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Wstęp

„Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. 
Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas”.

Fryderyk Nietzsche

Policjanci realizują podobne do siebie czynności, takie jak sprawdzenie, kontrola oso-
bista i przeszukanie osoby. Prawidłowe zrozumienie, kiedy i w jakich okolicznościach można 
zastosować właściwą czynność, połączone z prawidłowym jej wykonaniem, pozwoli funkcjo-
nariuszom Policji na efektywne i bezpieczne pod względem prawnym i fizycznym realizowanie 
obowiązków służbowych z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki anty-
dyskryminacyjnej. Celem tej publikacji jest przedstawienie i wyjaśnienie podobieństw i różnic 
tych czynności. 
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Rozdział I. 
Kontrola osobista i sprawdzenie osoby

1. Podstawy prawne i faktyczne dokonania kontroli osobistej, 
przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku

W dniu 6 kwietnia 1990 r. powołano do istnienia Policję jako umundurowaną i uzbrojo-
ną formację służącą społeczeństwu, która jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi         
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego1. 

Do podstawowych zadań Policji należą: 
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi            

te dobra; 
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu dro-
gowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw        
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 
5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym 

w odrębnych przepisach; 
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działal-

nością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi,  

a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień mię-
dzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 
9) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione or-

gany o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych  
z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)2.

Realizując swoje ustawowe obowiązki, Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania  
i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe3. W trakcie realizacji tych czynności 
policjanci uprawnieni są m.in. do dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania za-
wartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu 

1 Art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.).
2 Art. 2 ustawy o Policji.
3 Art. 14 ustawy o Policji.
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lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
czynu zabronionego pod groźbą kary4. Z uwagi na to, że te czynności nie są czynnościami 
procesowymi i nie zawierają się w katalogu czynności operacyjno-rozpoznawczych, należało-
by je zakwalifikować do czynności administracyjno-porządkowych. Podstawą prawną kontro-
li osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach 
oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego jest art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o Policji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o Policji Rada Ministrów, mając na uwadze sku-
teczność działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób, wobec których 
działania te są podejmowane, musi określić w drodze rozporządzenia sposób postępowania 
oraz wzory dokumentów sporządzanych w trakcie realizacji tych czynności. W związku z tym 
przepisem został uchwalony akt wykonawczy do ustawy o Policji, tj. rozporządzenie Rady  
Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektó-
rych uprawnień policjantów5.

Podstawą faktyczną dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości 
bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowe-
go, powietrznego i wodnego jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przez osobę lub osoby 
czynu zabronionego pod groźbą kary lub podejrzenie znajdowania się dowodów albo rzeczy 
mających związek z realizacją czynu zabronionego w bagażu albo ładunku. 

2. Sprawdzenie osoby

Funkcjonariusze Policji realizujący swoje ustawowe zadania dokonują m.in. zatrzymania 
sprawców przestępstw i wykroczeń. Te osoby mogą posiadać przy sobie różne przedmioty. 
Mogą to być przedmioty stanowiące dowód w sprawie, broń lub inne niebezpieczne narzę-
dzia. Mogą to być również przedmioty, których posiadanie jest zabronione. W tym momencie 
policjanci muszą się zastanowić i wybrać, jaką czynność w danej chwili będą wykonywać. 
Do wyboru mają sprawdzenie osoby, kontrolę osobistą i przeszukanie. Odpowiedni wybór 
czynności daje funkcjonariuszowi gwarancję, że nie przekroczy swoich uprawnień i nie narazi 
go na odpowiedzialność. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r.  
w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, funk-
cjonariusz przy zatrzymaniu osoby jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba zatrzyma-
na posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia, albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub 
podlegające przepadkowi6. Czynność sprawdzenia została uregulowana również w zarządzeniu 
nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykony-
wania przez policjantów konwojów i doprowadzeń7. Zgodnie z § 9 zarządzenia dowódca kon-
woju poleca konwojentom sprawdzenie osoby konwojowanej w celu ewentualnego znalezienia  
i odebrania przedmiotów, które swoimi właściwościami mogą spowodować zagrożenie dla ży-

4 Art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji. 
5 Dz. U. Nr 141, poz. 1186.
6 § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy 

wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.
7 Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 29, z późn. zm.
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cia i zdrowia lub bezpieczeństwa konwoju. Zgodnie z § 11 zarządzenia konwojent zobowiąza-
ny jest do sprawdzenia osoby w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, tj.:
 – podczas przejmowania osób konwojowanych,
 – po zakończeniu widzenia lub innej czynności związanej z kontaktem osób konwojowanych            
z innymi osobami,

 – po wyjściu osób konwojowanych z toalety,
 – po każdorazowej utracie kontaktu wzrokowego z osobami konwojowanymi. 

Kwestia sprawdzenia osoby poruszana jest również w zarządzeniu nr 130 KGP z dnia  
7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia8. W § 21 ust. 1 tego zarządzenia 
opisano procedurę sprawdzenia osoby zatrzymanej:
1. Policjant, o którym mowa w § 14, z zastrzeżeniem ust. 4, jest zobowiązany sprawdzić osobę 

zatrzymaną, doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, skazaną lub tymczasowo aresztowaną:
1) przed przyjęciem jej do pomieszczenia, wydaniem, przekazaniem lub zwolnieniem;
2) po opuszczeniu przez nią pokoju i po powrocie do niego;
3) przed przeniesieniem jej do innego pokoju;
4) w przypadku zaginięcia elementu wyposażenia pomieszczenia;
5) w innych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami oraz względami bezpieczeństwa.

