zdrowie, w tym związanych z nasileniem aktów przemocy w rodzinie;
12) informacje o próbach targnięcia się na własne życie lub życie osób wspólnie
zamieszkujących przez osobę, o której mowa w ust. 1, w związku
ze stosowaniem przemocy;
13) informacje o próbach targnięcia się na własne życie przez osobę dotkniętą
przemocą w rodzinie w związku ze stosowaniem tej przemocy.
Art. 15aa. 1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc
w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą
przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz
\zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej

odpowiednio przepis art. 15a ust. 2.
3. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie.
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„zakazem”.

4. Nakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne.
5. Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie
zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest
obowiązana zachować.
6. Przepis ust. 1 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu
bieżących potrzeb mieszkaniowych.
Art. 15ab. 1. Policjant wydaje nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego
bezpośrednim otoczeniu lub
2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie,
w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.
2. W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub
zakaz mogą być wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu.
3. Policja wykonuje czynności niezwłocznie w związku z powzięciem informacji,
o której mowa w ust. 1 pkt. 2.
4. Osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie przesłuchuje się w charakterze
świadka, po pouczeniu o treści art. 233 Kodeksu karnego, na okoliczności
wskazane w zgłoszeniu, o ile to możliwe na miejscu zdarzenia. Policja w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15aa ust. 1, oraz
w celu wskazania obszaru lub odległości od wspólnie zajmowanego
mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana
zachować, może przesłuchać w charakterze świadków również inne osoby,
w szczególności wszystkie dotknięte tą przemocą osoby pełnoletnie wspólnie
zajmujące mieszkanie. Policja, dokonując wskazanych ustaleń, uwzględnia
w protokole przesłuchania zaistnienie okoliczności zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego.
5. Do przesłuchania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania

przesłuchać tylko wówczas, gdy jej zeznania mogą mieć istotne znaczenie
dla sprawy, w szczególności gdy jest jedynym świadkiem zdarzenia, i wyłącznie
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cywilnego.

w

odpowiednio

przystosowanych

pomieszczeniach,

o

których

mowa

w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
7. Przesłuchanie osoby małoletniej, o której mowa w ust. 6, przeprowadza sąd
opiekuńczy miejsca jej pobytu na wniosek Policji. Przesłuchanie odbywa się
z udziałem prokuratora oraz biegłego psychologa, przy czym osoba pełnoletnia
wskazana przez małoletniego ma prawo być obecna przy przesłuchaniu, o ile
nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego małoletniego.
W przesłuchaniu nie bierze udziału osoba stosująca przemoc w rodzinie.
Z czynności przesłuchania osoby małoletniej sporządza się protokół i nagranie
obrazu i dźwięku.
8. Jeżeli małoletni został już przesłuchany na okoliczność stosowania przemocy
w rodzinie w innej sprawie, sąd po zapoznaniu się z tymi zeznaniami ocenia,
czy zachodzi potrzeba przesłuchania małoletniego w związku z treścią wniosku
Policji. W przypadku odstąpienia od przesłuchania sąd przekazuje Policji
protokoły dotychczasowych przesłuchań małoletniego.
9. Policja może również dokonywać innych czynności w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15aa ust. 1, w tym wysłuchać
osobę stosującą przemoc w rodzinie, o ile nie utrudni to natychmiastowego
wydania nakazu lub zakazu.
10. Nakaz lub zakaz mogą być wydane również w przypadku nieobecności
we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby
stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję.
11. Policja przed wydaniem nakazu lub zakazu ma prawo zażądać
dodatkowych informacji od innych instytucji lub organów w celu ustalenia, czy
zachodzą okoliczności wskazane w art. 15aa ust. 1.
Art. 15ac. 1. Nakaz lub zakaz zawierają w szczególności:
1) datę, czas i miejsce przeprowadzenia czynności;
2) podstawę prawną ich wydania;
3) treść nakazu lub zakazu;
4) dane policjantów przeprowadzających czynność;

7) uzasadnienie, w którym wskazuje się podstawy faktyczne ich wydania;
8) pouczenia, w tym o trybie, formie i sposobie wnoszenia zażalenia.
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5) dane osoby stosującej przemoc w rodzinie;

Art. 15ad. 1. Nakaz lub zakaz doręcza się niezwłocznie osobie stosującej
przemoc w rodzinie oraz osobie dotkniętej tą przemocą. W razie niemożności
doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie,
doręczenie uważa się za dokonane przez umieszczenie na drzwiach wspólnie
zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu, dokonując wzmianki
w nakazie lub zakazie, wskazując przyczynę braku doręczenia.
2. Jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie odmawia przyjęcia nakazu lub
zakazu, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku policjant
dokonuje adnotacji o odmowie ich przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko osoby
stosującej przemoc w rodzinie oraz wezwanie do niezwłocznego kontaktu
z właściwą jednostką Policji, a ponadto dostępne po otwarciu zawiadomienia
informacje o wydaniu nakazu lub zakazu, podstawie prawnej, miejscu ich
odebrania, a także zasadach zabrania ze wspólnie zajmowanego mieszkania
przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz
będących własnością osoby stosującej przemoc w rodzinie zwierząt domowych.
4. Policja niezwłocznie doręcza odpis nakazu lub zakazu prokuratorowi oraz
zawiadamia właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa
w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w
mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd
opiekuńczy.
Art. 15ae. 1. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec
której wydano nakaz lub zakaz, wymaga sporządzenia protokołu, który
podpisują pełnoletnie osoby uczestniczące w czynności.
2. Protokół zawiera:
1) datę, czas, miejsce oraz podstawę prawną przeprowadzenia czynności;
2) dane policjantów przeprowadzających czynność oraz osób w niej
uczestniczących;
3) oznaczenie czynności oraz jej przebieg;

6) wzmiankę o udzieleniu pouczeń oraz udzielonych informacjach, o których
mowa w art. 15ag i art. 15ah;
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4) wzmiankę o wydaniu nakazu lub zakazu;

7) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu
czynności, w szczególności wskazanie zabranych ze wspólnie zajmowanego
mieszkania przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy
lub zwierząt domowych oraz opis pozostawionego mienia, które według
twierdzeń osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub
zakaz, stanowi jej własność.
3. Jeżeli osoba uczestnicząca w czynności odmawia podpisu lub nie może go
złożyć, policjant dokonujący czynności zaznacza przyczynę braku podpisu.
4. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz,
ma prawo zabrać ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmioty osobistego
użytku i służące do świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta
domowe. W przypadku sprzeciwu osób wspólnie zajmujących mieszkanie
przedmioty te lub zwierzęta domowe pozostawia się we wspólnie zajmowanym
mieszkaniu. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu odbywa się na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba
zabrania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej
własność, w szczególności niezabranych uprzednio przedmiotów osobistego
użytku i służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych, ze wspólnie
zajmowanego mieszkania, może się to odbyć jeden raz, wyłącznie w obecności
policjanta, po wcześniejszym uzgodnieniu przez nich terminu z osobą dotkniętą
tą przemocą. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo brać udział w tej
czynności lub upoważnić do udziału w niej inną osobę.
6. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz,
ma obowiązek pozostawić klucze do wspólnie zajmowanego mieszkania i
pomieszczeń jego bezpośredniego otoczenia w tym mieszkaniu.
7. Jeżeli w związku z wydaniem nakazu lub zakazu zachodzi potrzeba
zabezpieczenia zwierząt stanowiących mienie osoby stosującej przemoc
w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, stosuje się odpowiednio
przepis art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.

lub zakaz, jest obowiązana wskazać jednostce organizacyjnej Policji, której
policjant wydał ten nakaz lub zakaz, adres miejsca pobytu, a także, o ile to
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z 2020 r. poz. 638).

możliwe, numer telefonu, pod którym będzie dostępna, oraz poinformować tę
jednostkę Policji o każdej zmianie adresu lub numeru.
2. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz,
należy pouczyć, że jeżeli zmieni miejsce pobytu, nie będzie dostępna
pod wskazanym przez siebie numerem telefonu, nie zawiadamiając o tym
jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 1, na skutek czego nie
odbierze korespondencji pod wskazanym adresem lub nie stawi się
we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji w celu jej odbioru w ciągu 24
godzin od pozostawienia zawiadomienia o korespondencji, korespondencja
zostanie uznana za doręczoną z upływem tego terminu, chyba że miejsce
pobytu tej osoby jest Policji znane.
3. Niedoręczenie korespondencji wymaga udokumentowania ze wskazaniem
przyczyny niedoręczenia.
Art. 15ag. 1. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, informuje
osobę dotkniętą przemocą w rodzinie o:
1) możliwości i sposobie złożenia żądania, aby sąd zobowiązał osobę stosującą
przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego

otoczenia,

o

którym

mowa

w

przepisach

ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2) obowiązku wszczęcia przez organy ścigania, niezależnie od wydanego
nakazu lub zakazu, postępowania karnego w związku z popełnieniem
ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy i możliwości stosowania
w toku prowadzonego postępowania środków zapobiegawczych, o których
mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
3) możliwości uzyskania wsparcia we właściwym miejscowo ośrodku pomocy
społecznej, specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i
innych placówkach świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;
4) całodobowym ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) możliwości uzyskania pomocy udzielanej przez podmioty, które otrzymały

wykonawczego,

oraz

danych

teleadresowych,

najbliższych

miejscowo
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dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, siedzib tych podmiotów i innych
niezbędnych danych kontaktowych tych podmiotów.
2. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę dotkniętą
przemocą w rodzinie o przekazaniu jej danych najbliższemu miejscowo
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, w celu udzielenia pomocy, chyba że
osoba ta nie wyrazi zgody.
3. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę stosującą
przemoc w rodzinie o przekazaniu jej danych właściwemu ze względu
na miejsce jej pobytu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w celu podjęcia
działań pozostających we właściwości powiatu na podstawie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, chyba że osoba ta nie wyrazi zgody.
Art. 15ah. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę
stosującą przemoc w rodzinie o przyczynach ich wydania, o możliwości i
sposobie złożenia zażalenia, a także informuje o danych teleadresowych
właściwych miejscowo placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz
placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne lub programy
psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Miejsca noclegowe nie mogą być placówkami pobytu osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Art. 15ai. 1. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja przynajmniej
trzykrotnie sprawdza, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, i podejmuje
niezbędne czynności. Pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia
po wydaniu nakazu lub zakazu.
2.

Czynności

sprawdzenia

Policja

podejmuje

również

na

podstawie

postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie
osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się
do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub zakaz zostały
przedłużone.
Art. 15aj. 1. Osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz

w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu, o czym należy osobę tę
pouczyć wraz z doręczeniem nakazu lub zakazu. W zażaleniu skarżący może
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 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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lub zakaz, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu

się domagać zbadania prawidłowości prowadzenia czynności, zasadności oraz
legalności wydanego nakazu lub zakazu. Do zażalenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od dnia jego wpływu do sądu.
3. Sąd uchyla zaskarżony nakaz lub zakaz w przypadku stwierdzenia jego
bezzasadności lub nielegalności, o czym niezwłocznie zawiadamia osobę
dotkniętą przemocą w rodzinie, prokuratora, właściwą jednostkę Policji oraz
zespół

interdyscyplinarny,

o

którym

mowa

w

przepisach

ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4.

W

przypadku

stwierdzenia

bezzasadności,

nielegalności

lub

nieprawidłowości nakazu lub zakazu sąd zawiadamia o tym przełożonego
policjanta, który wydał nakaz lub zakaz.
Art. 15ak. 1. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich
wydania, chyba że sąd udzielił zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie
osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się
do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub zakaz zostały
przedłużone.
2. Nakaz lub zakaz tracą również moc, w przypadku gdy osoba stosująca
przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, została zatrzymana
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowano
wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub
nakazania

okresowego

opuszczenia

lokalu

zajmowanego

wspólnie

z pokrzywdzonym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prokurator zawiadamia
pokrzywdzonego, osobę dotkniętą przemocą oraz właściwą jednostkę Policji.
Art. 15b. Informacje uzyskane podczas realizacji czynności, o których mowa
w art. 15 ust. 1 pkt. 5a i 5b, w tym dane osobowe niezawierające dowodów
pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania

dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja
przechowuje przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
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w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być

od dnia zarejestrowania, a następnie je niszczy. W przypadku czynności
operacyjno-rozpoznawczych terminy, o których mowa w zdaniu pierwszym, są
liczone od dnia zakończenia realizacji tych czynności.
Art. 15c. W przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5b, z
wyłączeniem działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek
organizacyjnych

Policji

przez

służbę

kontrterrorystyczną

w

warunkach

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i
środków oraz specjalistycznej taktyki działań, funkcjonariusz Policji w miarę
możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje czynności, o rejestrowaniu
obrazu lub dźwięku.
Art. 15d. 1. Kontrola osobista polega na sprawdzeniu:
1) zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej, zwanej
dalej „osobą kontrolowaną” i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele,
bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała;
2) zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada
przy sobie osoba kontrolowana;
3) zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej i przedmiotów, które
znajdują się na jej ciele, z odsłonięciem przykrytych odzieżą powierzchni ciała
w celu oraz w zakresie niezbędnym do odebrania broni lub przedmiotów,
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, w przypadku gdy ujawniono ich
posiadanie przez osobę kontrolowaną podczas sprawdzenia, o którym mowa
w pkt. 1 lub 2 i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie
czynności określonych w pkt. 1 i 2;
4) jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej;
5) miejsc intymnych osoby kontrolowanej, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
2. Policjant dokonuje kontroli osobistej w sposób możliwie najmniej naruszający
dobra osobiste osoby kontrolowanej oraz w zakresie niezbędnym w danych
okolicznościach

do

zrealizowania

celu

dokonywanej

kontroli.

