
Mimo porannej pory postaraj się zachować przytomność 
umysłu i:

1. Wyjdź przed drzwi, zapytaj o co chodzi.
2. Jeżeli chcą przeszukać mieszkanie, żądaj legitymacji 
funkcjonariusza, zapisz jego tożsamość, jednostkę i godzi-
nę.
3. Ustal czy mają nakaz sądowy/prokuratorski. Jeżeli nie, 
powinieneś zażądać do protokołu, aby sąd/prokurator 
wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia prze-
szukania.
4. Możesz zażądać obecności wskazanej przez Ciebie 
osoby trzeciej (to może być zaprzyjaźniony sąsiad lub 
znajomy).
5. Poproś o podanie celu przeszukania i numeru sprawy, 
której dotyczy przeszukanie.
6. Podczas przeszukania uważnie obserwuj funkcjonariu-
szy, patrz im na ręce.
7. Sprawdź kompletność protokołu, przeczytaj go dokład-
nie, upewnij się że zostało zapisane Twoje żądanie dostar-
czenia nakazu przeszukania, dopiero potem podpisz - 
powinieneś poprosić o umożliwienie wykonania fotokopii 
(np. aparatem w telefonie), a w przypadku zatrzymania 
jakichkolwiek przedmiotów zażądaj pokwitowania.

Jeśli nie było nakazu, w ciągu 7 dni powinieneś otrzymać 
postanowienie sądu/prokuratora zatwierdzające przeszu-
kanie. Jeżeli tak się nie stało napisz pismo o wydanie 
rzeczy skierowane do jednostki, z której funkcjonariusze 
dokonali przeszukania. Masz prawo złożyć zażalenie na 
postanowienie o przeszukaniu, jego przebieg i zakres 
(termin 7 dni).

      Nie ma czegoś takiego jak rutynowe sprawdzanie miej-
sca zamieszkania.
      Masz prawo nagrywać tę wizytę.
   Nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące Twojej 
rodziny, pracy, znajomych, to nie jest przesłuchanie tylko 
przeszukanie.
      O każdej takiej sytuacji poinformuj nas pisząc na adres

 

OBYPOMOC
pomocORP@protonmail.com

KIEDY PRZYJDĄ PRZESZUKAĆ DOM
…będzie to najprawdopodobniej 
rano…

PO PRZESZUKANIU:

1. Przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego wymaga 
spisania protokołu (art. 143 § 1 pkt 6 k.p.k.).
2. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zamieszczenia                  
w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub 
interesów (art. 148 § 2 k.p.k.).
3. Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien zawierać m.in.:
a) oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek,
b) podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności,
c) dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis,
d) wskazanie polecenia sądu lub prokuratora, a jeżeli polecenie nie zostało 
uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu 
osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postano-
wienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności (art. 229 k.p.k.).
4. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokura-
tora Policja (art. 220 § 1 k.p.k.).
5. W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokura-
tora nie mogło zostać wydane, Policja okazuje nakaz kierownika swojej 
jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do 
sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania.
Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy 
doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty 
czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby (art. 220 § 3 k.p.k.).
6. Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej 
tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki. Za porę nocną uważa się czas od 
godziny 22 do godziny 6. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić 
nadal mimo nastania pory nocnej (art. 221 §§ 1 i 2 k.p.k.).
7. Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za 
pośrednictwem osoby tej samej płci (art. 223 k.p.k.).
8. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem 
czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych 
przedmiotów (art. 224 § 1 k.p.k.).
9. Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba wskazana przez tego,         
u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo 
nie utrudnia go w istotny sposób (art. 224 § 2 k.p.k.).
10. Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie             
z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, 
których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód            
i dolegliwości (art. 227 k.p.k.).
11. Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego 
polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpi-
ło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie 
uprawnionej (art. 230 § 1 k.p.k.).
12. Należy również zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocz-
nie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego (art. 230 § 2 
k.p.k.).
13. Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy                           
i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje 
zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone (art. 236 § 1 k.p.k.).
14. Osobom niebędącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia        
i zarządzenia naruszające ich prawa (art. 302 § 1 k.p.k.).
15. Stronom oraz osobom niebędącym stronami służy zażalenie na czynności 
inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa (art. 302 § 1 
k.p.k.).

PAMIĘTAJ:

pomocORP@protonmail.com

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH PODCZAS
PRZESZUKANIA:

Pomagamy WSZYSTKIM represjonowanym,
którzy się do nas zgłoszą.

materiał przygotowany przez 