2. Do sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, można wykorzystać środki techniczne.
3. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy osoba umieszczona w pomieszczeniu posiada przed-

mioty, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione, i odebraniu tych przedmiotów  
w przypadku ich ujawnienia.

4. Sprawdzenia powinien dokonać w miarę możliwości policjant tej samej płci co osoba, wo-
bec której czynność ta jest przeprowadzana.

5. Sprawdzenie osoby należy odnotować w książce przebiegu służby, a nazwę lub rodzaj ujaw-
nionych przedmiotów wpisać z oznaczeniem ich cech indywidualnych do kwitu depozyto-
wego.

6. W przypadku ujawnienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie należy nie-
zwłocznie powiadomić policjanta, o którym mowa w § 5 ust. 1, w celu uzgodnienia przez 
niego dalszego sposobu postępowania z tymi przedmiotami z kierownikiem komórki lub 
jednostki organizacyjnej Policji lub uprawnionego podmiotu, do dyspozycji którego pozo-
staje osoba umieszczona w pomieszczeniu.

Należy zauważyć, że zgodnie z tym przepisem, tak jak w przypadku kontroli osobistej, 
czynność powinna być w miarę możliwości wykonana przez policjanta tej samej płci.

3. Taktyka przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania 
zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku

Policjant umundurowany zobowiązany jest do podania swojego stopnia, imienia i na-
zwiska w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość zanotowania tych danych 
oraz podania podstawy faktycznej i prawnej tej czynności. Policjant nieumundurowany  

8 Dz. Urz. KGP poz. 42, z późn. zm.

Rozdział I. Kontrola osobista i sprawdzenie osoby



10

Zakład Służby Prewencyjnej

zobowiązany jest dodatkowo do okazania legitymacji służbowej, a na żądanie osoby, wobec 
której podjęto czynność kontroli osobistej, umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych. 
Realizując czynność kontroli osobistej, nie możemy naruszać praw i godności człowieka. Na-
leży uświadomić sobie, że wchodzimy w bardzo intymną strefę. Kontrolowana osoba będzie 
dotykana przez policjanta i może czuć się niezręcznie. Nie będzie to sytuacja komfortowa dla 
tej osoby i trzeba być przygotowanym na różne jej zachowanie. Tę czynność powinien prze-
prowadzić policjant tej samej płci co osoba kontrolowana, w miejscu niedostępnym dla osób 
postronnych. W sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, kontroli osobi-
stej może dokonać policjant płci odmiennej, bez zachowania obowiązku dokonania czynności  
w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Osoba kontrolowana może przybrać do tej 
czynności osobę przez siebie wskazaną. Funkcjonariusz Policji jest zobowiązany dopuścić taką 
osobę do udziału w czynnościach pod warunkiem, że jej obecność nie będzie utrudniała lub 
uniemożliwiała przeprowadzenie czynności. Policjant może przybrać do obecności przy kon-
troli osobistej osobę trzecią, jeżeli uzna to za konieczne dla uzyskania celu kontroli9.

Przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzenia ładunku znajdującego się w portach, 
na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego dokonuje się  
w obecności posiadacza bagażu, ładunku albo przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub 
agenta morskiego. W przypadku uzyskania informacji, że zwłoka może stworzyć zagrożenie 
dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub istnieje obawa zniszczenia bądź utracenia rzeczy 
mogących stanowić dowód w sprawie albo podlegających zajęciu w postępowaniu karnym,  
a nie ma możliwości zapewnienia natychmiastowej obecności posiadacza bagażu, ładunku albo 
przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, policjant może przejrzeć zawar-
tość bagaży lub sprawdzić ładunek bez ich obecności10.

Taktyka wykonywania czynności kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub 
ładunku będzie uzależniona od miejsca, w którym będzie przeprowadzana. Należy w maksy-
malny sposób wykorzystać infrastrukturę znajdującą się w miejscu realizacji czynności. Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów narzuca określoną procedurę postępowania 
przy realizacji czynności kontroli osobistej. Wyszczególnione zostały czynności, i ich kolej-
ność, które policjant zobowiązany jest wykonać. Kontrola osobista polega na palpacyjnym 
sprawdzeniu odzieży osoby kontrolowanej i przedmiotów, które znajdują się na ciele osoby 
kontrolowanej, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała. Realizując tę czynność, 
należy sprawdzać osobę, przechodząc od jednej strony do drugiej bądź z góry na dół. W tych 
czynnościach nie może być chaosu, nie można sprawdzać raz z jednej strony, raz z drugiej  
z uwagi na możliwość pominięcia pewnej partii ubrania. Po sprawdzeniu ubrania wierzchniego 
należy sprawdzić zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy 
sobie osoba kontrolowana. W przypadku ujawnienia broni, innego niebezpiecznego przedmio-
tu lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmiotów 
mogących stanowić dowód w postępowaniu lub podlegających przepadkowi, należy je odebrać. 
Następnie policjant legitymuje osobę. Analizując § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień 
policjantów, należy zauważyć, że ustawodawca położył nacisk na bezpieczeństwo przy wyko-

9 § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywa-
niu niektórych uprawnień policjantów.