Podczas

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 i 5, osoba kontrolowana powinna

odzieży już sprawdzonej.
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być częściowo ubrana. Policjant najpierw sprawdza część odzieży, a

3. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1–3, można dokonać wzrokowo,
manualnie lub z wykorzystaniem psa służbowego lub środków technicznych
niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń, których posiadanie jest
zabronione, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, a sprawdzenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 – wzrokowo lub manualnie.
4. Policjant dokonujący kontroli osobistej:
1) przystępując do czynności związanych z kontrolą osobistą podaje swój
stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a
policjant nieumundurowany, na żądanie osoby kontrolowanej, okazuje również
legitymację służbową w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość
odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko
policjanta;
2) podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia kontroli osobistej;
3) legitymuje osobę kontrolowaną oraz inne osoby, jeżeli uczestniczą
w czynności;
4) może wezwać osobę kontrolowaną do dobrowolnego wydania przez nią broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia
czynu zabronionego pod groźbą kary lub przedmiotów mogących stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, lub podlegających przepadkowi oraz może żądać
opróżnienia przez osobę kontrolowaną kieszeni, innych części odzieży lub
przedmiotów znajdujących się na ciele osoby kontrolowanej lub przez nią
posiadanych, jak również może żądać przyjęcia przez osobę kontrolowaną
odpowiedniej pozycji ciała w sposób umożliwiający sprawdzenie miejsc
intymnych;
5) odbiera osobie kontrolowanej broń lub inne niebezpieczne przedmioty
mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary albo
przedmioty, których posiadanie jest zabronione lub przedmioty mogące
stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań,

dokumentach posiadanych przez tę osobę są przetwarzane w zbiorach danych
prowadzonych

przez

Policję

lub

w

dostępnych

Policji

krajowych

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, lub podlegające przepadkowi;

międzynarodowych systemach informacyjnych, w których przetwarza się
informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o popełnienie
przestępstw, osobach zaginionych lub osobach poszukiwanych w związku z
ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w których przetwarza się
informacje o skradzionych lub utraconych dokumentach lub przedmiotach,
w celu ich odnalezienia;
7) pobiera niezbędne dane osobowe osoby kontrolowanej lub innych osób,
jeżeli uczestniczą w czynności, oraz dane dotyczące posiadanych przez osobę
kontrolowaną dokumentów i podlegających sprawdzeniu przedmiotów, w tym
dane związane z tymi przedmiotami lub utrwalone na tych dokumentach;
8) może odstąpić od wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 3,
w przypadku gdy czynności te zostały wykonane przez policjanta bezpośrednio
przed przystąpieniem do dokonania kontroli osobistej w ramach realizacji
innych uprawnień określonych w art. 15, w szczególności w związku
z legitymowaniem osoby.
5. Kontroli osobistej dokonuje policjant tej samej płci, co osoba kontrolowana
w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.
6. W przypadku gdy kontrola osobista musi być dokonana niezwłocznie,
w szczególności ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie życia
lub zdrowia ludzkiego lub mienia, może jej dokonać policjant płci odmiennej niż
osoba kontrolowana, także w miejscu niespełniającym warunku, o którym mowa
w ust. 5, w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby
kontrolowanej.
7.

Podczas

kontroli

osobistej

może

być

obecna

osoba

przybrana

przez dokonującego czynności, a w przypadku gdy nie uniemożliwi to
przeprowadzenia kontroli osobistej albo nie utrudni jej przeprowadzenia
w istotny sposób, podczas kontroli osobistej może być obecna także osoba
wskazana przez osobę kontrolowaną.
8. Osoba kontrolowana jest obowiązana umożliwić policjantom dokonanie
czynności, o których mowa w ust. 1.

do żądania sporządzenia protokołu z kontroli osobistej.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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9. Po zakończeniu kontroli osobistej policjant poucza osobę kontrolowaną

10. Z kontroli osobistej sporządza się protokół w przypadku, gdy osoba
kontrolowana zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po jej dokonaniu oraz
w przypadku, gdy w toku kontroli znaleziono broń lub przedmioty, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5. Protokół zawiera w szczególności:
1) oznaczenie czynności, podstawy prawnej i przyczyny jej podjęcia, jej miejsca
oraz danych osoby kontrolowanej i osób uczestniczących w kontroli osobistej,
obejmujących w szczególności imię, nazwisko, numer PESEL lub datę
urodzenia oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego
ustalono tożsamość osoby;
2) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
3) dane policjanta dokonującego czynności obejmujące stopień, imię, nazwisko
oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę;
4) nazwę jednostki organizacyjnej Policji, właściwej ze względu na miejsce
dokonania kontroli osobistej;
5) przebieg czynności, oświadczenia i wnioski jej uczestników;
6) spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis;
7) pouczenie osoby kontrolowanej o jej prawach;
8) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu
czynności.
11. Osobie

kontrolowanej przysługuje

zażalenie

do

sądu rejonowego

właściwego ze względu na miejsce dokonania kontroli osobistej, w terminie 7
dni od dnia jej dokonania, w celu zbadania zasadności, legalności oraz
prawidłowości jej dokonania. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego.
12.

W

przypadku

stwierdzenia

bezzasadności,

nielegalności

lub

nieprawidłowości dokonania kontroli osobistej, sąd zawiadamia o tym
prokuratora

i

kierownika

jednostki

organizacyjnej

Policji

nadrzędnej

nad jednostką organizacyjną Policji, w której pełni służbę policjant, który
dokonał kontroli osobistej.
13. W przypadku gdy w toku kontroli osobistej nie znaleziono broni lub

kontrolę osobistą dokumentuje się w dokumentacji służbowej, określając datę,
czas, miejsce i przyczynę jej dokonania, dane osób w niej uczestniczących oraz
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
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przedmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, lub w przypadku gdy

rodzaj i wynik czynności, a także informację o pouczeniu osoby kontrolowanej,
o którym mowa w ust. 9.
14. W przypadku gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności, o których
mowa w ust. 1, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia,
policjant, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje czynności
ochronne, a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone przed dostępem
osób postronnych oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki
organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to
niebezpieczeństwo.
15. Zażalenie, o którym mowa w ust. 11, składa się za pośrednictwem jednostki
organizacyjnej Policji właściwej według miejsca dokonania kontroli osobistej.
Jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego.
Art. 15e. 1. Przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzanie ładunków
w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i
wodnego polega na:
1) wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagaży lub ładunków, w tym
manualnym sprawdzeniu ładunków, elementów konstrukcyjnych bagaży oraz
znajdujących się w nich przedmiotów;
2) sprawdzeniu bagaży i ładunków z wykorzystaniem psa służbowego lub
z

wykorzystaniem

środków

technicznych

niezbędnych

do

wykrywania

materiałów i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów
wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i ich
prekursorów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w obecności posiadacza
bagaży lub ładunków, a w przypadku gdy nie można ustalić posiadacza bagaży
lub ładunków lub w przypadku jego nieobecności – w obecności przedstawiciela
przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.
3. W przypadku bagaży lub ładunków przyjętych do przewozu, czynności,
o których mowa w ust. 1, wykonuje się wyłącznie w obecności przedstawiciela

osób, o których mowa w ust. 2, policjant może wykonać czynności określone
w ust. 1 bez ich obecności, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że zwłoka
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.

może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, albo gdy
istnieje uzasadniona obawa zniszczenia bądź utracenia przedmiotów mogących
stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań,
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, lub podlegających przepadkowi.
5. Policjant w związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, ma
prawo żądania udostępnienia bagaży lub przewożonych ładunków, w tym
otwarcia bagażnika oraz udostępnienia przestrzeni bagażowej w środkach
komunikacji do przejrzenia, wyjęcia przewożonych bagaży lub ładunków oraz
otwarcia i pokazania ich zawartości.
6. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane udostępnić policjantowi
bagaż lub ładunek do przejrzenia lub sprawdzenia, w tym wykonać czynności,
o których mowa w ust. 5.
7. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w miarę możliwości
w sposób niepowodujący uszkodzenia przeglądanych bagaży lub ładunków.8.
Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 15d ust. 4 i
14 stosuje się odpowiednio.
9. Policjant po zakończeniu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,
poucza posiadacza bagaży lub ładunków lub przedstawiciela przewoźnika,
spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano tych
czynności, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w ust. 11, oraz
o prawie do żądania sporządzenia protokołu z dokonanych czynności.
10. Z dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół
w przypadku, gdy posiadacz bagaży lub ładunków lub przedstawiciel
przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano
tych czynności, zgłosił takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu tych czynności
oraz w przypadku, gdy w toku czynności znaleziono broń lub przedmioty,
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5. Do sporządzenia protokołu stosuje się
odpowiednio przepis art. 15d ust. 10 zdanie drugie.
11. Posiadaczowi bagaży lub ładunków lub przedstawicielowi przewoźnika,
spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano czynności

dokonania, w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jej
dokonania. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50
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określonych w ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze

Kodeksu postępowania karnego. W przypadku stwierdzenia bezzasadności,
nielegalności lub nieprawidłowości dokonania czynności przepis art. 15d ust. 12
stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku gdy w toku czynności, o których mowa w ust. 1, nie
znaleziono broni lub przedmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5, lub
gdy posiadacz bagaży lub ładunków lub przedstawiciel przewoźnika, spedytora
lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano tych czynności, nie
zażądał sporządzenia protokołu, czynności dokumentuje się w dokumentacji
służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich dokonania, dane osób
w nich uczestniczących oraz rodzaj i wynik czynności, a także informację
o pouczeniu osoby, o którym mowa w ust. 9.
13. Zażalenie, o którym mowa w ust. 11, składa się za pośrednictwem jednostki
organizacyjnej

Policji

właściwej

według

miejsca

dokonania

czynności

określonych w ust. 1. Jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego.
Art. 16. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt. 1–6 i 8–14 ustawy
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2418), policjanci mogą użyć środków przymusu
bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1–13 i 17–20 tej ustawy,
lub wykorzystać te środki.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt. 1 lit. a–c i e, pkt. 2, 3 i pkt. 4
lit. a i b oraz w art. 47 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej, policjanci mogą użyć broni palnej lub ją
wykorzystać.
3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej.
6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne;
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technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji
prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach
danych,

telekomunikacyjnych

urządzeniach

końcowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych;
5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.
Art. 20. 1. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona
do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych (…).
1k. W przypadku podejrzanych Policja pobiera wymazy ze śluzówki policzków
oraz dane osobowe, (…), w celach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 3a lit.
d.
Art. 20a. 1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 ust. 2
Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz
własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów.
1a.

Ochrona,

o

której

mowa

w

ust.

1,

może

być

realizowana

przez obserwowanie i rejestrowanie wykonywanych zadań służbowych,
obiektów Policji i policyjnych środków transportu.
2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą
posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 1091 i
1716) lub innymi dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych
identyfikujących

policjanta

oraz

środków,

którymi

posługuje

się

przy wykonywaniu zadań służbowych.
Art. 27. 1. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według
następującej

roty:

„Ja,

obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej,

świadom

podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi,
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa,
dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
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przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia

Art. 58. 1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty
złożonego ślubowania
Art. 60. 1. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego
munduru i wyposażenia.
2. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie
wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru.
Art. 61. 1. W przypadkach przewidzianych w art. 60 ust. 2 policjant, wykonując
czynności dochodzeniowo-śledcze, a także czynności określone w art. 14 ust. 2
i art. 15 ust. 1 pkt. 2–4, obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki
sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i
organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta.
2.

Przy

wykonywaniu

innych

czynności

administracyjno-porządkowych

nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać
legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób określony w ust. 1.
Art. 132. 1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub
nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej.
2. Naruszenie dyscypliny służbowej stanowi czyn policjanta polegający
na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków
wynikających

z przepisów prawa

lub

rozkazów

i

poleceń

wydanych

przez przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów.
3. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest w szczególności:
1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia przełożonego,
względnie organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń
policjantom, z wyłączeniem rozkazów i poleceń, o których mowa w art. 58 ust.
2;
2)

zaniechanie

czynności

służbowej

albo

wykonanie

jej

w

sposób

nieprawidłowy;
3) niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień
określonych w przepisach prawa;
w

błąd

przełożonego

lub

innego

policjanta,

jeżeli

spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie, policjantowi lub innej
osobie;
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4)

5) postępowanie przełożonego w sposób przyczyniający się do rozluźnienia
dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej lub komórce
organizacyjnej Policji;
6) stawienie się do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub podobnie działającego
środka w czasie służby albo w obiektach lub na terenach zajmowanych
przez Policję;
7) utrata służbowej broni palnej, amunicji lub legitymacji służbowej;
8)

utrata

przedmiotu

stanowiącego

wyposażenie

służbowe,

którego

wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę obywatelowi lub
stworzyło

zagrożenie

dla

porządku

publicznego

lub

bezpieczeństwa

powszechnego;
9) utrata materiału zawierającego informacje niejawne.
4. Czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie
znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia

skarbowego,

podlega

odpowiedzialności

dyscyplinarnej

niezależnie od odpowiedzialności karnej.
4a.

