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Słowo wstępne 

 

Przeszukanie jest czynnością mającą niezwykle istotne znaczenie zarówno z punktu widze-

nia postępowania karnego, jak i kryminalistyki. Wynika to z faktu, iż ustawodawca uregulował ją  

w Kodeksie postępowania karnego, lecz nie wskazał sposobu jej przeprowadzenia. Właściwa reali-

zacja przeszukania wynika przede wszystkim z wypracowanej techniki i taktyki kryminalistycznej. 

Nie ulega zatem wątpliwości, iż współdziałanie obu wyżej wskazanych nauk jest konieczne i jedy-

nie takie, kompleksowe ujęcie, daje pełny obraz omawianej czynności. Problematyka przeszukania 

ma charakter kontrowersyjny, gdyż czynność ta z jednej strony ułatwia zdobycie cennych dowo-

dów w sprawie, z drugiej zaś jej przeprowadzenie wiąże się z wkroczeniem w sferę praw i wolności 

obywatela. Złożoność przedmiotowej czynności sprawia, że istnieje wiele aspektów, które należało-

by zgłębić, aby właściwie wskazać jej istotę. 

 Niniejsza publikacja jest efektem współpracy studentów, doktorantów, pracowników na-

ukowych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

a także praktyków prawa. Inspiracją do stworzenia monografii dotyczącej przeszukania była Ogól-

nopolska Konferencja Naukowa pt. Przeszukanie – wybrane zagadnienia teorii i praktyki. Dyskusja 

podjęta w ramach wspomnianego wydarzenia była impulsem do zgłębienia problematyki przeszu-

kania i nowego spojrzenia na tę czynność. Autorzy w swoich publikacjach omawiali wiele istotnych 

aspektów, m.in. efektywność przeszukania, odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe 

podczas przeprowadzania wspomnianej czynności, przeszukanie systemu informatycznego, czy też 

przeszukanie w procesie karnym Rosji. Różnorodność podjętych rozważań niewątpliwie wpłynie na 

wartość merytoryczną przekazywanej do rąk Czytelników monografii.  

 

Z nadzieją na życzliwe przyjęcie. 

dr Agata Opalska – Kasprzak 

mgr Iga A. Jaroszewska 

mgr lic. Milena Powirska 
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PRZESZUKANIE MIEJSCA 

 
 

Próba zdefiniowania przeszukania 

Tematyka przeszukania pomieszczeń oraz innych miejsc, do których między innymi można 

zaliczyć środki transportu czy też otwarte przestrzenie, jest czynnością najtrudniejszą spośród 

innych rodzajów przeszukania np. przeszukania osoby czy też przeszukania zwłok. Niewątpli-

wie wynika to ze złożoności poszczególnych czynności w ramach przeszukania miejsca1. Aby 

móc zgłębić problematykę przeszukania miejsca niezbędnym okazuje się zdefiniowanie nastę-

pujących słów: „przeszukanie” oraz „miejsce”. Mimo iż, terminy te pozornie wydają się łatwe 

w sprecyzowaniu, nastręczają wiele trudności w praktyce. 

Ustawodawca nie zawarł w Kodeksie postępowania karnego legalnej definicji przeszukania. 

Nie regulował tegoż terminu nawet poprzedni stan materialnoprawny. Zarówno niegdyś, jak 

i dziś, pozostawiono to orzecznictwu oraz doktrynie. Dlatego też nie istnieje dotychczas wypra-

cowane pojęcie przeszukania. Ich różnorodność, jak podkreśla A. Kaznowski, zależy od przed-

miotu, któremu owe pojęcie ma służyć. Jest nim proces karny lub kryminalistyka2. 

Istnieje wiele definicji przeszukania. Opierając się na definicji zamieszczonej w Słowniku 
języka polskiego należy termin ten rozumieć jako przeszukiwać, szukać, przejrzeć coś w sposób 

dokładny, poszukać, kolejno w wielu miejscach, a nawet sprawdzić, co ktoś ma przy sobie3. 

W literaturze przedmiotu definiuje się termin przeszukanie jakoby odpowiadającą rewizji. 

