
Podczas demonstracji każdy może zostać zatrzymany. To zwykła policyjna 
praktyka, na którą trzeba być gotowym. Gdy Cię zatrzymają, nie martw się 

POMOŻEMY, tym skuteczniej im ściślej będziesz trzymał się naszych porad.
 
Demonstracja
Koniecznie zabierz dowód osobisty lub legitymację oraz długopis. Schowaj 
je w zamykanej kieszeni. Przyjdź na protest w grupie, starajcie się trzymać 
razem. Jeśli jesteś sam i zatrzymali Cię zwracaj na siebie uwagę (wykrzykuj 
imię i nazwisko), by informacja o Twoim zatrzymaniu trafiła do organizatorów. 
Jeśli sam widzisz zatrzymanie, zapisz imię, nazwisko i powiadom ObyPomoc – 
telefon, mail na końcu ulotki.
 
Zatrzymanie
Policjant ma obowiązek podać Ci: imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej. 
Zapisz te informacje, masz do tego prawo! Domagaj się podania podstawy prawnej 
zatrzymania. Nie dyskutuj, nie stawiaj się, nie szarp, nie uciekaj. Przy kontroli 
osobistej żądaj obecności osoby przez Ciebie wskazanej. Kontrola osobista musi 
być dokonana przez funkcjonariusza tej samej płci.
 
Na komisariacie
Gdy policjant spisuje protokół jesteś obowiązany podać: imię, nazwisko i datę 
urodzenia. Podaj aktualny adres korespondencyjny. Policjant spyta czy wnosisz 
skargę do sądu na zatrzymanie. Powiedz, że chcesz wnieść (ale nie rób tego od 
razu na komisariacie, masz 7 dni). Odmów składania wyjaśnień – podejrzany 
ma do tego prawo.
Policjant może próbować fortelu i przesłuchać Cię w charakterze świadka, wtedy 
teoretycznie nie przysługuje Ci prawo do odmowy zeznań. Jednak zgodnie 
z art. 183 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego „świadek może uchylić się od 
odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub 
osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo”.
Odmawiaj odpowiedzi na każde kolejne pytanie, powołując się na ten 
paragraf. Nie tłumacz dlaczego odmawiasz. Wystarczy, że powołasz się na ten 
paragraf. Nie rozmawiaj z policjantami, nawet jak są mili i zadają nie związane  
z demonstracją pytania.

ABC DEMONSTRANTA
POZNAJ SWOJE PRAWA

Nigdy nie przyznawaj się do winy!!!
Upewnij się, że w protokole są informacje o powodzie zatrzymania, a policjant 
zaprotokołował, że nie zgadzasz się z powodem zatrzymania, nie przyznajesz do 
zarzutów oraz odmawiasz składania wyjaśnień. Protokół przeczytaj dokładnie. 
Zakreśl puste miejsca, tak by nie można było nic dopisać. Dopiero jak upewnisz 
się, że są wszystkie informacje podpisz każdą stronę.
Żądaj kopii protokołu, za potwierdzeniem odbioru. Od tego momentu nie mów 
już nic!
Masz prawo powiadomić adwokata lub inną wskazaną przez Ciebie osobę. Na 
końcu ulotki jest telefon do grupy ObyPomoc, możesz dzwonić do nas, a my 
przekażemy informację o Twoim zatrzymaniu. Jeśli na komisariacie próbują Ci 
odmówić nalegaj, zagroź skargą. Taktykę obrony omówisz później z prawnikiem.
 
Po wyjściu z komisariatu
Zgłoś się do organizatora demonstracji lub grupy ObyPomoc. Poinformuj 
o innych zatrzymanych.
Zgłoś się też do organizatora lub ObyPomoc, gdy byłeś ofiarą policyjnej 
przemocy, świadkiem przekroczenia kompetencji, podczas zatrzymań. Zdarza 
się, że ofiary dowiadują się dużo później, że toczy się przeciw nim postępowanie 
sądowe – wtedy takie zgłoszenie jest bezcenne.
W domu zanotuj dane policjanta, czas, miejsce i okoliczności zatrzymania, inne 
ważne informacje.
 
Obrażenia doznane na demonstracji
Koniecznie wykonaj ich zdjęcia i  jak najszybciej udaj się do lekarza. Każdy lekarz 
publicznej służby  zdrowia ma obowiązek sporządzić dokładny opis obrażeń.  
Zadbaj o to, by zrobił to starannie i szczegółowo, gdyż będzie to podstawą 
do wydania opinii przez biegłego sądowego. To istotny dowód procesowy. 
Dokumentowanie aktów agresji na demonstracji jest  bardzo ważne!

www.konstytucjarp.org

W razie zatrzymania dzwoń: 576 161 505

W innych przypadkach wyślij nam wiadomość  
na adres email: pomocORP@protonmail.com