W

przypadku

czynu

stanowiącego

przewinienie

dyscyplinarne,

wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej
wagi lub ukarania grzywną, przełożony dyscyplinarny może nie wszczynać
postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umorzyć.
4b. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej
wagi przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania i
przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną
w formie notatki rozmowę dyscyplinującą.
4c. Notatkę, o której mowa w ust. 4b, włącza się do akt osobowych na okres
roku.
Art. 132a. Przewinienie dyscyplinarne jest zawinione wtedy, gdy policjant:
1) ma zamiar jego popełnienia, to jest chce je popełnić albo przewidując
możliwość jego popełnienia, na to się godzi;

możliwość taką przewidywał albo mógł i powinien przewidzieć.
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2) nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek

Art. 132b. 1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie, jeżeli popełnia przewinienie
dyscyplinarne sam albo wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą, a także
w przypadku, gdy kieruje popełnieniem przez innego policjanta przewinienia
dyscyplinarnego.
2. Policjant odpowiada dyscyplinarnie także w przypadku, gdy nakłania innego
policjanta do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego albo ułatwia jego
popełnienie.
3. Każdy z policjantów, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiada w granicach
swojej winy, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych osób.
Art. 133. 1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art.
32 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada
policjant, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym,
o którym mowa w art. 32 ust. 1.
Art. 134. Karami dyscyplinarnymi są:
1) nagana;
2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania;
3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
5) obniżenie stopnia;
6) wydalenie ze służby.
Art. 134a. Kara nagany oznacza wytknięcie ukaranemu przez przełożonego
dyscyplinarnego niewłaściwego postępowania.
Art. 134b. 1. Kara zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania
oznacza

zakaz

opuszczania

wyznaczonego

miejsca

przebywania

przez ukaranego pełniącego służbę w systemie skoszarowanym. Karę
wymierza się na okres od 3 do 14 dni. 2. W czasie odbywania kary zakazu
opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania ukarany jest obowiązany:
1) w czasie wolnym od zajęć służbowych przebywać w jednostce organizacyjnej
Policji,

w

której

pełni

służbę,

lub

innym

miejscu

wyznaczonym

innego

wskazanego

przez przełożonego;
się

do

przełożonego

lub

policjanta

w określonych odstępach czasu, nie częściej jednak niż cztery razy na dobę.
Art.

134c.Kara

ostrzeżenia

o

niepełnej przydatności

na

zajmowanym

stanowisku oznacza wytknięcie ukaranemu niewłaściwego postępowania i
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2)

uprzedzenie go, że jeżeli ponownie popełni przewinienie dyscyplinarne, może
zostać wyznaczony na niższe stanowisko służbowe w trybie dyscyplinarnym lub
ukarany surowszą karą dyscyplinarną.
Art. 134d. 1. Kara wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe oznacza
odwołanie lub zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i
powołanie lub mianowanie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas
zajmowanego. Wymierzenie kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe
powoduje utratę uprawnień, o których mowa w art. 6e ust. 3 i art. 103 ust. 2.
2. Przed zatarciem kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe policjanta
nie można powołać lub mianować na wyższe stanowisko służbowe.
Art. 134e. 1. Kara obniżenia stopnia oznacza obniżenie posiadanego stopnia
policyjnego.
2. Karę obniżenia stopnia można wymierzyć tylko obok kary wyznaczenia
na niższe stanowisko służbowe lub kary wydalenia ze służby.
Art. 134f. Kara wydalenia ze służby oznacza zwolnienie ze służby w Policji.
Art. 134g. 1. Za popełnione przewinienie dyscyplinarne można wymierzyć tylko
jedną karę dyscyplinarną.
2. Za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych można wymierzyć jedną
karę dyscyplinarną, odpowiednio surowszą.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się z zastrzeżeniem art. 134e ust. 2.
Art. 134h. 1. Wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego
przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia, w szczególności powinna
uwzględniać okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego
skutki, w tym następstwa dla służby, rodzaj i stopień naruszenia ciążących
na obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie obwinionego
przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz
dotychczasowy przebieg służby.
2. Na zaostrzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego:
1) działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie albo w stanie

wymierzonej mu kary dyscyplinarnej
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po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka;

3) poważne skutki przewinienia dyscyplinarnego, zwłaszcza istotne zakłócenie
realizacji zadań Policji lub naruszenia dobrego imienia Policji;
4) działanie w obecności podwładnego, wspólnie z nim lub na jego szkodę.
3. Na złagodzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego:
1) nieumyślność jego popełnienia;
2) podjęcie przez policjanta starań o zmniejszenie jego skutków;
3) brak należytego doświadczenia zawodowego lub dostatecznych umiejętności
zawodowych;
4) dobrowolne poinformowanie przełożonego dyscyplinarnego o popełnieniu
przewinienia

dyscyplinarnego

przed

wszczęciem

postępowania

dyscyplinarnego.
4. Przełożony dyscyplinarny uwzględnia okoliczności, o których mowa w ust.
1– 3, wyłącznie w stosunku do policjanta, którego one dotyczą.
Art.

134i.

1.

Przełożony

dyscyplinarny,

jeżeli

zachodzi

uzasadnione

przypuszczenie popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego:
1) wszczyna postępowanie dyscyplinarne:
d) na żądanie sądu lub prokuratora;
2) może wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek pokrzywdzonego.
5. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z dniem wydania postanowienia
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Policjanta, co do którego wydano
postanowienie

o

wszczęciu

postępowania

dyscyplinarnego,

uważa

się

za obwinionego.
Art. 135a. 1. Postępowanie dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające,
o których mowa w art. 134i ust. 4, prowadzi rzecznik dyscyplinarny.
Art. 135c. 1. Przełożony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny podlegają
wyłączeniu od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, jeżeli:
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym obwinionego lub osoby przez
niego pokrzywdzonej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego;
3) był świadkiem czynu;

bezstronności.
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4) między nim a obwinionym lub osobą pokrzywdzoną przez obwinionego

2. Przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego można wyłączyć
od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym także z innych uzasadnionych
przyczyn.
4. Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego
od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym może nastąpić również na wniosek
obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony.
Art. 135e. 1. Rzecznik dyscyplinarny zbiera materiał dowodowy i podejmuje
czynności niezbędne do wyjaśnienia sprawy. W szczególności przesłuchuje
świadków, obwinionego, przyjmuje od niego wyjaśnienia, dokonuje oględzin.
Z czynności tych sporządza protokoły. Rzecznik dyscyplinarny może także
zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań.
Art. 135j. 1. Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym
materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o:
1) uniewinnieniu albo
2) odstąpieniu od ukarania, albo
3) ukaraniu, albo
4) umorzeniu postępowania.
3. Przełożony dyscyplinarny uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 135i
ust.

7,

oraz

przekazuje

akta

sprawy

rzecznikowi

dyscyplinarnemu

do uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia, że nie zostały wyjaśnione wszystkie
okoliczności sprawy.
4.

Przełożony

dyscyplinarny

umarza

postępowanie

dyscyplinarne

w przypadkach, o których mowa w art. 135 ust. 1, albo gdy stało się ono
bezprzedmiotowe z innej przyczyny.
5. Przełożony dyscyplinarny może odstąpić od ukarania, jeżeli stopień winy lub
stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego dla służby nie jest znaczny,
a właściwości i warunki osobiste policjanta oraz dotychczasowy przebieg służby
uzasadniają przypuszczenie, że pomimo odstąpienia od ukarania będzie on
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przestrzegał dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej.
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ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów
(Dz.U.2009.90.738)
na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.)
§2.

Umundurowanie

policjantów

składa

się

z

ubiorów:

służbowego,

wyjściowego, galowego i ćwiczebnego.
§3.

1.

Wzory

ubioru

służbowego

policjanta

określa

załącznik

nr

1

do rozporządzenia.
§5. 1.Czapka gabardynowa jest w kolorze błękitnoszarym z otokiem w kolorze
ciemnoniebieskim. Z przodu na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze
srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie, na błękitnoszarym
tle. Rondo czapki zawiera usztywniacz, zapewniający regularny owal. Czapkę
nosi się nałożoną prosto na głowę. Rozmiar czapki powinien odpowiadać
obwodowi głowy. Krawędź daszka powinna znajdować się na wysokości około
3 cm nad linią brwi. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach
organizacyjnych Policji albo w komórkach organizacyjnych, właściwych
do spraw ruchu drogowego, oraz w jednostkach organizacyjnych Policji albo
komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wodach i
terenach przywodnych, nakładają na czapkę pokrowiec w kolorze białym.
2. Czapka letnia służbowa z daszkiem typu sportowego jest w kolorze
ciemnogranatowym. Z przodu na czapce umieszcza się wizerunek orła
w kolorze srebrnym

z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie,

na ciemnogranatowym tle. Na klinach bocznych czapki w ich dolnej części są
umieszczone odblaskowe napisy "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonane
metodą wgrzewania w materiał. Czapkę letnią nosi się prosto nałożoną
na głowę. Krawędź daszka powinna znajdować się na wysokości około 3 cm
nad linią brwi.
4. Czapka zimowa służbowa typu sportowego jest wykonana z polaru w kolorze
na czapce umieszcza się wizerunek orła w kolorze srebrnym z napisem
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"POLICJA", haftowany mechanicznie, na ciemnogranatowym tle. Czapka
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posiada doszyty nausznik z polaru, który w zależności od warunków
atmosferycznych może być wysunięty lub schowany do wewnątrz. Czapkę
zimową nosi się prosto nałożoną na głowę. Dolna krawędź czapki powinna
znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi.
5. Czapka zimowa antyterrorysty jest typu sportowego i jest wykonana
z dzianiny w kolorze czarnym. Czapkę nosi się prosto nałożoną na głowę.
6. Furażerka jest w kolorze ciemnogranatowym. Z przodu na furażerce znajduje
się wizerunek orła w kolorze srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany
mechanicznie. Furażerkę nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.
§6. 1.Guziki zewnętrzne do przedmiotów umundurowania z wizerunkiem orła są
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze błękitnoszarym lub czarnym.
2.Guziki wewnętrzne kryte są wykonane bez wizerunku orła.
§7.

1.Kurtka

gabardynowa

wyjściowa

jest

w

kolorze

btękitnoszarym,

jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i klapami, zapinana z przodu na cztery
guziki. Na ramionach kurtki są umieszczone naramienniki. Kurtka męska ma
naszyte na piersiach i po bokach poniżej linii pasa kieszenie nakładane
z fałdkami i klapkami. Kurtka damska ma tylko kieszenie dolne cięte z klapkami.
Rękawy są gładkie bez mankietów. Długość kurtki powinna być taka, aby
w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a
krawędź rękawów do nasady kciuka. Kurtkę nosi się z koszulą wyjściową i
krawatem.
2. Kurtka gabardynowa galowa jest w kolorze błękitnoszarym, dwurzędowa
z wykładanym kołnierzem i klapami. Na ramionach kurtki są umieszczone
naramienniki. Po bokach kurtki poniżej linii pasa są kieszenie cięte wykończone
patkami. Rękawy są gładkie bez mankietów. Długość kurtki powinna być taka,
aby w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a
krawędź rękawów do nasady kciuka. Kurtkę galową nosi się z koszulą
wyjściową i krawatem.
3. Kurtka służbowa letnia jest w kolorze ciemnogranatowym. Kurtka jest
zapinana na zamek błyskawiczny kryty podwójną plisą zapinaną na napy.

przystosowane do wkładania i wyjmowania broni służbowej. Na ramionach
kurtki są umieszczone naramienniki. Na lewej i prawej piersi wszyte są
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Kurtka posiada dopinany na zamek błyskawiczny kaptur z daszkiem. W szwach

kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki błyskawiczne, przykryte karczkiem
stanowiącym patki kieszeni. Dół patek jest wykończony wypustką odblaskową
w kolorze srebrnym. Na dole kurtki umieszczone są symetrycznie kieszenie
wpuszczane z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Patki są wykończone
taśmą wypustową odblaskową w kolorze srebrnym. Na lewym rękawie,
w górnej części, naszyta jest kieszeń z mieszkami i klapką zapinaną taśmą
samosczepną. Na plecach i na patce górnej lewej kieszeni umieszczony jest
odblaskowy napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą
wgrzewania w materiał.
4. Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru jest w kolorze
ciemnogranatowym. Kurtka jest zapinana na zamek błyskawiczny, kryty
podwójną plisą zapinaną na napy. Kurtka posiada dopinany na zamek
błyskawiczny kaptur z daszkiem. W szwach bocznych kurtki znajdują się
rozcięcia zapinane na zamek błyskawiczny, przystosowane do wkładania i
wyjmowania

broni

służbowej.

Na

ramionach

kurtki

są

umieszczone

naramienniki. Na lewej i prawej piersi są naszyte kieszenie nakładane z patką,
zapinane

taśmą

samosczepną.