Oznacza to całokształt czynności mających na celu nie tylko odnalezienie, ale także odebranie 

przedmiotów, które to mogą stanowić dowód wykroczenia, czy choćby przestępstwa4. Zaś Lek-
sykon policyjny zawiera najobszerniejszą z występujących definicji przeszukania: „Przeszukanie 

to realna czynność procesowa oparta na przymusie, mająca charakter pomocniczy (pośredni), 

która zmierza do wykrycia (odszukania) źródeł dowodowych lub przedmiotów podlegających 

zajęciu w postępowaniu karnym. Czynność ta także umożliwia zastosowanie lub wykonanie 

środka zapobiegawczego, odtworzenie akt sprawy karnej albo wykonanie zarządzenia o zatrzy-

maniu i doprowadzeniu osoby podejrzanej.”5. Aprobatę dla definicji autorstwa T. Hanauska wy-

raża P. Czyżyk6, bowiem definicja ta wskazuje na czynność kryminalistyczną, uregulowaną 

przepisami Kodeksu postępowania karnego, a jej celem jest odnalezienie osób bądź rzeczy7. 

Również inni autorzy w literaturze podkreślają, że przeszukanie jest czynnością procesową. 

                                                           
1 P. Czyżyk, Przeszukanie, definicje, podstawy faktyczne i prawne [w:] Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista - 
taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia, WSPol, Szczytno 2013, s. 17. 
2 A. Kazanowski, Problematyka przeszukania mieszkania [w:] „Prokuratura i Prawo”, nr.4, 2010, s. 64. 
3 Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2007, s. 296. 
4 P. Czyżyk, Przeszukanie…, op. cit. s. 9. 
5 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, Szczytno 2001, s. 277. 
6 P. Czyżyk, Przeszukanie…, op. cit., s. 9. 
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 1996, s. 86. 
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Toteż zdaniem J. Karaźniewicz przeszukanie nie jest niczym innym jak czynnością procesowa, 

sprowadzająca się do oglądania rzeczy, pomieszczeń i innych miejsc. Dodatkowo wkracza ona 

ze względu na swą istotę w sferę prawnie chronioną określonego obywatela, jak np. prawo do 

prywatności, prawo do nietykalności osobistej czy nienaruszalności mieszkania. Co więcej, jest 

to także środek przymusu. Zatem obowiązkiem obywatela jest poddanie się opisywanej czynno-

ści, nawet ze sposobnością przełamania oporu poprzez użycie przymusu8. Kolejno M. Cieślak 

kreśli ową czynność jako przymusowy sposób przeszukiwania dla celów procesu karnego, przy 

czym przeszukiwaniu poddawane są osoby lub rzeczy9. 

Z powyższych definicji jednoznacznie wynika, że czynność przeszukania nie jest jedynie 

istotną czynnością procesową, lecz jeszcze związana jest ona z toczącym bądź mającym się to-

czyć postępowaniem karnym. Dodatkowo zaakcentowania wymaga fakt, że definicje przeszu-

kania redagowane przez procesualistów mogą się różnić od kryminalistycznego określenia prze-

szukania10. 

Nie zawsze podział przeszukania wśród autorów wygląda identycznie. Z. Uniszewski 

w swoim opracowaniu dokonuje charakterystyki następujących miejsc: 

 przeszukanie pomieszczeń, 

 przeszukanie terenu, 

 przeszukanie lokalu z wyszynkiem, 

 przeszukanie miejsca zamachu bombowego11. 

Inny podział przeszukania związanego z miejscem prezentuje P. Czyżyk, który wyodrębnia: 

a) przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc: 

 przeszukanie pomieszczeń, 

 przeszukanie innych miejsc, 

 przeszukanie środków transportów, 

 przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej, samorządowej, pomieszczenia woj-

skowego, 

b) przeszukanie miejsc o specyficznym charakterze, 

 przeszukanie lokalu publicznego, 

 przeszukanie pomieszczeń, w których fałszowane są dokumenty, 

 przeszukanie pomieszczenia w związku z przestępstwa narkotykowym, 

 przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez osoby uzbrojone i niebezpieczne12. 