10 Tamże, § 17.
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nywaniu tych czynności. Funkcjonariusz w pierwszej kolejności ma sprawdzić osobę, odebrać 
przedmioty, a następnie – gdy jest już bezpiecznie – wylegitymować osobę. Istotne jest, aby 
to funkcjonariusz sprawdził zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które przy 
sobie posiada. Przepisy nie nakazują, aby policjant wezwał do dobrowolnego wydania przed-
miotów. Pozwala to na bezpieczne wykonanie czynności. Funkcjonariusz sam decyduje o tym, 
co i kiedy zostanie wyciągnięte z ubrania czy bagażu. Realizując czynność kontroli osobistej, 
należy kierować się zdrowym rozsądkiem, doświadczeniem, a przede wszystkim troską o bez-
pieczeństwo własne i policjanta, z którym pełni się służbę. Trzeba sobie uzmysłowić, że brak 
rozwagi może kosztować życie lub zdrowie. Wskazane jest, aby czynność kontroli osobistej 
wykonywać w rękawicach z uwagi na to, że osoba, która jest kontrolowana może być nosicie-
lem chorób zakaźnych, może dojść do kontaktu z wydzielinami lub wydalinami osoby. Należy 
również się spodziewać, że osoba kontrolowana może mieć przy sobie przedmioty typu igła, 
nóż, żyletka i może dojść do zranienia funkcjonariusza i narażenie się na zarażenie chorobą. 
Ważnym elementem procedury przeprowadzenia kontroli osobistej jest realizacja tej czynności 
bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała. Od tego warunku nie ma żadnych wy-
jątków. W praktyce przepis ten powoduje pewne trudności w realizacji czynności służbowych. 

4. Dokumentowanie przeprowadzania kontroli osobistej,  
przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku

Policjant  przeprowadzający kontrolę osobistą, przeglądanie zawartości bagażu, spraw-
dzenie ładunku dokumentuje realizowane czynności służbowe w notatniku służbowym. Zobo-
wiązany jest przy tym określić ramy czasowe, miejsce i przyczyny przeprowadzenia tych czyn-
ności służbowych. W zapisie uwzględnia dane osób objętych czynnościami i w nich uczestni-
czących oraz wynik czynności. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawi-
ciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół  
z przeprowadzonych czynności. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu 
niektórych uprawnień policjantów11.

11 § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywa-
niu niektórych uprawnień policjantów.

Rozdział I. Kontrola osobista i sprawdzenie osoby
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Rozdział II.  
Przeszukanie w przepisach prawa

Przeszukanie jest czynnością procesową, polegającą na dokładnym obejrzeniu rzeczy, 
pomieszczenia lub osoby, mającą na celu ujawnienie przedmiotów mogących stanowić do-
wód w sprawie karnej. Ponieważ jest czynnością procesową, wymaga spisania protokołu12. 
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 kpk).

Przesłanki zatrzymania rzeczy

Zgodnie z art. 217 kpk: 
Na żądanie sądu, prokuratora, Policji lub innego uprawnionego organu należy wydać:

 – rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu, 
w celu:

 – zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo rosz-
czeń o naprawienie szkody.

W przypadku odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebra-
nie (art. 217 § 5 kpk).

1. Przeszukanie pomieszczeń, osoby

Cel przeszukania: w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia 
osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub 
podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przy-
puszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują (art. 219 § 1 kpk).

12 Art. 143 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,  
z późn. zm.).
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2. Przeprowadzenie przeszukania

Przeszukania może dokonać:
a) prokurator,
b) na polecenie sądu lub prokuratora Policja,
c) w wypadkach wskazanych w ustawie także inny organ.

W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mo-
gło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika jednostki lub 
legitymację służbową, a następnie niezwłocznie zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwier-
dzenie przeszukania (art. 220 kpk).

Postanowienie organu o zatwierdzeniu czynności przeszukania doręcza się osobie, u któ-
rej dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu 
żądanie tej osoby. Oczywiście o prawie zgłoszenia takiego żądania należy ją pouczyć13.

Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej (w godzinach  
22–6) tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki. Jest jednak wyjątek, jeśli przeszukanie roz-
poczęto za dnia, można je prowadzić pomimo nastania pory nocnej. W porze nocnej można 
przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla nieokreślonej liczby osób albo służące do prze-
chowywania przedmiotów, na przykład dworce, magazyny14.

Jeżeli przeszukanie nastąpiło bez  uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu  
7 dni od dnia wykonania czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie 
zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie,  
a osoba ta nie złożyła wniosku o doręczenie takiego zatwierdzenia przez organ procesowy15.

3. Przeszukanie osoby

Zgodnie z art. 223 kpk przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać  
w miarę możliwości za pośrednictwem osoby tej samej płci. Przepisy kwestie przeszukania 
osoby regulują w ten sposób, że przed rozpoczęciem tej czynności policjant powinien zawia-
domić ją o celu czynności, a także wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Do ta-
kiej czynności osoba przeszukiwana ma prawo przybrać sobie osobę trzecią. Jednak warunek 
udziału osoby trzeciej jest taki, iż osoba ta nie może w żaden sposób utrudniać policjantowi 
wykonania czynności przeszukania. Podobna regulacja ma miejsce przy wykonywaniu czyn-
ności kontroli osobistej. Czynność przeszukania osoby wymaga sporządzenia protokołu z tej 
czynności16.

Przeszukanie 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 dolegliwości17.

13 Art. 220 § 3 kpk.
14 Art. 221 kpk.
15 Art. 230 kpk.
16 Art. 143 § 1 kpk.
17 Art. 227 kpk.

Rozdział II. Przeszukanie w przepisach prawa
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Zgodnie z art. 236 kpk na czynność przeszukania obywatelowi przysługuje środek odwo-
ławczy w postaci zażalenia do sądu rejonowego.