Dół

patek

jest

wykończony

wypustką

odblaskową w kolorze srebrnym. Na dole przodu kurtki są naszyte dwie
kieszenie nakładane z patkami zapinanymi na napy. Na lewym rękawie
pomiędzy łokciem a barkiem jest naszyta kieszeń nakładana z patką zapinaną
taśmą samosczepną, z wykończeniem wypustką odblaskową. Na plecach i
patce lewej górnej kieszeni umieszczony jest odblaskowy napis "POLICJA"
w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Na patkach
kieszeni i dole kurtki są przyszyte od wewnątrz listwy z taśmami odblaskowymi,
które po odpięciu zwiększają widoczność policjanta. Ocieplacz z polaru posiada
naszyte naramienniki i może stanowić samodzielny element umundurowania.
Ocieplacz po odpięciu rękawów może być używany jako kamizelka.
6. Kurtka

¾

z podpinką jest w kolorze błękitnoszarym. Kurtka jest wykonana

z tkaniny nieprzemakalnej i ma dopinaną podpinkę. Na ramionach kurtki są
umieszczone naramienniki. Na bokach kurtki znajdują się dwie wpuszczone

futerkowej w kolorze szarym. W okresie zimowym kurtkę nosi się z podpinką i
kołnierzem z tkaniny futerkowej. Dopuszcza się noszenie kurtki z rozpiętym
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kieszenie. Kurtka ma z przodu kryte zapięcie na guziki. Wykrój szyi jest

górnym guzikiem. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
na czas dojścia do miejsca uroczystości zezwala się na noszenie kaptura.
7. Kurtki, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią element ubioru służbowego
oraz ubioru ćwiczebnego policjanta.
§8. 1. Kamizelka ostrzegawcza jest wykonana z dzianiny z elementami
odblaskowymi w kolorze żółtym, zapinana z przodu na klamrę zaciskową.
Na górnej części pleców jest naszyty duży napis "POLICJA" w kolorze czarnym
na żółtym odblaskowym tle. Dopuszcza się uzupełnienie napisu o drugi człon
z nazwą specjalizacji lub funkcji. Na górnym lewym przodzie jest naszyty napis
"POLICJA" w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle, na prawym górnym
przodzie - pas z taśmy odblaskowej. W dolnej części kamizelki na całym
obwodzie są dwa pasy z taśmy odblaskowej.
2. Kamizelkę, o której mowa w ust. 1, nosi się na przedmiotach umundurowania
służbowego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań na drogach, w celu
poprawienia widoczności policjanta.
3. Kamizelkę, o której mowa w ust. 1, można nosić na przedmiotach
umundurowania służbowego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań
innych niż wymienione w ust. 2, w celu poprawienia widoczności policjanta.
4. Dopuszcza się noszenie przez policjanta kamizelki, o której mowa w ust. 1,
do ubioru cywilnego podczas wykonywania zadań służbowych.
§9.

1.

Koszula

służbowa

i

koszula

służbowa

letnia

są

w

kolorze

ciemnogranatowym. Na lewym rogu kołnierzyka znajduje się napis "POLICJA"
w kolorze srebrnym, haftowany metodą mechaniczną. Na ramionach koszul są
umieszczone naramienniki. Na przodach koszul są naszyte dwie nakładane
kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Nad lewą kieszenią jest umieszczony
odblaskowy napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą
wgrzewania w materiał. Koszule nosi się bez krawata, z rozpiętym górnym
guzikiem.
4. Koszulka polo z krótkim rękawem jest w kolorze ciemnogranatowym.
Kołnierzyk jest wykonany z dzianiny bawełnianej, zapięcie na 3 guziki.

kieszeni i na obu rękawach znajduje się napis "POLICJA" w kolorze srebrnym.
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Na ramionach są umieszczone naramienniki. Z przodu po lewej stronie jest

5. Koszulka z krótkim rękawem T-shirt jest wykonana z dzianiny bawełnianej
w kolorze ciemnogranatowym. Na plecach, obu rękawach i na wysokości
odpowiadającej lewej górnej kieszeni jest umieszczony napis "POLICJA"
w kolorze srebrnym.
§ 11. Kombinezon ochronny letni, dwuczęściowy, w kolorze czarnym jest
wykonany z tkaniny nieprzemakalnej. Bluza ma kryte zapięcie przodu na zamek
błyskawiczny. Na przodach znajdują się kieszenie nakładane z patkami, dwie
na piersiach i dwie w dolnej części bluzy. Na patce górnej lewej kieszeni
naszyty jest mały odblaskowy napis "POLICJA". Na ramionach są naszyte
naramienniki. Dół bluzy i rękawów jest wykończony ściągaczem. W bokach
bluzy są zamki błyskawiczne. Kaptur jest dopinany na guziki. Na plecach
znajduje się napis "POLICJA" na żółtym odblaskowym tle. Spodnie typu
ogrodniczki na szelki, w przodzie jest zamek błyskawiczny, w szwach bocznych
- dwie kieszenie. Na prawym boku na wysokości uda jest naszyta kieszeń
z patką. Na wysokości kolan dokoła nogawek naszyta jest taśma odblaskowa
w kolorze żółtym. Dół nogawek jest prosty. Kombinezon ochronny letni nosi się
do ubioru ćwiczebnego w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
§13. 1. Obuwie jest koloru czarnego. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie
wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane.
2. Półbuty męskie wyjściowe są z przodu sznurowane.
3. Półbuty służbowe są sznurowane. Cholewki półbutów są zakończone
kołnierzem, wypełnionym pianką, a podeszwy półbutów są antypoślizgowe.
4. Trzewiki służbowe, z cholewkami okrywającymi do połowy łydki nóg, są
z przodu sznurowane.
5. Trzewiki-botki ocieplane męskie, z cholewkami okrywającymi kostki nóg, są
zapinane

na

zamki

błyskawiczne

umieszczone

w

bokach

cholewek

od wewnętrznych stron nóg.
6. Półbuty damskie wyjściowe są bez zapięcia. Obcas typu "słupek" powinien
mieć wysokość od 5 do 7 cm.
7. Trzewiki-botki ocieplane damskie, z cholewkami okrywającymi kostki nóg, są
zamki

błyskawiczne

umieszczone

w

bokach

cholewek

od wewnętrznych stron nóg.
8. Buty z wysokimi cholewami są bez zapięcia.
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9. Trzewiki specjalne są z cholewkami i są z przodu sznurowane. Podeszwa
trzewików jest dostosowana do poruszania się w różnych warunkach
terenowych i klimatycznych.
§14. 1. Płaszcz wyjściowy całoroczny jest w kolorze błękitnoszarym,
dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i wyłogami. Ma wydłużony karczek
z przodu i z tyłu. Płaszcz jest zapinany na trzy guziki. Na ramionach są
umieszczone naramienniki. Rękawy gładkie są zakończone patką. Pasek
w płaszczu jest zapinany z przodu na klamerkę. Płaszcz całoroczny nosi się
do ubioru wyjściowego i galowego. Odległość od podstawy do dolnej krawędzi
płaszcza powinna wynosić, w zależności od wzrostu, 42-52 cm. Dolna granica
odległości odnosi się do niskiego, a górna - do wysokiego wzrostu. Rękawy
płaszcza powinny zakrywać rękawy kurtki, nie sięgając przy opuszczonej ręce
dalej niż do nasady palców dłoni. Klamra po zapięciu paska powinna znajdować
się na wysokości linii guzików płaszcza.
2. Dopuszcza się noszenie kurtki, o której mowa w § 7 ust. 6, zamiast płaszcza
wyjściowego całorocznego.
§15. 1. Pas główny jest w kolorze czarnym. Pas jest wykonany z tkaniny
syntetycznej i składa się z dwóch elementów: pasa właściwego i pasa
wewnętrznego, który zapobiega przesuwaniu się elementów wyposażenia
umieszczonych na pasie właściwym. Pas główny nosi się:
1) w podtrzymywaczach spodni:
a) służbowych:
– letnich do trzewików,
– letnich do półbutów,
– zimowych,
2) w podtrzymywaczach spódnicy - przy występowaniu w koszuli wyjściowej
letniej;
2. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo
w komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, noszą
do ubioru służbowego i wyjściowego z koszulą wyjściową letnią pas główny

przebywania na terenie jednostki organizacyjnej Policji.
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skórzany w kolorze białym.

§16. Półgolf jest w kolorze ciemnogranatowym. Na ściągaczu pod szyją jest
umieszczony napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą haftu
komputerowego. Półgolf jest przeznaczony do użytkowania w okresie jesiennozimowym jako ocieplenie pod kurtkę lub sweter.
§17. Rajstopy damskie są koloru beżowego.
§18. Rękawiczki skórzane letnie i zimowe są koloru czarnego. Rękawiczki
zimowe są ocieplane.
§19. 1. Spodnie służbowe letnie do półbutów są w kolorze ciemnogranatowym.
Nogawki spodni są szerokie i proste. W przednich częściach nogawek znajdują
się kieszenie boczne (skośne) wpuszczane, a z tyłu kieszeń wpuszczana
z wypustką zapinaną na guzik. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości jest
wszyta lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym.
2. Spodnie służbowe letnie do trzewików są w kolorze ciemnogranatowym.
Na dole spodni jest wszyta patka umożliwiająca regulację szerokości dołu
nogawek. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni jest wszyta
lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym. W przedniej części spodni
na wysokości kolan znajdują się wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na bokach
nogawek są naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na patkach jest
umieszczony napis "POLICJA" w kolorze srebrnym.
3. Spodnie służbowe zimowe są w kolorze ciemnogranatowym. Spodnie mają
odpinaną podpinkę. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości jest wszyta
lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym. Na bokach nogawek są naszyte
kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na patkach jest umieszczony napis
"POLICJA" w kolorze srebrnym.
4. Spodnie wyjściowe i letnie są w kolorze ciemnogranatowym, bez mankietów.
Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od rozmiaru spodni, czyli długości i
obwodu pasa. W przednich częściach nogawek kieszenie boczne są
z wypustką. W prawej tylnej części nogawki jest cięta kieszeń z klapką
zapinaną na guzik. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. Po bokach
paska są naszyte ściągacze zapinane na guzik. Spodnie powinny sięgać z tyłu

mają przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i
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dolną krawędzią nogawek 2-2,5 cm powyżej obcasa.

wypustki w kolorze ciemnoniebieskim. Dolna krawędź nogawek powinna sięgać
2-2,5 cm powyżej obcasa.
6. Spodnie noszone do butów z cholewami - bryczesy, dla generalnego
inspektora Policji i nadinspektora Policji, są w kolorze ciemnogranatowym.
Przy bocznych szwach są naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i
wypustki w kolorze ciemnoniebieskim.
7. Spódnica jest w kolorze ciemnogranatowym, o prostym kroju z rozcięciem
z tyłu o długości do 15 cm od dolnej jej krawędzi. Dolna krawędź spódnicy
powinna sięgać między 5 cm powyżej kolan a 5 cm poniżej kolan. W pasek
spódnicy są wszyte podtrzymywacze. Policjant-kobieta nosi spódnicę do ubioru
wyjściowego i galowego.
8. Spódnica dla policjanta-kobiety w stopniu generalnego inspektora Policji i
nadinspektora Policji ma naszyte wzdłuż bocznych szwów po dwa lampasy
o szerokości 2,5 cm każdy oraz wypustki, w kolorze ciemnoniebieskim.
§20. Sweter w kolorze ciemnogranatowym jest wykonany z dzianiny,
wzmocniony tkaniną na barkach i łokciach. Z tej samej tkaniny są naszyte
naramienniki oraz kieszeń z patką na lewej piersi. Na patce jest umieszczony
napis "POLICJA" w kolorze srebrnym. Sweter nosi się wyłożony na pas
do ubioru służbowego. W okresie zimowym może być noszony jako element
ocieplający pod okrycia wierzchnie.
§21. Szalik letni i zimowy w kolorze ciemnoniebieskim nosi się pod płaszczem,
tak aby jego górna krawędź wystawała nieco ponad kołnierz. W zależności
od warunków atmosferycznych szalik zimowy może zakrywać całkowicie
odsłoniętą część piersi między klapami płaszcza.
§22. Skarpetki letnie i zimowe są koloru czarnego lub ciemnogranatowego.
§24. Policjanci na ubiorach umundurowania oraz na nakryciach głowy noszą
dystynkcje i znaki identyfikacyjne.
§25. 1. Dystynkcje do ubioru:
1) służbowego i ćwiczebnego są wykonane haftem mechanicznym w kolorze
srebrnym na pochewkach w kolorze granatowym;

1) naramiennikach:
a) kurtki:
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2. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

– służbowej letniej,
– służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru,
– gabardynowej wyjściowej,
– gabardynowej galowej,
b) płaszcza wyjściowego całorocznego,
c) kombinezonu ochronnego letniego,
d) swetra służbowego,
e) koszuli:
– służbowej,
– służbowej letniej,
f) koszulki polo z krótkim rękawem,
g) ocieplacza z polaru,
i) kurtki ¾ z podpinką;
2) taśmie otokowej czapki gabardynowej;
2. Na daszku czapki gabardynowej:
1) oficerowie starsi Policji oraz generałowie Policji noszą dwa galony
o szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odległości 6 mm od krawędzi daszka,
na całej długości łuku daszka;
2) oficerowie młodsi Policji noszą jeden galon o szerokości 6 mm naszyty
w odległości 6 mm od krawędzi daszka, na całej długości łuku daszka.
§27. 1. Na nakryciach głowy policjanta umieszcza się wizerunek orła z napisem
"POLICJA".
2. Wzór wizerunku orła z napisem "POLICJA" określa załącznik nr 6
do rozporządzenia.
§28. 1.Znakami identyfikacyjnymi policjanta są:
1) znak identyfikacji indywidualnej;
2) znak identyfikacji imiennej;
3) znak rodzaju służby Policji;
4) znak generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji;
5) napis "POLICJA".

lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i ćwiczebnego, z wyjątkiem
okoliczności występowania w pododdziale zwartym.
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2. Znak identyfikacji indywidualnej obejmuje napis "POLICJA" i numer

3. Znak identyfikacji imiennej, obejmujący pierwszą literę imienia oraz nazwisko
policjanta, w postaci:
l) metalowej tabliczki w kształcie prostokąta o szerokości 13 mm i długości
80-100 mm, w kolorze granatowym z obramowaniem w kolorze starego srebra,
na której są litery, o wysokości 5 mm i grubości 1 mm, oraz kropka w kolorze
starego srebra, z zapięciem umożliwiającym przyleganie do tkaniny wierzchniej,
2) taśmy sczepnej w kolorze granatowym, w kształcie prostokąta o wymiarach
25 x 130 mm, na której są litery, o wysokości 8,5 mm i grubości 1 mm, oraz
kropka w kolorze srebrnym haftowane mechanicznie
– nosi się na elementach umundurowania, z wyjątkiem gdy policjanci występują
w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej
Policji.
3a. Znak identyfikacji imiennej w postaci:
1) metalowej tabliczki nosi się na:
a) kurtce gabardynowej wyjściowej i koszuli wyjściowej letniej - bezpośrednio
nad prawą górną kieszenią,
c) koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej - bezpośrednio nad prawą górną
kieszenią;
2) taśmy sczepnej nosi się na:
b) koszulce polo z krótkim rękawem - po prawej stronie na wysokości
odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni,
c) kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z podpinką i
ocieplaczem z polaru - na patce prawej górnej kieszeni,
d) swetrze służbowym - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej
położeniu lewej górnej kieszeni,
e) ocieplaczu z polaru, jeśli występuje jako samodzielny element ubioru
służbowego - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej napisowi
"POLICJA" po lewej stronie.
4. Policjant-kobieta nosi znak identyfikacji imiennej, o którym mowa w ust. 3 pkt.
1, na kurtce gabardynowej wyjściowej na wysokości odpowiadającej jego

indywidualnej lub znak identyfikacji imiennej.
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położeniu na kurtce gabardynowej wyjściowej policjanta.

5. Znak rodzaju służby Policji nosi się na kołnierzu kurtki wyjściowej oraz
na lewym rękawie kurtki galowej, kurtki służbowej letniej i kurtki służbowej
zimowej z podpinką z polaru.
7. Znak identyfikacyjny "POLICJA" policjanci noszą na:
1) górnej części lewego rękawa płaszcza całorocznego i kurtki galowej
- w kolorze granatowym z umieszczonym w łuku napisem "POLICJA" w kolorze
srebrnym;
§29. 1. Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków
służbowych, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt. 2.
2. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo
komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, oraz
w jednostkach organizacyjnych Policji lub komórkach organizacyjnych,
właściwych do spraw prewencji na wodach i terenach przywodnych, mogą nosić
do ubioru służbowego czapkę gabardynową zamiast czapki letniej służbowej
lub czapki zimowej służbowej.
§34a.

Dopuszcza

się

noszenie

umundurowania

bez

nakrycia

głowy

przez policjantów pełniących służbę:
1)

na

stanowiskach

rzeczników

prasowych

lub

przez

policjantów

upoważnionych przez komendantów powiatowych, miejskich lub rejonowych
Policji do wykonywania działalności prasowo-informacyjnej - w czasie
udzielania informacji środkom masowego przekazu;
2) z wykorzystaniem pojazdu służbowego - w czasie przebywania w pojeździe.
§35. Dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowanych:
1) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami;
2)

symbolu

żałoby

według

zasad

określonych

w

praktykowanym

przez policjanta obrządku religijnym;
3) oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych).
§36. Zabrania się policjantom:
1) noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym
zestawem przedmiotów umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem;

3) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru
cywilnego;
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2) noszenia przedmiotów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub

4)

samowolnego

dokonywania

przeróbek,

poprawek

i

zniekształcania

przedmiotów umundurowania.
§40. 1. Odznaki policyjne nosi się w następujący sposób:
1) "Zasłużony Policjant" - na lewej stronie piersi, po orderach, medalach i
odznaczeniach nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Medalu za Zasługi dla Policji;
2) "Absolwent Szkoły" - na środku prawej górnej kieszeni kurtki wyjściowej;
3) "Instruktor Wyszkolenia Policyjnego" - na prawej górnej kieszeni kurtki
wyjściowej;
4) "Policyjna Odznaka Sprawności Fizycznej" - na prawym brzegu patki prawej
górnej kieszeni kurtki wyjściowej;
5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, 5 cm
nad górną krawędzią lewej górnej kieszeni, w taki sposób, aby oś podłużna
odznaki tworzyła z tą krawędzią kąt 60°;
6) "Pilot Lotnictwa Policji" - centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa
kurtki wyjściowej, na wysokości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi, lub
centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej letniej;
7) "Mechanik Lotnictwa Policji" - centralnie między wyłogiem a wszyciem
rękawa kurtki wyjściowej, na wysokości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi,
lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej letniej;
8) "Skoczek Spadochronowy Policji" - centralnie między wyłogiem a wszyciem
rękawa kurtki wyjściowej, na wysokości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi,
lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej letniej;
9) "Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej" - centralnie między
wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, 6 cm nad górną krawędzią
prawej górnej kieszeni, lub centralnie nad prawą kieszenią koszuli wyjściowej
letniej, 6 cm nad jej górną krawędzią.
2. Policjant-kobieta nosi odznaki, o których mowa w ust. 1 pkt.:
1) 2-4 i 9 - na kurtce wyjściowej na wysokości odpowiadającej położeniu prawej

kieszeni kurtki wyjściowej policjanta.
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górnej kieszeni kurtki wyjściowej policjanta;

3. Spośród odznak, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 i 8, nosi się odznakę
najwyższego stopnia, a w przypadku posiadania przez policjanta więcej niż
jednej odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt. 5, nosi się jedną, w zależności
od uznania policjanta.
4. Oznaki szkolne noszą słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
- na naramiennikach kurtek i płaszczy. Oznaką szkolną jest naramiennik
obszyty dookoła, z wyjątkiem wszycia przy rękawie, sznurkiem plecionym
koloru srebrnomatowego o średnicy 3 mm.
§41. Odznaki inne niż wymienione w § 40 ust. 1 nosi się w sposób określony
w przepisach ustanawiających te odznaki.
§42. 1. Na prawej górnej kieszeni kurtki policjant może nosić, z zastrzeżeniem
ust. 2, najwyżej dwie odznaki, w następujący sposób:
1) jedną odznakę - na środku między guzikiem klapy a dolną krawędzią prawej
górnej kieszeni;
2) dwie odznaki - rozmieszczone na środku wysokości między guzikiem klapy a
dolną krawędzią prawej kieszeni w jednej linii poziomej, w odstępie 3 cm; jeżeli
jedna z odznak ma kształt wydłużony poziomo, to odznaki nosi się na środku
kieszeni w linii pionowej, przy czym odznakę wydłużoną nosi się tuż
pod odznaką pierwszą.
2. W zależności od uznania policjanta i okoliczności można nosić jedną
wybraną odznakę organizacji społecznych, zawodowych lub sportowych
na klapie prawej górnej kieszeni, na wysokości guzika, na środku lewej połowy
klapki. Jeżeli wielkość odznaki organizacji społecznych przekroczy wymiary 3,5
cm x 3,5 cm, nosi się ją w sposób określony w ust. 1 pkt. 1.
§43. 1. W przypadkach gdy nie ma obowiązku noszenia orderów, odznaczeń,
medali i odznak, nosi się ich baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej
dla danego orderu, odznaczenia, medalu lub odznaki. Długość baretki równa
się szerokości wstążki stosowanej w najniższej klasie danego orderu lub
odznaczenia.

Szerokość

baretki

wynosi

8

mm.

Baretki

nakłada

się

na podkładkę sukienną koloru czarnego. Podkładka powinna być o 2 mm

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

kolejności

określonej

w przepisach ustanawiających dany order lub odznaczenie. W odniesieniu
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dłuższa i szersza od baretki.

do pozostałych nosi się baretki każdego odznaczenia, medalu lub odznaki
najwyższego stopnia.
3. Baretki nosi się na kurtkach galowych i wyjściowych na lewej stronie piersi
od prawej do lewej strony w linii poziomej.
4. W jednym rzędzie nosi się nie więcej niż trzy baretki umieszczone obok
siebie bez przerw między nimi. Dolny rząd baretek powinien być umieszczony
bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki wyjściowej, przy czym:
1) pojedynczą baretkę umieszcza się symetrycznie nad środkiem kieszeni;
2) od dwóch do trzech baretek umieszcza się w jednym rzędzie obok siebie
symetrycznie nad środkiem kieszeni;
3) więcej niż trzy baretki umieszcza się w dwóch lub więcej rzędach
bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po trzy baretki:
a) w rzędzie dolnym mniej niż trzy baretki nosi się w taki sposób, aby
znajdowały się one pod środkiem bezpośredniego rzędu górnego,
b) gdy klapa kurtki zakrywa całkowicie pierwszą baretkę najwyższego orderu
lub odznaczenia górnego rzędu, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko dwie
baretki umieszczone w taki sposób, aby były one widoczne.
5. Baretki nosi się do wysokości kołnierza z wyłogiem (wycięcia), przy czym
w przypadku posiadania ponad sześciu rzędów baretek - dwa dolne rzędy
mogą być wykonane z czterech i więcej baretek do całkowitego wypełnienia
przestrzeni nad klapą lewej górnej kieszeni a wyłogiem. Lewą krawędź zestawu
baretek, składającego się z sześciu i więcej rzędów, należy umieszczać
ukosem - równolegle do wszycia rękawa, przy czym każdy rząd baretek
powinien być wysunięty o 1-1,5 mm w stosunku do poprzedniego.
6.

Policjant-kobieta

nosi

baretki

na

kurtce

wyjściowej

na

wysokości

odpowiadającej miejscu nad klapą górnej kieszeni w kurtce wyjściowej
policjanta.
§44. Policjanci są obowiązani do posiadania kompletu umundurowania
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zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych.
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ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sposobu
postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
(Dz.U. 2020 poz. 192)
na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.)
§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania (…) przy wykonywaniu
przez policjantów następujących uprawnień:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób:
b) stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
3) pobierania od osób:
c) odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu
identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw;
5) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych:
a) obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności
operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno- -porządkowych podejmowanych
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą” –
także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,
b) obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne,
podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań
jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach
szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i
środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych środkach
transportu, oraz sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
obrazu i dźwięku;
7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji
społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby
o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;
sprawdzenia

prewencyjnego

w

celu

ochrony

przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu
ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia
lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub:
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dokonywania
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8)

b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich
właściwości

może

spowodować

zagrożenie

życia

lub

zdrowia

lub

bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób:
– doprowadzanych przez Policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego
organu lub w związku z realizacją czynności określonych przepisami prawa lub
osób

w

stanie

nietrzeźwości

doprowadzanych

przez

Policję

w

celu

wytrzeźwienia do siedziby jednostki organizacyjnej Policji lub innego miejsca
określonego przepisami prawa lub wskazanego przez uprawniony organ,
na polecenie lub zarządzenie którego dokonuje się doprowadzenia, w tym osób
doprowadzanych

umieszczonych

w

jednostkach

organizacyjnych

Policji

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia,
– zatrzymywanych w przypadkach określonych w pkt. 2, osób zatrzymanych,
przyjmowanych do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych lub policyjnych izb dziecka lub
umieszczanych w tych pomieszczeniach,
9) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach
niezbędnych do wykonywania czynności określonych w art. 15 ust. 1 pkt. 1–5
lub 9 ustawy lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych
w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach
niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca
zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo
uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.
§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych
z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt. 1, 3, 6 i 7, 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.

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

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 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.