Terminem „miejsce” nazwano zaś wolną przestrzeń, którą to można czymś zająć lub zapeł-

nić. Dodatkowo drugie znaczenie miejsca według Słownika języka polskiego dotyczy terenu, 

lokalizacji czy też pomieszczenia mające swoje konkretne przeznaczenie13. 

 

Podstawy prawne przeszukania miejsca 

Zgodnie z przepisem art. 50 Konstytucji RP zapewnia każdemu obywatelowi prawo do nie-

naruszalności mieszkania. Ochrona prawna życia prywatnego może zostać zakłócona. Według 

wyżej wymienionego artykułu, przeszukanie mieszkania, pomieszczenia bądź pojazdu może 

                                                           
8 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania [w:] P. Hofmański (red.) Węzłowe problemy 
procesu karnego, Oficyna, Warszawa 2010, s. 275. 
9 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955, s. 303. 
10 L. Hochberg, A. Murzynowksi, L. Shaff, Komentarz do postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 162. 
11 Z. Uniszewski, Przeszukanie, problematyka kryminalistyczna, NERITION, Warszawa 2000, s. 249-275. 
12 P. Czyżyk, Przeszukanie… op. cit. s.17-34. 
13 Słownik języka polskiego, dostęp internetowy: http://sjp.pl/miejsce [data dostępu:18.07.2016]. 



8 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób niej określony14. Jak słusznie 

stwierdza M. Lampart o wiele łatwiej jest przeciętnemu człowiekowi wypowiedzieć się co do 

kwestii, kto może bezprawnie przebywać na naszej własności, aniżeli kiedy to ustawa przewi-

duje sytuacje konieczności wejścia do cudzego mieszkania15. 

Przepis art. 219 Kodeksu postępowania karnego dopuszcza odstąpienie od konstytucyjnych 

wolności oraz praw obywatelskich.16 Toteż przeszukanie staje się dopuszczalne wyłącznie 

w celu: 

a) wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, 

b) znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie,  

c) znalezienia rzeczy podlegających zajęciu17. 

Trafnie w piśmiennictwie zwrócono uwagę na to, iż art. 219 k.p.k. stanowi tylko o przed-

miotach, które to mogą okazać się dowodem w sprawie. Zatem przepis ten nie mówi o przed-

miotach mogących stanowić dowodu przestępstwa, będącego powodem wszczęcia postępowa-

nia. Celem przeszukania może być także uzyskanie dowodów wskazujących na niewinność 

oskarżonego, co akcentuje Z. Młynarczyk18. Kolejno § 1 tegoż artykułu wyodrębnia miejsca, 

w których możliwe jest przeprowadzenie czynności procesowej. Przeszukanie może objąć po-

mieszczania i inne miejsca. Pod pojęciem pomieszczenia należy rozumieć pomieszczenia za-

równo mieszkalne, przeznaczone do użytkowania, a także te, które są przynależne do danego 

podmiotu. Wśród pomieszczeń użytkowych T.H. Grzegorczyk wymienia między innymi lokale 

produkcyjne, komórki, hurtownie, warsztaty, dworce, przechowalnie czy restauracje. Jako inne 

miejsca podaje zaś środki transportu oraz otwarte przestrzenie np. ogród, park19. 

Nie sposób pominąć materialnej przesłanki przeszukania miejsca. Zgodnie z art. 219 § 1 

k.p.k., przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc następuję w celu znalezienia zarówno przed-

miotów jak i osoby poszukiwanej. Ponadto muszą wystąpić uzasadnione podstawy do przypusz-

czenia, iż określona rzecz bądź dana osoba znajduję się w tym konkretnym miejscu.20 Zatem 

organ procesowym powinien dysponować takimi wiadomościami, które to umożliwiają przy-

puszczać, że dana osoba lub rzecz znajdują się w takowym miejscu. Przy czym, przypuszczenie, 

jak wspominano powyżej, jest uzasadnionym21. Zdaniem J. Grochowskiego informacje budzące 

uzasadnione przypuszczenie nie mogą zostać nabyte przypadkowo. Powinny one znaczyć wię-

cej, aniżeli plotkę22. Jak wspomniano powyżej, przeszukanie jest czynnością procesową, co 

oznacza jej prowadzenie wyłącznie w ramach postępowania karnego, nie inaczej. W sytuacji, 

kiedy to postępowanie karne nie jest wszczęte, P. Czyżyk zwraca uwagę na przepis art. 308 

k.p.k.23. Zgodnie z treścią niniejszego przepisu w wypadkach niecierpiących zwłoki dopuszczal-

ne jest dokonanie czynności w niezbędnym zakresie tj. oględziny czy też przeszukanie24. 