4. Różnice pomiędzy sprawdzeniem, kontrolą osobistą  
a przeszukaniem

SPRAWDZENIE KONTROLA OSOBISTA PRZESZUKANIE OSOBY

§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2005 r.: 

art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o Policji:

art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy  
o Policji:

Policjant przy zatrzymaniu osoby 
zobowiązany jest do sprawdzenia, 
czy osoba zatrzymana posiada przy 
sobie broń lub inne niebezpieczne 
przedmioty mogące służyć do 
popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia albo przedmioty 
mogące stanowić dowody  
w postępowaniu lub podlegające 
przepadkowi.

Ponadto § 9 zarządzenia nr 360 
KGP z dnia 26 marca 2009 r.  
w sprawie metod i form 
wykonywania przez policjantów 
konwojów i doprowadzeń 
wskazuje, że: dowódca konwoju 
poleca konwojentom sprawdzenie 
osoby konwojowanej w celu 
ewentualnego znalezienia  
i odebrania przedmiotów, które 
swoimi właściwościami mogą 
spowodować zagrożenie dla życia 
i zdrowia lub bezpieczeństwa 
konwoju.

Kontroli osobistej dokonuje się 
w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia  
przez osobę czynu zabronionego 
pod groźbą kary lub znajdowania 
się dowodów albo rzeczy mających 
związek z realizacją czynu 
zabronionego.

Przeszukanie osób i pomieszczeń  
w trybie i w przypadkach 
określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego i innych 
ustaw.

Przeszukanie jest dokonywane  
w związku z istniejącym procesem 
karnym, a więc jest powiązane  
z konkretną sprawą i dotyczy 
konkretnego przestępstwa.

Przeszukanie jest ponadto środkiem 
przymusu procesowego.

Dokumentowanie:
Zapisek w notatniku służbowym.

Dokumentowanie:  
zapisek w notatniku służbowym; 
ponadto na żądanie osoby protokół 
kontroli osobistej.

Dokumentowanie:  
protokół przeszukania.

Rodzaj czynności: 
działanie prewencyjne.

Rodzaj czynności:  
działanie administracyjno- 
-porządkowe.

Rodzaj czynności:  
czynność procesowa wymagająca 
zatwierdzenia przez organ 
procesowy lub wykonana na jego 
polecenie.
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Załączniki

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

...................................................
                (podpis przełożonego)

PROTOKÓŁ
kontroli osobistej – przeglądania
zawartości bagażu – sprawdzenia ładunku*

_____________________________________________________
 (imię i nazwisko osoby kontrolowanej, właściciela, przedstawiciela przewoźnika lub spedytora)

...................................................................................................................................................................
(miejsce czynności – adres lub inne określenie miejsca czynności)

............................................................   z  .................................................................................................
                       (stopień, imię i nazwisko )                                                                                 (nazwa jednostki Policji)
  
działając na mocy art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30,  
poz. 179 z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,  
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269  
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680,  
Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 493 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), 

dokonał w obecności właściciela, przedstawiciela przewoźnika lub spedytora, osoby wskazanej, 
przybranej*   ..............................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby)

1) kontroli osobistej obywatela   ...............................................................................................................
(imię i nazwisko)

s./c.   ...........................................................................   z d.   ...............................................................
ur.   .......................................................................................................................................................  
w   .........................................................................................................................................................
zam.   ....................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
którego tożsamość ustalono na podstawie   ........................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................

2) przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku*   ...................................................................
                                                                                                                                             rodzaj, liczba sztuk, oznaczenia

należącego do – przewożonego przez*   .............................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................

Kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku* dokonano  
z następujących przyczyn:  .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Subkultury młodzieżowe w Polsce

....................................................
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

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

Czas rozpoczęcia czynności

g g m m d d m m r r r r
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W wyniku przeprowadzonej czynności nie znaleziono żadnych przedmiotów – znaleziono następujące 
przedmioty*   .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności:   ............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Inne okoliczności dotyczące przebiegu kontroli osobistej, przeglądu zawartości bagażu, sprawdzenia 
ładunku*  ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Protokół osobiście odczytałem / odczytano mi*

............................................................................    ............................................................................
                                     (podpis policjanta)                                                                   (podpis osoby kontrolowanej, właściciela,  przedstawiciela
                                                                                                                                      przewoźnika lub spedytora, osoby wskazanej, przybranej) 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem:

_________________
* niepotrzebne skreślić

Czynność zakończono

g g m m d d m m r r r r

g g m m d d m m r r r r
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                PROTOKÓŁ PRZESZUKANIA

_______________________________________________
                                     (określić pomieszczenie lub miejsce)

Czynność rozpoczęto 

podstawa prawna art. 219 § 1 kpk

Stopień, imię i nazwisko 
policjanta prowadzącego 
czynność

z 
(nazwa 

jednostki 
Policji)

Osoby uczestniczące w czynności
(charakter udziału; stopień – dotyczy policjanta – imię i nazwisko osoby 
uczestniczącej w czynności; jeżeli w czynności biorą udział specjaliści, należy 
wskazać ich imiona i nazwiska, specjalność, miejsce zamieszkania, miejsce pracy 
i stanowisko oraz podać rodzaj i zakres czynności wykonywanych przez każdego z nich)

udał się do
(adres pomieszczenia lub miejsca – imię i nazwisko gospodarza, u którego ma 
nastąpić przeszukanie; określenie przedsiębiorstwa, instytucji, innego miejsca, 
w którym ma nastąpić przeszukanie)

celem dokonania przeszukania

Przebieg czynności będzie utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego  □ obraz  □ dźwięk  □ TAK  □ NIE

o czym uprzedzono uczestników
(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika oraz techniczne 
warunki rejestracji)

obsługiwanego przez
(imię, nazwisko i adres oraz stanowisko służbowe – w przypadku 
policjantów – adres jednostki Policji)