Strona

materialnego i proceduralnych (por. m.in. wyrok WSA w Gdańsku z 8 marca

81

Podstawę prawną podjęcia czynności stanowi przytoczenie przepisów prawa

dotyczących policji, wynika obowiązek 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).
2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa
w ust. 1, innych niż określone w art. 61 ustawy, okazuje legitymację służbową, a
na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje
ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
3. W przypadku realizacji czynności służbowych, o których mowa w § 1 pkt. 8 i
9, podanie informacji wskazanych w ust. 1 następuje na żądanie osoby,
wobec której czynność służbowa jest realizowana.
4. Policjant po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, o których
mowa w § 1 pkt. 1–3, 6 i 7, informuje ustnie osobę, wobec której podjęto te
czynności, o prawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia
na sposób przeprowadzenia tych czynności.
§ 4. Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie:
1) dowodu osobistego;
2) dokumentu paszportowego;
3) zagranicznego dokumentu tożsamości;
4)

dokumentu

funkcjonariusza,

elektronicznego,

(...)

który,

został

lub

przekazany

okazany

odpowiednio
celem

do

żądania

potwierdzenia

serią;
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integralności, pochodzenia i ważności tego dokumentu elektronicznego;

6) informacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku osoby lub
odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub
zbiorach danych, do których Policja ma dostęp;
7) oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt. 1–5.
§ 5. 1. W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant,
ze względów bezpieczeństwa, może żądać opuszczenia pojazdu przez tę
osobę oraz inne osoby znajdujące się w pojeździe.
2. W przypadku następującego bezpośrednio po sobie legitymowania z tej
samej przyczyny kolejnych osób znajdujących się w pobliżu, policjant
umundurowany jednokrotnie wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1 i 4
łącznie wobec wszystkich tych osób.
§ 6. W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi,
ustalenie jej tożsamości nie wymaga legitymowania.
§ 8. 1. Policjant przy zatrzymywaniu osoby:
1) wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1;
2) dokonuje sprawdzenia prewencyjnego, a w szczególności sprawdza, czy
osoba zatrzymywana posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne
przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione, lub mogące stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7 ustawy oraz w przepisach innych
ustaw określających zadania Policji, lub przedmioty podlegające przepadkowi
oraz urządzenia telekomunikacyjne;
3) odbiera broń, przedmioty i urządzenia, o których mowa w pkt. 2;
4) legitymuje osobę zatrzymywaną;
5) informuje osobę zatrzymywaną o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku
podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia
środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
6) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej Policji..
faktycznych

wynika,

że

może

posiadać

broń

lub

inne

niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione, lub
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2. W przypadku zatrzymywania osoby, co do której z posiadanych informacji lub

mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją
zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7 ustawy oraz
w przepisach innych ustaw określających zadania Policji, lub przedmioty
podlegające przepadkowi, policjant, przystępując do zatrzymania, poprzedza je
okrzykiem „Policja!”, a następnie:
1) dokonuje sprawdzenia prewencyjnego, a w szczególności sprawdza, czy
osoba zatrzymywana posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne
przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione, lub mogące stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7 ustawy oraz w przepisach innych
ustaw określających zadania Policji, lub przedmioty podlegające przepadkowi
oraz urządzenia telekomunikacyjne;
2) odbiera broń, przedmioty i urządzenia, o których mowa w pkt. 1;
3) wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1;
4) legitymuje osobę zatrzymywaną;
5) informuje osobę zatrzymywaną o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku
podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia
środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
6) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej Policji.
§ 9. 1. Policjant po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do jednostki
organizacyjnej Policji:
1) informuje osobę zatrzymaną o przysługujących jej prawach i wręcza jej
odpowiednie pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej na podstawie art.
15 ust. 1 pkt. 2a albo art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy;
2) wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania;
3) sporządza protokół zatrzymania osoby;
4) doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem
odbioru;
5) podejmuje czynności mające na celu realizację praw, o których mowa w pkt.

3. Jeżeli zachowanie osoby zatrzymanej wskazuje na to, że jest ona
pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka albo z innych
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1, jeżeli osoba zatrzymana tego zażądała;

powodów ma zakłóconą świadomość, czynności określone w ust. 1 pkt. 1 i 4
wykonuje

się

po

ustaniu

przyczyn

zakłócających

świadomość

osoby

zatrzymanej.
§ 10. 1. W przypadku wniesienia przez osobę zatrzymaną, o której mowa w § 1
pkt. 2 lit. b, zażalenia na zasadność, legalność lub prawidłowość zatrzymania
niezwłocznie przekazuje się właściwemu sądowi kopię protokołu zatrzymania
osoby wraz z materiałami uzasadniającymi zatrzymanie.
2. W przypadku wniesienia przez osobę zatrzymaną zażalenia na sposób
przeprowadzenia

zatrzymania

prokuratorowi kopię

protokołu

niezwłocznie
zatrzymania

przekazuje

się

osoby wraz

właściwemu

z materiałami

uzasadniającymi zatrzymanie.
§ 14. 1. W celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw pobiera się
odciski linii papilarnych osób, a następnie rejestruje się je w zbiorach danych
daktyloskopijnych (…)
§ 15. Policjant podczas czynności służbowych wykonuje uprawnienie
do obserwowania i rejestrowania obrazu lub dźwięku zdarzeń w sposób:
1) bezpośredni – w przypadku obecności policjantów w miejscu prowadzenia
obserwacji i rejestracji obrazu lub dźwięku zdarzeń;
2) zdalny – przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz lub
dźwięk zdarzeń na odległość;
3) jawny lub przy użyciu metod uniemożliwiających osobom nieupoważnionym
ustalenie faktu prowadzenia obserwacji i rejestracji.
§ 20. 1. Policjant żąda od instytucji państwowych, organów administracji
publicznej

oraz

przedsiębiorców prowadzących

działalność w

zakresie

użyteczności publicznej udzielenia niezbędnej pomocy przez osoby pełniące
funkcje tych organów albo kierowników tych instytucji lub przedsiębiorców albo
inne osoby upoważnione do podejmowania decyzji koniecznych do udzielenia
żądanej pomocy lub w danym czasie dysponujące możliwościami jej udzielenia.
2. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy doręcza lub przekazuje drogą
elektroniczną właściwy organ Policji lub policjant działający z upoważnienia

żądania, określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy oraz wskazanie
policjanta korzystającego z pomocy.
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tego organu.

§ 21. 1. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy może być zgłoszone ustnie
przez każdego policjanta, który jej potrzebuje:
1) w sytuacjach niecierpiących zwłoki, w szczególności w przypadku
wykonywania przez policjanta czynności służbowych w celu ratowania życia,
zdrowia lub ochrony wolności człowieka albo mienia oraz w trakcie pościgu
za sprawcą czynu zabronionego pod groźbą kary;
2) przy wykonywaniu czynności służbowej na pisemne polecenie sądu,
prokuratora lub organu administracji publicznej.
2. Policjant, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, informuje
osobę, do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki
albo na polecenie sądu, prokuratora lub organu administracji publicznej oraz
przekazuje tej osobie informacje określone w § 20 ust. 3.
3. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zgłoszone ustnie potwierdza się
niezwłocznie w sposób określony w § 20 ust. 2.
§ 22. 1. Policjant zwraca się do innych przedsiębiorców lub do organizacji
społecznych o udzielenie niezbędnej pomocy przez osoby pełniące funkcje
kierowników lub członków zarządu w tych przedsiębiorstwach lub organizacjach
albo przez inne osoby upoważnione do podejmowania decyzji koniecznych
do udzielenia pomocy lub w danym czasie dysponujących możliwościami jej
udzielenia.
2. W zakresie formy zwracania się o pomoc, o której mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy § 20 ust. 2 i 3 oraz § 21.
§ 23. Policjant, który w nagłym wypadku zwraca się ustnie do osoby
o udzielenie niezbędnej pomocy, powiadamia tę osobę o nagłym wypadku oraz
przekazuje jej informacje, o których mowa w § 20 ust. 3.
§ 24. W przypadku wykonywania niejawnych czynności służbowych policjant
uprzedza każdą osobę udzielającą niezbędnej pomocy w ramach tych
czynności o obowiązku zachowania w tajemnicy faktu udzielenia pomocy i
szczegółów z tym związanych oraz o odpowiedzialności karnej w razie
nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

2. Pokwitowanie zawiera:
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§ 26. 1. Policjant sporządza pisemne pokwitowanie na rzeczy lub dokumenty

1) stopień, imię i nazwisko policjanta, jego numer identyfikacyjny oraz
określenie jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni on służbę;
2) miejsce, datę i godzinę przejęcia użyczonej rzeczy lub użyczonego
dokumentu;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub posiadacza użyczonej
rzeczy lub użyczonego dokumentu;
4) opis użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu z uwzględnieniem
ewentualnych uszkodzeń, a w odniesieniu do pojazdu – z podaniem marki,
typu, modelu, numeru rejestracyjnego, ilości paliwa w zbiorniku oraz przebiegu
według wskazań liczników zainstalowanych w pojeździe;
5) pouczenie o prawie do odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia
użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
6) określenie miejsca i, w miarę możliwości, terminu zwrotu użyczonej rzeczy
lub użyczonego dokumentu;
7) podpisy policjanta dokonującego czynności oraz właściciela lub posiadacza
użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu albo innej osoby upoważnionej
do dysponowania tą rzeczą lub tym dokumentem.
3. Pokwitowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach: przeznaczonym
dla właściciela lub posiadacza użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu
oraz przeznaczonym do akt sprawy, w ramach której nastąpiło udzielenie
pomocy.
4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością niezwłocznego działania,
w szczególności w celu ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo
prowadzenia pościgu za sprawcą czynu zabronionego pod groźbą kary,
policjant może odstąpić od wydania pisemnego pokwitowania i ustnie
poinformować właściciela lub posiadacza użyczonej rzeczy lub użyczonego
dokumentu o danych określonych w ust. 2 pkt. 1, 5 i 6. 5. Jeżeli w pokwitowaniu
nie określono terminu zwrotu rzeczy lub dokumentu oraz w sytuacji, o której
mowa w ust. 4, policjant zwraca użyczoną rzecz lub użyczony dokument
niezwłocznie po wykonaniu czynności służbowych albo po ustaniu potrzeby

ustawy, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z przepisami ustawy
wykonania czynności służbowych.
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dalszego korzystania z tej rzeczy lub tego dokumentu.

2. Wydanie osobie polecenia określonego zachowania się, o którym mowa
w art. 15 ust. 1 pkt. 10 ustawy, następuje w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
w tym przy użyciu urządzeń technicznych.
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§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r.
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USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz. U. 2013 poz. 628)
Art. 11. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je
w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących
działań:
1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym
przez uprawnionego poleceniem;
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub
wolność uprawnionego lub innej osoby;
3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu
na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
5)

przeciwdziałania

bezpośredniemu

zamachowi

na

ochraniane

przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach
chronionych przez uprawnionego;
8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;
9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
12) pokonania biernego oporu;
13) pokonania czynnego oporu;
14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.
Art. 12. 1. Środkami przymusu bezpośredniego są:
1) siła fizyczna w postaci technik:
a) transportowych,
b) obrony,

2) kajdanki:
a) zakładane na ręce,
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się
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c) ataku,

b) zakładane na nogi,
c) zespolone;
3) kaftan bezpieczeństwa;
4) pas obezwładniający;
5) siatka obezwładniająca;
6) kask zabezpieczający;
7) pałka służbowa;
8) wodne środki obezwładniające;
9) pies służbowy;
10) koń służbowy;
11) pociski niepenetracyjne;
12) chemiczne środki obezwładniające w postaci:
a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,
c) granatów łzawiących,
d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających;
13) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej;
17) kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz
unieruchamiania pojazdów mechanicznych;
18) pojazdy służbowe;
19) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych
przeszkód, w tym materiały wybuchowe;
20) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.
Art. 45. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden
z następujących przypadków:
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność
przeciwdziałania

czynnościom

zmierzającym

bezpośrednio

do

takiego

zamachu,
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b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania
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c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę,

która

wymusza

przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego
niebezpiecznego przedmiotu,
e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;
2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia
broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej
osoby,
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie
uprawnionej do jej posiadania;
3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której:
a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt. 1
lit. a–d i pkt. 2,
b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa
w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–
282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
4) konieczność:
a) ujęcia osoby: – wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne
w przypadkach określonych w pkt. 1 lit. a–d i pkt. 2, – wobec której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115
§ 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, – dokonującej zamachu, o którym
mowa w pkt. 1 lit. d lub e, – jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a
z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego
niebezpiecznego przedmiotu,
b)

ujęcia

lub

udaremnienia

ucieczki

osoby

zatrzymanej,

tymczasowo

innej osoby,
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aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli:

– istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów
wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
– pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub
stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20, art.
148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
Art. 47. Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co
najmniej jednego z następujących działań:
1) zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu
uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów,
urządzeń lub obszarów;
2) pokonanie przeszkody:
a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub
zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,
b) w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez
osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym
ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;
3) zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;
4)

neutralizacja

niebezpieczeństwo

przedmiotów
wybuchu,

lub

urządzeń

powodujących

mogących

jednocześnie

stwarzać

bezpośrednie

zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby;
5) unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio
życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;
6) oddanie strzału ostrzegawczego;
7) zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego,
w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495)
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USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1112 z późn. zm.)
Art. 126a. 1. Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może
zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta
kontrola, w przypadku gdy:
1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:
a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,
b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,
c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej
uczestników,
d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku
terrorystycznego;
2. Do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego
albo przejęcia kontroli nad jego lotem w przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt. 1 lit. a, b i d – są uprawnieni funkcjonariusze Policji (…),
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2) ust. 1 pkt. 1 lit. c – są uprawnieni funkcjonariusze Policji (…)
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USTAWA z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym
(Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach,
kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest
uprawniony do:
1)

legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co

do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
Art. 131. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych (…) określi w drodze
rozporządzenia:
2) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu;

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
(Dz.U. 2019 poz. 2141)

na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym
(Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
§ 16 ust. 1. Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i
sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego
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
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funkcjonariusza (wręczenie) w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu.
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Skrócony wyciąg z przepisów
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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.
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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.

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 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: operacyjnorozpoznawcze, 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).