Prokurator jest podstawowym i głównym organem, który to jest uprawiony do przeprowa-

dzenia przeszukania. Na drugim miejscu ustawodawca również jako organ uprawiony wskazał 

Policję, jednocześnie regulując to w przepisie art. 220 k.p.k. Czynność przeszukania wówczas 

jest niejako ograniczona, gdyż przeprowadzana jest na polecenie sądu bądź prokuratora. Wyją-
                                                           

14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
15 M. Lampart, Kto może wejść do naszego mieszkania? , dostęp internetowy: http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,3575 [data dostępu:19.07.2016]. 
16 A. Kazanowski, Problematyka… op. cit., s.65. 
17Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.). 
18 Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym [w:] „Prokuratura i Prawo”, nr.4, 1996, s. 98. 
19 T. H. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t.1, art. 1-467. Komentarz, LEX, 2014. 
20 M. Baran, P. Sielecki, A. Wasik, Podręcznik policjanta pionu prewencji, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2007, s. 50. 
21A. Kazanowski, Problematyka…, op. cit., s. 66. 
22 J. Grochowski, Podstawy dowodowe przeszukania w kodeksie postępowania karnego, Problemy Prawa Karnego 1992, nr.18, s. 47. 
23P. Czyżyk, Przeszukanie…, op. cit. s. 14. 
24Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555). 
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tek ponownie stanowi postępowanie w niezbędnym zakresie. W literaturze przedmiotu autorzy 

podkreślają także, że zgodnie z art. 220 k.p.k. przeszukanie może zostać przeprowadzone przez 

inny organ, lecz w wypadkach wskazanych w ustawie. Wśród organów, którym owe uprawnie-

nie przysługuje wymienia się między innymi Straż Graniczną, Urząd Skarbowy, Agencje Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Celną czy Żandarmerię Wojskową25. Następnie w art. 220 § 

1 k.p.k. jest mowa o okazaniu postanowienia prokuratora lub sądu o przeszukaniu osobie, u któ-

rej miałoby ono nastąpić, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności. Z przeprowa-

dzonej czynności obligatoryjnie sporządza się protokół zawierający nie tylko wymogi przewi-

dziane w art. 148 oraz art. 148a k.p.k., ale również elementy zawarte w przepisie art. 229 k.p.k. 

Czynność przeszukania, aby była prawnie skuteczna, powinna być dokonana po wydaniu po-

stanowienia o wszyciu postępowania przygotowawczego. Od tej zasady ustawa czyni wyjątek w 

przypadku niecierpiącym zwłoki. W takiej sytuacji organ dokonujący czynności przeszukania 

obowiązany jest do ukazania nakazu kierownika swojej jednostki będącego podstawą do jej 

przeprowadzenia. W razie braku nakazu, okazana może zostać legitymacja służbowa tegoż or-

ganu. Natomiast on sam niezwłocznie zwraca się o zatwierdzenie dokonanego przeszukania do 

sądu lub prokuratora. Osoba, która skorzystała z prawa do uzyskania niniejszego postanowienia, 

o którym wcześniej została pouczona, zgodnie z art. 220 § 3 k.p.k. w terminie 7 dni od wykona-

nia przeszukania, postanowienie takie otrzymuje. Zaś termin „wypadek niecierpiący zwłoki” 
jest pojęciem nieostrym, w związku z czym zdarzają się nadużycia. W myśl art. 308 § 1-2 k.p.k. 