Po przybyciu na miejsce:

□ przybrał: ______________________________________________________________________________
                                       (imię, nazwisko i adres osoby przybranej do przeszukania przez prowadzącego tę czynność – art. 224 § 2 kpk)

oraz: ____________________________________________________________________________________

□ zastał: ________________________________________________________________________________
                           (imię i nazwisko osoby, u której ma nastąpić przeszukanie, nazwa, adres instytucji – pomieszczenia, miejsca zamkniętego,  
                                                                                                    o którym mowa w art. 222 kpk)

________________________________________________________________________________________

□ zawiadomił o zamiarze przeszukania ______________________________________________________
                                                                                  (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja itp.: kierownika lub zastępcy instytucji państwowej lub

________________________________________________________________________________________
samorządowej albo przedstawiciela organu nadrzędnego nad tą instytucją, dowódcy lub osoby przez niego wyznaczonej – art. 222 kpk)

którego(-ą) dopuścił do udziału w przeszukaniu.

□ nie zastał na miejscu gospodarza lokalu, u którego ma nastąpić przeszukanie i przywołał:

□ dorosłego domownika       □ sąsiada ______________________________________________________
                                                                                                                                           (imię, nazwisko i adres)

Załączniki

..........................................................
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

..........................................................
(nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę)

godzina minuta dzień miesiąc rok
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Okazał:

postanowienie □ Sądu □ prokuratora Prokuratury ____________________________________________

w _______________________ z                                                                                 nr ___________________

□ nakaz przeszukania nr _________________ wydany przez _____________________________________
                                                                                                                                                 (stanowisko, nazwa komórki lub jednostki Policji)

_______________________________________________ w  

□ legitymację służbową nr ________________ wydaną przez ____________________________________

a następnie □ zawiadomił _______________________________________________________ o celu przeszukania,
                                                           (imię i nazwisko osoby, u której ma nastąpić przeszukanie – art. 224 § 1 i 2 kpk)

□ pouczył o prawie wskazania osoby, która może być obecna przy przeszukaniu oraz  □ wezwał do:

□ wskazania miejsca, w którym znajduje się osoba podejrzana ________________________________________
(imię i nazwisko osoby podejrzanej/podejrzanego(ej)□ dobrowolnego wydania: __________________________________________________________________________

                                                                                                                        (określić rzecz(-y), do których wydania wezwano)

Pan(-i) ___________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby, u której nastąpi przesłuchanie)

□ wskazał(-a) ____________________________________________________________________________
(imię, nazwisko i adres osoby przybranej do przeszukania przez osobę, u której czynność ma być przeprowadzana – art. 224 § 2 kpk)

___________________________________________________, który(-a)   □ uczestniczył(-a) w czynności

od                                             do

□ nie uczestniczył(-a) z uwagi na ___________________________________________________________
                                                                                          (wskazać przyczynę uniemożliwiającą lub utrudniającą w istotny sposób czynność)

_________________________________________________________________________________________
□ wskazał(a) miejsce znajdowania się osoby podejrzanej

□ wydał(-a) dobrowolnie rzecz(-y) wyszczególnione w dalszej części protokołu w poz.: ______________

_________________________________________________________________________________________

□ odmówił(-a) wskazania miejsca znajdowania się □ osoby podejrzanej □ dobrowolnego wydania rzeczy

podając następujący powód: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

W toku przeszukania

□ nie znaleziono osoby podejrzanej, rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub dowód innego  
      przestępstwa albo wykroczenia, podlegających zajęciu, przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione;

□ znaleziono osobę podejrzaną ____________________________________ w _______________________
                                                                                                     (imię i nazwisko)                                              (określić szczegółowo miejsce)

_________________________________________________ □ sporządzono protokół zatrzymania osoby;

□ znaleziono rzecz(-y) wyszczególnioną(-ne) w spisie i opisie rzeczy;

dzień miesiąc rok

dzień miesiąc rok

godzina minuta godzina minuta
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Przeszkody i utrudnienia jakie wystąpiły 
podczas przeszukania oraz ewentualne 
przerwy w czynności wraz z określeniem 
ich przyczyn

□ Osoby uczestniczące w czynności pouczono o prawie złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego w ciągu 7 dni na
 postanowienie dotyczące przeszukania, jeżeli ich prawa zostały naruszone (art. 236 kpk).

__________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby, u której przeprowadzono przeszukanie1)

□ pouczono o prawie zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie  
zatwierdzenia przeszukania w terminie 7 dni, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być wcześniej 
wydane (art. 220 § 3 kpk).