!!!NIE PRZYJMUJ MANDATU!!!
Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w
Kościanie z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20 o odmowie wszczęcia
postępowania o ukaranie za brak maseczki, przepisy dotyczące ograniczeń w
przemieszczaniu się nie są zgodne z prawem i dlatego nie mają mocy
powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
Wprowadzone zostały bowiem na zasadzie rozporządzenia, natomiast według
konstytucji ich źródłem może być tylko ustawa. Ponadto, według sądu,
powszechnie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek łamie prawa i
wolności konstytucyjne.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw –
stanowi artykuł 31. Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Oznacza to, że wszelkie
obostrzenia, które wprowadził Rząd, są niezgodne z prawem. Rozporządzenia
nie są bowiem równoznaczne z ustawą. Miałyby jakąkolwiek moc sprawczą
dopiero, gdyby wprowadzono stan wyjątkowy. Ustawa jest dokumentem
prawnym, który musi przejść cały proces legislacyjny – przejść przez Sejm i
Senat, aby na końcu została zwieńczona podpisem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski. Rozporządzenie może wydać Rada Ministrów lub
Minister. W uzasadnieniu powołanego postanowienia sędzia Agnieszka
Olszewska zaznaczyła, że Brak jest podstaw pozwalających na tak daleko
idącą ingerencję w prawa i wolności jednostki.
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Wystawienie przez Policjanta mandatu na podstawie przepisów
ROZPORZĄDZENIA, przy jednoczesnym wprowadzaniu Ciebie w błąd co
do obowiązku przestrzegania jego regulacji, w zamiarze doprowadzenia
Ciebie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jest usiłowaniem
wyłudzenia świadczenia pieniężnego nienależnego Skarbowi Państwa, tj.
PRZESTĘPSTWEM ściganym z art. 286 par. 1 w zb. z art. 231 par. 2 k.k.
oraz SPRZENIEWIERZENIEM SIĘ ROCIE POLICJANTA z art. 27 ustawy o
Policji.
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Najważniejsze tezy uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego są
następujące:
! wprowadzenie zakazu przemieszczania się jest nielegalne, gdyż nastąpiło w
rozporządzeniu z przekroczeniem ustawowego upoważnienia.
! brak jest podstaw prawnych do nałożenia rozporządzeniem obowiązku
noszenia maseczki przez osoby inne niż chore i podejrzewane o zachorowanie.
! nie można za złamanie nakazów i zakazów karać z art. 54 k.w., gdyż „przepisy
porządkowe”, o którym mowa w tym przepisie, nie mogą być rangi
podustawowej.
! brak jest podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie zakazu
przemieszczania się po terytorium RP bez wprowadzenia stanu wyjątkowego
oraz umożliwiających ustanowienie powszechnego obowiązku zakrywania ust i
nosa.

ZŁÓŻ WNIOSEK O UKARANIE SPRZEDAWCY,
JEŚLI ODMÓWIŁ SPRZEDAŻY
OFEROWANEGO TOWARU
Z POWODU NIEZASŁONIĘCIA UST I NOSA
KODEKS CYWILNY
Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili
otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli
dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.
§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta
jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w
siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Art. 543. Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z
oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.
Art. 543[1]. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest
niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, (…) chyba że umowa stanowi inaczej.
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!!!NIE MASZ OBOWIĄZKU ZASŁANIAĆ USTA I NOS!!!
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KODEKS WYKROCZEŃ
Art. 135. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu
detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą
towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny
odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2005 r. I KZP 3/05 (OSNKW 2005
r. nr 3, poz. 26): „podmiotem wykroczenia z art. 135 k.w. może być każda
osoba, która zajmuje się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu
detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, niezależnie od tego,
jaka jest podstawa prawna wykonywanych przez nią w tym przedsiębiorstwie
czynności faktycznych.”
Art. 24 § § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba
że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
Art. 25. § 1. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone przez wykroczenie.
§ 4. Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela
posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.
Art. 27. § 2. W sprawach o wykroczenia (…) pokrzywdzony może samodzielnie
wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca
od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w
tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie
powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie

………………………….. dnia …………………….
Pokrzywdzony: ……………………………………………….….
adres do korespondencji: …………………………….…...
……………………………………………………………………....….
Prokurator Rejonowy
adres Prokuratury Rejonowej:
……….……………………………………..
………………………………………………
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Niniejszym składam skargę na czynności funkcjonariusza policji nr legitymacji ……………………….,
podległego pod Komendanta ………................................................................................................
adres Komisariatu/Komendy Policji ………………………………………………………………………………………..
Podejrzanemu zarzucam, iż: (należy zaznaczyć właściwe)

funkcjonariusz kierujący radiowozem nie wyłączył silnika podczas postoju na drodze
trwającego dłużej niż 1 minuta, co jest zabronione na mocy art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy
— prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), który stanowi, iż Zabrania się
kierującemu: (…) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze
zabudowanym; w zw. z art.2 pkt. 30) tej ustawy, który stanowi iż Użyte w ustawie
określenia oznaczają: (…),,postój pojazdu" - unieruchomienie pojazdu niewynikające z
warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; co wyczerpuje
znamiona wykroczenia z art. 97 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
(Dz.U.2019.0.821 t.j.), który stanowi iż Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na
drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub
posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega
karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

dopuścił się rażącej i oczywistej obrazy art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia
1997 r., przyjętej przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483), który stanowi iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i
innych środków społecznego przekazu, w zw. z art. 54 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, iż
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji; i ust. 2 zd. 1, który stanowi, iż Cenzura prewencyjna
środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane, w zw. z art. 189
§ 1 k.k., który stanowi iż Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

nie był przepisowo umundurowany czym dopuścił się obrazy paragrafu 29
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r.
(Dz.U. 2009 nr 90 poz. 738 ) wydanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn.zm), który stanowi iż
ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w zw. z art. 60.
ust. 1. tej ustawy, który stanowi iż Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia
przepisowego munduru i wyposażenia – policjant podczas wykonywania czynności –
policjant nie miał założonej czapeczki, czyli nie był przepisowo umundurowany. Brak
przestrzegania regulacji wydanych przez MSWiA jest aktem ignorancji instytucji Ministra.

odmówił wylegitymowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia
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:
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§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania (…) przy wykonywaniu przez
policjantów następujących uprawnień:
1)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
§ 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.
przekroczył granice ustanowione w art. 15 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz.U.2020.0.360 t.j.), który stanowi, iż Policjanci wykonując czynności, o których
mowa w art. 14, mają prawo: (…) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania
zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach
transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Właściwe jest
przytoczenie treści art. 14 tejże ustawy:
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. (…)
sprzeniewierzył się Rocie Policjanta z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179), którą składał przed podjęciem służby: Ja, obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem
życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować
wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny
służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic
związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad
etyki zawodowej, w zw. z art. 58 tej ustawy:
1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego
ślubowania.
2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a
także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu
terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem
przestępstwa.
popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 190 § 1 k.k., zgodnie z którym
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 191 § 1 k.k. stanowi, iż Kto
stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do
określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
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popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 207 k.k. W § 1. Ustawodawca
uregulował, iż Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą (...) pozostającą w stałym
lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy (...), podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §
1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 231. § 1.k.k., który stanowi iż
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3,

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 231. § 2.k.k., który stanowi iż
Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego i robi to w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, może zostać ukarany karą pozbawienia
wolności od roku do nawet dziesięciu lat,

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 235. k.k., który stanowi iż Kto,
przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko
określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie,
wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi
takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 239 § 1 k.k., który stanowi iż
Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w
tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto
sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo
odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 256. § 1.k.k. który stanowi, iż
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

popełnił czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 271 § 1 k.k., który stanowi, że
Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która
poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Co bulwersujące, opisane czyny funkcjonariusza policji są również obrazą: (należy zakreślić
właściwe)

art. 5. Konstytucji RP, który stanowi iż Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia wolności i
prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (…)

art. 7 K. RP, który stanowi, iż Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa,

art. 8 ust. 1 K. RP, który stanowi iż Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
Polskiej,

art. 9 K RP, który stanowi iż Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
międzynarodowego,

art. 5 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. zmienionej następnie Protokołami nr 3,
5 i 8, oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284), który stanowi iż
Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być
pozbawiony wolności, (…) z wyjątkiem przypadków wskazanych w tym ustępie i w trybie
ustalonym przez prawo,

art. 8 ust. 1 tej Konwencji, który stanowi iż Każdy ma prawo do poszanowania swojego
życia prywatnego (…) i 2, zgodnie z którym Niedopuszczalna jest ingerencja władzy
publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez
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ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo
państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę
porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw
i wolności osób,

art. 9 ust. 1 tej Konwencji, który stanowi iż Każdy ma prawo do wolności myśli (…);
prawo to obejmuje (…) wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi,
publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez (…) praktykowanie (…) i
ust. 2., który stanowi iż Wolność uzewnętrzniania (…)przekonań może podlegać jedynie
takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku
publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób,

art. 10 ust. 1 tej Konwencji, który stanowi iż Każdy ma prawo do wolności wyrażania
opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i
przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice
państwowe,

art. 14 tej Konwencji, który stanowi iż Korzystanie z praw i wolności wymienionych w
niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich
powodów jak płeć (…) bądź z jakichkolwiek innych przyczyn,