□ zgłasza żądanie         □ nie zgłasza żądania  ___________________________________________________
                                                                                                                       (data i podpis osoby, u której przeprowadzono przeszukanie)

Oświadczenie osoby, u której czynność przeprowadzono
(wpisać ewentualne zastrzeżenia, co do sposobu przeprowadzenia przeszukania, 
oświadczenia, co do pochodzenia rzeczy ujętych w spisie i opisie rzeczy)

Oświadczenia pozostałych osób obecnych przy  
przeszukaniu

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień  
poczynionych w protokole 

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności  
zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie  
policjanta prowadzącego czynność

Do protokołu załączono (liczba i rodzaj załączników)

Czynność zakończono

Protokół    □ osobiście odczytałem(-am)     □ odczytano mi

____________________________________________     ____________________________________________
                    (podpis osoby, u której dokonano przeszukania)                                             (podpis policjanta prowadzącego czynność)

Podpisy pozostałych osób uczestniczących w czynności:
1. ___________________________     2. __________________________     3. ___________________________

Podpisy osób obecnych przy przeszukaniu:
1. ___________________________     2. __________________________     

Podpisy osób obsługujących urządzenie(-a) rejestrujące:
1. ___________________________     2. __________________________     3. ___________________________

Otrzymałem(-am)    □ pokwitowanie zabranych rzeczy    □ kopię spisu i opisu rzeczy, stanowiącą  
pokwitowanie zabranych rzeczy.

                ____________________________________________
                  (podpis osoby, u której dokonano przeszukania)

________________________________________
1)  dotyczy również osoby nieobecnej podczas przeszukania lub przedstawiciela ustawowego małoletniego. Czynność należy odrębnie udokumentować;
□ postawić znak X w odpowiedniej kratce albo postawić znak X w odpowiedniej kratce i uzupełnić treść.

godzina minuta dzień miesiąc rok

dzień miesiąc rok

Załączniki
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                         Spis i opis rzeczy

□ wydanych dobrowolnie po wezwaniu dokonującego czynność;
□ znalezionych w toku przeszukania;
□ przymusowo odebranych;

.....................................................................................................................................................................................
(oddzielnie opisać rzeczy wydane dobrowolnie, oddzielnie rzeczy ujawnione w toku przeszukania; w przypadku znalezienia poszukiwanych rzeczy

.....................................................................................................................................................................................
w miejscu wskazującym na celowe ich ukrycie, opisać szczegółowo to miejsce)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................... z  ..........................................................................................
       (stopień, imię i nazwisko policjanta dokonującego czynność)                                                  (nazwa jednostki Policji)

na podstawie art. 228 kpk rzeczy opisane:

□ w poz.  .......................................................................................................................................................  zabrał,

□ w poz.  .......................................................   oddał na przechowanie  ...................................................................
                                                                                                                                                                                         (imię,

....................................................................................................................................................................................,
nazwisko i adres)

sporządzając protokół oddania rzeczy na przechowanie.

Kopia spisu może stanowić pokwitowanie.

....................................................................
(podpis policjanta dokonującego czynność)

....................................................
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

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

d d m m r r r r
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PROTOKÓŁ PRZESZUKANIA OSOBY
jej odzieży i podręcznych przedmiotów

_______________________________________________
                                     (imię i nazwisko osoby przeszukiwanej)

Czynność rozpoczęto 

podstawa prawna art. 219 § 2 kpk

Stopień, imię i nazwisko 
policjanta prowadzącego 
czynność

z 
(nazwa 

jednostki 
Policji)

Osoby uczestniczące w czynności
(charakter udziału; stopień – dotyczy policjanta – imię i nazwisko 
osoby uczestniczącej w czynności; jeżeli w czynności biorą udział 
specjaliści należy wskazać ich imiona i nazwiska, specjalność, miejsce 
zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz podać rodzaj i zakres 
czynności wykonywanych przez każdego z nich)

Przebieg czynności będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego  □ obraz  □ dźwięk  □ TAK  □ NIE

o czym uprzedzono uczestników
(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika oraz techniczne 
warunki rejestracji)

obsługiwanego przez
(imię, nazwisko i adres oraz stanowisko służbowe – w przypadku 
policjantów – adres jednostki Policji)

Okazał:

postanowienie □ Sądu □ prokuratora Prokuratury ____________________________________________

w _______________________ z                                                                                 nr ___________________

□ nakaz przeszukania nr _________________ wydany przez _____________________________________
                                                                                                                                                 (stanowisko, nazwa komórki lub jednostki Policji)

_______________________________________________ w  

□ legitymację służbową nr ________________ wydaną przez ____________________________________

□ przybrał: _______________________________________________________________________________
                                       (imię, nazwisko i adres osoby przybranej do przeszukania przez prowadzącego tę czynność – art. 224 § 2 kpk)

__________________________________________________________________________________________

a następnie □ zawiadomił _______________________________________________________ o celu przeszukania,
                                                                                           (imię i nazwisko osoby przeszukiwanej)

□ pouczył o prawie wskazania osoby, która może być obecna przy przeszukaniu 

oraz

□ wezwał do dobrowolnego wydania: ________________________________________________________________
                                                                                                                        (określić rzecz(-y), podlegającą(-e) wydaniu)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

..........................................................
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

..........................................................
(nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę)

godzina minuta dzień miesiąc rok

dzień miesiąc rok

dzień miesiąc rok

Załączniki
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Zakład Służby Prewencyjnej

Pan(-i) ___________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby przeszukiwanej)

□ wskazał(-a) ____________________________________________________________________________
(imię, nazwisko i adres osoby przybranej do czynności przez osobę, która ma być przeszukiwana – art. 224 § 2 kpk)

___________________________________________________, który(-a)   □ uczestniczył(-a) w czynności

od                                                do

□ nie uczestniczył(-a) z uwagi na ___________________________________________________________
                                                                                          (wskazać przyczynę uniemożliwiającą lub utrudniającą w istotny sposób czynność)

_________________________________________________________________________________________

□ dobrowolnie wydał(-a): □ wszystkie rzeczy □ rzecz(-y) wyszczególnione w dalszej części protokołu w poz.:

________________________________________________________________________________________________

□ odmówił(-a) dobrowolnego wydania: □ wszystkich rzeczy □ następujących rzeczy: _____________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

□ nie podając powodu □ podając następujący powód: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

W toku przeszukania

□ nie znaleziono rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub dowód innego przestępstwa albo wykroczenia, 
podlegających zajęciu, przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione;

□ znaleziono rzecz(-y) wyszczególnioną(-ne) w spisie i opisie rzeczy;

Przeszkody i utrudnienia jakie wystąpiły 
podczas przeszukania oraz ewentualne 
przerwy w czynności wraz z określeniem 
ich przyczyn

□ Osoby uczestniczące w czynności pouczono o prawie złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego w ciągu 7 dni na
 postanowienie dotyczące przeszukania, jeżeli ich prawa zostały naruszone (art. 236 kpk).

__________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby, u której przeprowadzono przeszukanie1)

□ pouczono o prawie zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie  
zatwierdzenia przeszukania w terminie 7 dni, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być wcześniej 
wydane (art. 220 § 3 kpk).

□ zgłasza żądanie         □ nie zgłasza żądania  ___________________________________________________
                                                                                                                       (data i podpis osoby, u której przeprowadzono przeszukanie)

Oświadczenia osoby przeszukiwanej
(wpisać ewentualne zastrzeżenia, co do sposobu przeprowadzenia przeszukania, 
oświadczenia, co do pochodzenia rzeczy ujętych w spisie i opisie rzeczy)

Oświadczenia pozostałych osób obecnych przy  
przeszukaniu

godzina minuta godzina minuta
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Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień  
poczynionych w protokole 

Zgłoszenie przez osoby uczestniczące w czynności  
zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie  
policjanta prowadzącego czynność

Do protokołu załączono (liczba i rodzaj załączników)

Czynność zakończono

Protokół    □ osobiście odczytałem(-am)     □ odczytano mi

____________________________________________     ____________________________________________
                              (podpis osoby przeszukiwanej)                                                               (podpis policjanta prowadzącego przeszukania)

Podpisy pozostałych osób uczestniczących w czynności:
1. ___________________________     2. __________________________     3. ___________________________

Podpisy osób obecnych przy przeszukaniu:
1. ___________________________     2. __________________________     

Podpisy osób obsługujących urządzenie(-a) rejestrujące:
1. ___________________________     2. __________________________     3. ___________________________

Otrzymałem(-am)    □ pokwitowanie zabranych rzeczy    □ kopię spisu i opisu rzeczy, stanowiącą  
pokwitowanie zabranych rzeczy.

                ____________________________________________
                  (podpis osoby, u której dokonano przeszukania)

________________________________________
1)  dotyczy również osoby nieobecnej podczas przeszukania lub przedstawiciela ustawowego małoletniego. Czynność należy odrębnie udokumentować;
□ postawić znak X w odpowiedniej kratce albo postawić znak X w odpowiedniej kratce i uzupełnić treść.

godzina minuta dzień miesiąc rok

dzień miesiąc rok

Załączniki
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........................................................
                   (oznaczenie prokuratury)

WZÓR

1 Ds. 425/1                                                                                                  Racibórz, 22 kwietnia 2010 r.

POSTANOWIENIE
O ZATWIERDZENIU PRZESZUKANIA

Jan Kowalski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, po rozpoznaniu wniosku 
Komisariatu Policji w Raciborzu o zatwierdzenie przeszukania osoby Katarzyny Ząbkowskiej 
bez polecenia prokuratora w wypadku niecierpiącym zwłoki, w związku z podejrzeniem  
o popełnieniu przestępstwa z art. 279 § 1 kk przez ww.,

działając na podstawie art. 219 § 1 kpk oraz art. 220 § 3 kpk

postanowił

1. Zatwierdzić przeszukanie osoby Katarzyny Ząbkowskiej zam. 48-023 Racibórz,  
ul. Poznańska 1/12, jej odzieży i podręcznych przedmiotów dokonane w dniu 19 kwietnia 2010 r.

2. Zatwierdzić zatrzymanie telefonu komórkowego Sony Ericsson o numerze IMEI 363839005460309 
dokonane w dniu 17 kwietnia 2010 r.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu nadzoruje postępowanie w sprawie o przestępstwo  
z art. 279 § 1 kk.

W dniu 19 kwietnia 2010 r. funkcjonariusze KP w Raciborzu, dokonując oględzin miejsca zdarzenia, 
odnaleźli ślady, które wskazywały, że sprawcą włamania i kradzieży znajdujących się w mieszkaniu 
wartościowych przedmiotów i sprzętu może być sąsiadka pokrzywdzonego Katarzyna Ząbkowska.

Dokonanie przeszukania i zatrzymanie rzeczy było zatem uzasadnione przypuszczeniem, iż  
Katarzyna Ząbkowska może posiadać przedmioty uzyskane za pomocą czynu zabronionego. Ponadto 
należy uznać, iż zachodził przypadek niecierpiący zwłoki, uniemożliwiający wydanie postanowienia 
przez prokuratora. Należało zatem postanowić jak na wstępie.

Zarządzenie:
Odpis postanowienie doręczyć: k. 2.

Prokurator
Jan Kowalski
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Sygn. akt V Ds. 44/00

WZÓR

 Warszawa, 14.01.2001 r.

POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU – ODMOWIE ZATWIERDZENIA *) 
ZATRZYMANIA RZECZY – PRZESZUKANIA*)

Adam Nowak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku 
Wydziału Kryminalnego KSP w Warszawie o zatwierdzenie przeszukania przeprowadzonego bez 
polecenia prokuratora w wypadku niecierpiącym zwłoki w lokalu należącym do Leszka Polakowskiego 
na podstawie art. 217 § 3, art. 220 § 3 oraz art. 228 kpk,

postanowił

1. Zatwierdzić przeszukanie przeprowadzone w dniu 23.11.2000 r. w lokalu należącym do Leszka 
Polakowskiego, tj. Janki, ul. Driady 56.

2. Przedmioty zakwestionowane w toku przeszukania
– zatrzymać do sprawy ................................. i przechować w ...............................
– zwrócić .............................................................

Uzasadnienie

W dniu 23.11.2000 r. o godz. 22.00 dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących 
do Leszka Polakowskiego w Jankach, ul. Driady 56. Przeszukanie zostało przeprowadzone zgodnie 
z wymogami kpk, w sytuacji niecierpiącej zwłoki, z uwagi na posiadanie przez policję wiarygodnych 
informacji na temat przebywania na terenie posesji osób poszukiwanych listami gończymi i podejrzanych 
o najpoważniejsze przestępstwa. Zastrzeżenia zgłoszone do protokołu przeszukania przez Leszka 
Polakowskiego mogą być wyjaśnione w odrębnym postępowaniu, o ile ww. zdecyduje się złożyć 
zawiadomienie o przestępstwie pobicia go do właściwej terenowo prokuratury. Z tych to względów 
należało postanowić jak na wstępie.

 Prokurator
 Adam Nowak

Pouczenie:

Na podstawie art. 236 kpk na powyższe postanowienie przysługuje osobom, których prawa zostały 
naruszone, zażalenie do prokuratora nadrzędnego w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia im 
odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 
kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie:

Odpis postanowienia doręczyć:
– osobie uprawnionej Leszkowi Polakowskiemu, Janki, ul. Driady 56,
– organowi przeprowadzającemu przeszukanie WK KSP w Radomiu.

 Prokurator
 Adam Nowak

Załączniki
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Zakład Służby Prewencyjnej

WZÓR

  
Radom, dnia 08.01.2001 r.

Sygn. akt 1 DS. 15/01 

POSTANOWIENIE O ZARZĄDZENIU PRZESZUKANIA

Andrzej Belka – prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomiu, po rozpatrzeniu wniosku  
KP Radom-Podgórze w sprawie przeciwko Adamowi Syrowi podejrzanemu o dokonanie przestępstwa 
z art. 280 § 2 kk, na podstawie art. 217 § 1 i 2, 219 § 1, 2 oraz 220 kpk,

postanowił

1. Zażądać od Marka Strusia zam. w Radomiu, ul. Kielecka 3, wydania rzeczy mogących stanowić 
dowód w sprawie: noża fińskiego oraz wyposażenia samochodu marki Mercedes kl. E nr rej.  
RRR 0001, a w razie odmowy przeprowadzić ich odebranie.

2. Dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w Radomiu,  
ul. Kielecka 3, należących do Marka Strusia, w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód 
w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

Postanowienie o przeszukaniu

1. Dokonać przeszukania w celu wykrycia, zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby 
podejrzanej Marka Strusia.

2. Zlecić wykonanie postanowienia KP Radom-Podgórze.

Uzasadnienie

Jak ustalono w wyniku czynności operacyjnych wykonywanych w związku z napadem rabunkowym 
na Ireneusza Kwasa, jednym ze sprawców tego przestępstwa jest prawdopodobnie Marek Struś. W jego 
mieszkaniu ma znajdować się nóż służący do popełnienia przestępstwa oraz wyposażenie skradzionego 
samochodu. Zatem przeszukanie jest niezbędne dla prowadzonego postępowania.

 Prokurator
 Andrzej Belka

Pouczenie:

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone (art. 236 
kpk). Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego, za pośrednictwem prokuratora, który wydał 
postanowienie w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia 
po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć zainteresowanemu przed przystąpieniem do wykonania 
czynności.

 Prokurator
 Andrzej Belka
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V Ds. 34/1

                  
WZÓR

 Warszawa, 23.06.2001 r.

POSTANOWIENIE O ZARZĄDZENIU PRZESZUKANIA

Andrzej Nowak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie przeciwko Karolowi 
Marciniakowi i innym, podejrzanym o czyny z art. 258 § 3 kk i inne, na podstawie art. 217 § 1 i 2,  
219 § 1 i 2 oraz 220 kpk, 

postanowił

1. Zażądać od osoby zamieszkującej pod adresem: Warszawa, ul. Czarnego Rycerza 11 m 34 
wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w szczególności środków służących do 
dokonywania kradzieży samochodowych.

2. Dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkania pod adresem: Warszawa, ul. Czarnego Rycerza 11  
m 34 – w celu zatrzymania Karola Marciniaka.

3. Zlecić dokonanie przeszukania Wydziałowi Kryminalnemu KSP w Warszawie.

Uzasadnienie

Ponieważ przeprowadzenie przeszukania jest niezbędne dla postępowania – postanowiono  
jak wyżej.

Pouczenie:

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone  
(art. 236 kpk). Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego, za pośrednictwem prokuratora, który 
wydał postanowienie w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie 
zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 oraz 460 kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć zainteresowanemu przed przystąpieniem do wykonania 
czynności.

 Prokurator
 Andrzej Nowak

Załączniki
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