art. 2 ust.1 Protokołu 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności gwarantujących niektóre prawa i wolności, inne niż już zawarte w Konwencji i
w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji sporządzonego w Strasburgu w dniu
16 września 1963 r. (Dz.U.1995.36.175/2), który stanowi iż Każdy, kto przebywa legalnie
na terytorium państwa, ma prawo do swobodnego poruszania się i do swobodnego
wyboru miejsca zamieszkania na tym terytorium, i ust. 3, który stanowi iż Korzystanie z
tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są
konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na bezpieczeństwo państwowe i
publiczne, utrzymanie porządku publicznego, zapobieganie przestępczości, ochronę
zdrowia lub moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
Wnoszę o przeprowadzenie postępowania karnego w tej sprawie, o ściganie i o przykładne
ukaranie funkcjonariusza Policji.
Uzasadnienie
(Należy dokładnie opisać przebieg zdarzenia i w jaki sposób policjant złamał prawo)
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Należy podnieść, że zarzucane czyny popełniła jedna grupa – policjanci. Grupa ta jest
zorganizowana hierarchicznie. Na jej czele stoi komendant główny, zaś jego podkomendni
działają na jego rozkazy. Ludzie ci są uzbrojeni – mają broń palną. A że działanie pierwotne
wyczerpuje znamiona opisanego wyżej przestępstwa z art. 231 par.2 k.k., nie ulega
wątpliwości, iż zachodzi sytuacja opisana w Kodeksie karnym w art. 258:
§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu
popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką
grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Nie bez znaczenia pozostaje ignorancja przez funkcjonariuszy policji przepisów
postępowania administracyjnego. Administracyjno-porządkowy charakter działań policjantów
wynika pośrednio z treści art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 355, z późn. zm), który stanowi, iż Centralnym organem administracji rządowej (…)
jest Komendant Główny Policji (…), i jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, (…).
Zgodnie z art. 6: 1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, są komendant powiatowy (miejski) Policji oraz
komendant komisariatu Policji. Co się zaś tyczy samych policjantów, 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. Są to więc
urzędnicy państwowi.
Ustawodawca w art. 5 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (k.p.a.) uregulował, że Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania
administracyjnego jest mowa o: 3) organach administracji publicznej – rozumie się przez (…)
centralne organy administracji rządowej, (…). Konsekwentnie, policjant wykonujący swoje
czynności zobowiązany jest wykonywać je z poszanowaniem zasad sformułowanych w k.p.a.
(zasady działania na podstawie przepisów prawa - art. 6 k.p.a., zasady przestrzegania prawa
materialnego i procesowego w postępowaniu – art. 7 k.p.a., zasady pogłębiania zaufania
uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej – art. 8 k.p.a., zasady
informowania stron – art. 9 k.p.a., który stanowi iż 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, czynnego udziału stron w
postępowaniu – art. 10 k.p.a., zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym – art.
11 k.p.a., szybkości postępowania – art. 12 k.p.a.). W niniejszej sprawie kluczowego znaczenia
nabiera zwłaszcza zasada wyrażona w art. 11 k.p.a., zgodnie z którą Organy administracji
publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy
załatwianiu sprawy. Podstawowym celem tego przepisu jest doprowadzenie do wykonania
przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.
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
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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).
Powyższe przesądza o tym, że polecenie (akt władczy organu administracyjnego) ma
charakter decyzji administracyjnej – art. 104. § 1 k.p.a. stanowi, że Organ administracji
publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji (…). Konsekwentnie, policjant dokonujący
czynności administracyjno-porządkowych musi dokładnie podać legitymowanemu podstawę
prawną według norm obowiązujących w prawie administracyjnym, co wynika z art. 107 § 1
k.p.a. (Decyzja zawiera oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie
strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i
prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się
odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli
decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny, w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do
sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o
dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty
od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały,
albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości
ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy), a także
działać z poszanowaniem art. 11 k.p.a, który zawiera jedną z kluczowych zasad postępowania
administracyjnego: 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,
oraz art. 14 § 1 i 2 k.p.a., które stanowią, że Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej; §
2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz.
650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis
prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny
być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
Podstawę prawną decyzji stanowi przytoczenie przepisów prawa materialnego, na
których organ opiera rozstrzygnięcie danej sprawy co do jej istoty, jak również powołanie
stosownych, mających szczególny związek z wydaniem decyzji, przepisów proceduralnych (por.
m.in. wyrok WSA w Gdańsku z 8 marca 2018 r., sygn. III SA/Gd 929/17, LEX nr 2474883). 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 w decyzji podstawę prawną jej wydania,
organ powinien wskazać miejsce publikacji tekstu pierwotnego lub tekstu jednolitego danego
aktu prawnego oraz podać dane dotyczące jego ostatniej nowelizacji, gdyż spełnienie tego
wymogu umożliwi stronom 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).
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Jako, że policjanci w czasie interwencji naruszyli normy proceduralne je regulujące,
zasadne jest wszczęcie i przeprowadzenie wobec nich postępowania dyscyplinarnego i
wymierzenie im kary przewidzianej w art.134 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.),który stanowi, iż Policjantowi mogą być
wymierzone kary dyscyplinarne: wydalenie ze służby. Nie może w państwie prawa tak być, aby
policjanci działali nierzetelnie i robili co chcą. Za kogo oni się uważają? Są służbą, więc mają
służyć jak prawo nakazuje, a nie poprzez samowolę manifestującą się w nieprzestrzeganiu
prawa powszechnie obowiązującego i rozporządzeń MSWiA stawiać się ponad Suwerena –
Naród Polski. Stosownie do uprawnienia z art. 14a k.p.a. (Organy administracji publicznej
umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym
pracowników tych urzędów), oceniam, że nierzetelność policjanta podczas rutynowej kontroli
jest obraża ustanowioną w art. 8 § 1 k.p.a. (Organy administracji publicznej prowadzą
postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (...)) zasadę
pogłębiania zaufania do wymiaru sprawiedliwości.
Podsumowując, decyzję administracyjną – tj. akt jednostronny o charakterze władczym
- można oprzeć wyłącznie na przepisie prawa o charakterze powszechnie obowiązującym.
Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do istoty w całości lub części, a więc w sposób
wiążący i trwały ustanawia, zmienia lub znosi stosunki administracyjne. Jest przejawem woli
państwa reprezentowanego przez organ administracji publicznej wyrażonej w stosunku do
strony postępowania administracyjnego. Podstawą prawną decyzji administracyjnej są przepisy
o charakterze powszechnie obowiązującym. Decyzje wydawane są na podstawie przepisów
prawa materialnego, a tylko wyjątkowo w oparciu o przepisy procesowe, np. decyzja
stwierdzająca wygaśnięcie bezprzedmiotowej decyzji. Obowiązkiem organu administracji
publicznej jest wydać decyzję administracyjną, ilekroć organ ten ma władczo rozstrzygnąć o
prawach lub obowiązkach jednostki w oparciu o przepisy prawa materialnego. Adresatem
decyzji jest zawsze strona postępowania. Stroną może być obywatel lub inny podmiot prawa,
którego decyzja dotyczy.
Co do zasady, przepisy prawa procesowego nie mogą być samoistną podstawą prawną
decyzji administracyjnej (wyjątkiem jest np. art. 105 k.p.a.). Podstawę prawną należy wskazać
precyzyjne, tj. wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy (wraz ze wskazaniem
konkretnego artykułu, paragrafu, punktu itd.), które były podstawą rozstrzygnięcia (tj. zarówno
przepisy prawa materialnego, jak i procesowego) wraz z podaniem źródła ich publikacji. Organ
powinien wskazać wszystkie zmiany przywoływanego aktu prawnego do dnia wydania decyzji
(a tym samym unikać stosowania klauzuli „ze zmianami”). Niepodanie podstawy prawnej lub
powołanie się na niewłaściwy przepisy powoduje, że decyzja jest wadliwa. Należy bowiem
odróżnić sytuację wydania decyzji bez podstawy prawnej od wydania decyzji bez powołania
podstawy prawnej, która obiektywnie istnieje, a jedynie w wyniku uchybienia organu nie
została zamieszczona lub została zamieszczona w sposób wadliwy. Samo bowiem
niezamieszczenie w decyzji podstawy prawnej nie stanowi przesłanki do stwierdzenia
nieważności wydanej w ten sposób decyzji. Ponieważ stanowi to uchybienie przepisom
postępowania administracyjnego, może skutkować uchyleniem decyzji administracyjnej tylko
w razie stwierdzenia, że miało istotny wpływ na wynik sprawy (por. wyrok NSA z dnia 16
kwietnia 1997 r., I SA/Kr 970/96). Może to nastąpić w następstwie wniesienia odwołania od
decyzji (art. 138 § 2 k.p.a.) bądź skargi do sądu administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. 2012.270 – j.t. ze zm.) – dalej p.p.s.a.). Jeżeli natomiast podstawa prawna nie istnieje,
decyzja jako wydana bez podstawy prawnej, jest decyzją nieważną, którą to nieważność winien
stwierdzić organ na mocy z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. bądź sąd administracyjny na mocy art. 145
§ 1 pkt 2 p.p.ps.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
Niekompletne umundurowanie policjantów jest sprzeniewierzeniem się obowiązkowi z
paragrafu 29 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja
2009 r. (Dz.U. 2009 nr 90 poz. 738 ) wydanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z
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dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn.zm), który stanowi iż ubiór
służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w zw. z art. 60. ust. 1. tej
ustawy, który stanowi iż Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego
munduru i wyposażenia. Brak przestrzegania regulacji wydanych przez MSWiA jest aktem
ignorancji instytucji Ministra.
Zgodnie ze stanowiskiem potwierdzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich
publikację nagrania z interwencji przez osobę prywatną można uznać za działanie w ramach
tzw. wyjątku dziennikarskiego, o którym mowa w art. 9 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE. L.
z 1995 r. Nr 281, str. 31 ze zm.). Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że „aby uwzględnić
doniosłość wolności wypowiedzi w społeczeństwie demokratycznym, należy szeroko
interpretować związane z nią pojęcia, w tym pojęcie dziennikarstwa (wyrok z dnia 16 grudnia
2008 r., Satakunnan Markkinapörssi i Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, pkt 56).
W związku z tym Trybunał przypomniał, że – zgodnie z ustalonym orzecznictwem – za
działalność dziennikarską mogą zostać uznane działania, których celem jest publiczne
rozpowszechnienie informacji, opinii lub myśli za pomocą jakiegokolwiek środka przekazu, a
nawet okoliczność, że nagrywający nie jest zawodowym dziennikarzem nie wyklucza tego, aby
zakresem stosowania powyższego przepisu nie można było objąć zarejestrowania nagrania
wideo oraz opublikowania go na stronie internetowej zawierającej materiały wideo, na której
użytkownicy mogą zamieszczać, odtwarzać i rozpowszechniać nagrania wideo (punkty 55-57
wyroku).
Oczywiście, jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości UE w cytowanym wyroku, nie
każde opublikowanie materiału wideo w Internecie uznać można za wpisujące się w zakres
„działalności dziennikarskiej”. Jeśli jednak upowszechnienie nagrania z interwencji miało na
celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na stanowiące zdaniem nagrywającego nadużycie
działania funkcjonariuszy policji, choćby bez ich wiedzy i zgody, czynność taka może zostać
uznana za działanie podjęte w ramach korzystania z wyjątku działalności dziennikarskiej.
Rozważania te pozostają aktualne na gruncie obowiązującego obecnie stanu prawnego.
Odpowiednie wyłączenie zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych w tym
zakresie wynikają z treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) (zob. pkt.153
preambuły oraz art. 85).
Jak wskazano w treści ww. orzeczenia, na gruncie tego typu spraw należy każdorazowo
dokonywać starannego wyważenia pomiędzy prawem do poszanowania życia prywatnego i
prawem do wolności wypowiedzi. Konieczność zapewnienia możliwości sprawowania
społecznej kontroli działań funkcjonariuszy policji co do ich zgodności z prawem, w
szczególności w związku z wolnością i nietykalnością osobistą, o których mowa w art. 41
Konstytucji RP, ma przy tym bardzo istotne znaczenie w demokratycznym państwie prawa,
czego wyraz stanowią rozważania przedstawione przez Trybunał Sprawiedliwości UE w treści
przywoływanego orzeczenia w odniesieniu do drugiego pytania prejudycjalnego.
Dodać należy, że art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1791) stanowi, że do działalności polegającej na
redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) (…)
nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz
art. 30 rozporządzenia 2016/679”. Jakkolwiek w odniesieniu do tzw. Wyjątku dziennikarskiego
ustawa odsyła do przepisów ustawy – Prawo prasowe, które samo przewiduje bardzo szerokie
rozumienie działalności dziennikarskiej, to i tak wyjątek ten musi być jednak przede wszystkim
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interpretowany w zgodzie z prawem unijnym, celem RODO (zob. pkt 153 preambuły RODO)
oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.
Kontrola dziennikarska działania policjantów zakłada prawo nagrywania i publikowania
zachowania funkcjonariuszy policji, która w mojej ocenie boi się, aby społeczeństwo poznało
prawdę na temat wyczynów niektórych policjantów, którzy w mojej ocenie nie nadają się do
służby w administracji państwowej, hańbiąc ją swoim niezgodnym z prawem i ze standardami
chrześcijańskiej Europy zachowaniem wzorowanym na niemieckim nazistowskim gestapo i
komunistycznym NKWD – bo tylko tak można nazwać bandytyzm w wykonaniu policjantów.
Wolność prasy jest gwarantowana konstytucyjnie, przez art. 14, oraz art. 54 Konstytucji
Rzeczypospolitej. Zaś zgodnie z art. 256 § 1 k.k. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa (…), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Przepis ten jest rozszerzeniem zakazu z art. 13 K RP, który
stanowi iż Zakazane jest istnienie (…) organizacji odwołujących się w swoich programach do
totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu (…).
Wolność jest pojęciem o charterze uniwersalnym, jednocześnie zawierającym
różnorodne jego wymiary. Zaś osobista wolność człowieka stanowi zasadnicze jej ogniwo.
Niewątpliwie wolność będąca osobistym dobrem każdej jednostki związana jest z
przestępstwami zamieszczonymi w rozdziale XXIII Kodeksu karnego zatytułowanym
„przestępstwa przeciwko wolności”. Płaszczyzna filozoficzno-społeczna prezentuje wolność
osobistą człowieka jako fundamentalne, naturalne a przede wszystkim niezbywane prawo
jednostki. Toteż ideał człowieka wolnego pojmowany jest wówczas gdy człowiek nie jest zakuty
ani w kajdany, ani zamknięty w więzieniu, ani nie żyje jak niewolnik w ciągłym strachu przed
karą. I. Kant wolność jednostki łączył z godnością człowieka. Natomiast J. Lock zaliczał wolność
do kategorii praw naturalnych stawiając ją na równi z prawem do własności a nawet życia.
Wolność jednostki w kategoriach historycznych kreśliła przywilej, który mógł nadać
król. Okres wczesnego średniowiecza to początek licznych przywilejów począwszy od Wielkiej
Karty Wolności. Gwarantowała ona ludziom wolnym niemożność uwięzienia bez wydania
prawomocnego wyroku. Dokonać tego mogły tylko jednostki jej równe bądź wyrok musiał
zapaść na mocy prawa krajowego. Podobnych przywilejów należy doszukiwać się w Złotej Bulli
czy Jasticia Mayor.
Punktem wyjściowym dla analizy wolności w sensie prawnym jest Konstytucja i
zawarte w niej prawa. Można pojmować wolność tę w sposób dwojaki. W pierwszym
przypadku wolności skupiono się na jej fizycznym aspekcie. Wobec tego oznacza ona wolność
poruszania się lub przemieszczania z jednego miejsca na inne, wolność prasy i wyrażania myśli.
Drugie stanowisko rozumowania wolności dotyczy sfery moralnej. Sposobności decydowania i
rozporządzania posiadanym dobrem, niekorzystania lub korzystania z określonych praw czy też
podejmowania jakichkolwiek przedsięwzięć – w tym dziennikarskich. W obu przytoczonych
przypadkach zachowanie przestępne ma miejsce wtedy tylko, gdy skierowane jest na wartość
jaką jest wolność osobista jednostki.
Pisał również o tym J. Makarewicz, którego słowa doskonale wpasowują się w
podsumowanie rozważań nad przedmiotem ochrony przestępstw przeciwko wolności –
wolność jednostki, wolność działania lub zaniechania, wolność i nic więcej. Usiłowanie przez
policję prewencji prasy i wolności słowa jest przestępstwem usiłowania bezprawnego
pozbawienia społeczeństwa wolności i zmuszania go do podporządkowania woli policjantów,
którzy stawiają się ponad prawem Rzeczypospolitej, w tym rozporządzeniami Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
To wszystko, co mam do zeznania w sprawie na tym etapie postępowania. Resztę
dodam w Sądzie po to, aby uniemożliwić policjantom skuteczne zacieranie śladów lub
mataczenie. Materiał prasowy na łamanie prawa Rzeczypospolitej przez policjantów jest i
będzie zbierany i publikowany m. in. jako forma legalnej presji społecznej wymuszającej na
policjantach przestrzeganie obowiązującego prawa.

Świadkowie
(należy wymienić wszystkich świadków oraz wskazać ich adresy, nr telefonów, adresy e-mail i
wszelkie inne sposoby skontaktowania się z nimi):
1.
………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
inny sposób kontaktu
2.
………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………..………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
telefon
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
inny sposób kontaktu
3.
………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………..………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
telefon
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
inny sposób kontaktu

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
(podpis składającego Skargę)
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Dowody materialne
(należy wskazać wszelkie dowody na okoliczność zarzucanych czynów):