organ może podjąć czynności w wypadkach niecierpiących zwłoki tylko i wyłącznie, w grani-

cach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, przed ich utratą, znie-

kształceniem lub zniszczeniem jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa 

lub dochodzenia. W postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2012 r., Sąd Najwyższy słusznie zazna-

czył, iż wypadek niecierpiący zwłoki jest sprawą ocenną, przy czym ocena, czy taki wypadek 

zachodzi, należy do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który to musi dążyć 

do dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i zabezpieczenia dowodów przed ich utratą, 

zniszczeniem lub zniekształceniem26. Jak zostało to wcześniej zaznaczone, warunkiem koniecz-

nym dokonania przeszukania jest istnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba 

podejrzana lub poszukiwane rzeczy tam się znajdują. Stąd wynika konieczność szybkiej reakcji 

organu w chwili powzięcia informacji o możliwości popełnienia czynu zabronionego. 

 

Kryminalistyczne aspekty przeszukania miejsca 

Doktryna wyróżnia dwie formy przeprowadzenia przez organ przeszukania: bezpośrednie 

oraz planowe. Pierwsza z nich przeprowadzona jest w wypadku niecierpiącym zwłoki, tj. bez 

wcześniejszego wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, zaś druga po 

uzyskaniu stosownego postanowienia sądu lub prokuratora i wymaga, w przeciwieństwie do 

pierwszej formy, zaplanowania oraz przygotowania27. Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń 

można dokonać w porze nocnej (w godzinach 22:00–6:00) tylko w przypadkach niecierpiących 

zwłoki. Jest jednak wyjątek – jeśli przeszukanie rozpoczęto za dnia, można je prowadzić pomi-

mo nastania pory nocnej28. W porze nocnej można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla 

                                                           
25P. Czyżyk, Przeszukanie…, op. cit. s. 15. 
26 Postanowienie Sądu Najwyższego, z dnia 11 kwietnia 2012 r., II KK 313/1. 
27 E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 161. 
28 D. Cyma-Końska, Kontrola osobista a przeszukanie, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015, s. 12. 
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nieokreślonej liczby osób albo służące do przechowywania przedmiotów, na przykład dworce, 

magazyny29. 

Zakończenie 

Efektywność każdego przeszukania zależy od przygotowania funkcjonariuszy do jego prze-

prowadzenia, na co składa się ich znajomość procedury karnej, wiedzy kryminalistycznej, do-

świadczenia, a także motywacja30. Przeszukanie – nawet jeśli dotyczy miejsca – zawsze narusza 

prywatność osób, których czynność ta dotyczy, dlatego decyzje dotyczące przeprowadzenia i 

zakończenia przeszukania niewątpliwie muszą być podejmowane z należytą rozwagą. 

  

                                                           
29 Ibidem, s. 12. 
30 J. Jarzewska, Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, Warszawa 2002, s. 92. 
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PRZESZUKANIE RZECZY 

 

 
Przeszukanie rzeczy jest to taka czynność procesowa, która jest uregulowana przede 

wszystkim w Kodeksie postępowania karnego1. Jednak również można znaleźć uregulowania 

dotyczące tej czynności np. w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia2, w ustawie o 

postępowaniu w sprawie nieletnich3, czy w ustawie o Policji4. W art. 32b § 2 ustawy o postępo-

waniu w sprawach nieletnich5 można wyczytać, iż sąd rodzinny w szczególności zarządza 

w razie potrzeby przeprowadzenie przeszukania i oględzin oraz dokonuje innych czynności 

procesowych w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy6. Również w zakresie ochrony kon-

kurencji i konkurentów występuje instytucja przeszukania. „U kontrolowanego istnieje możli-

wość przeprowadzenia przez kontrolującego przeszukania pomieszczeń lub rzeczy, jednakże 

przeszukanie może zostać przeprowadzone jedynie za zgodą sądu ochrony konkurencji i kon-

sumentów, udzieloną na wniosek Prezesa Urzędu w formie stosownego postanowienia, a w za-

kresie nieuregulowanym przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy 

w tym wypadku stosować przepisy Kodeksu postępowania karnego7”. Jeśli chodzi o samą ustawę 

o ochronie konkurencji i konsumentów8, to do instytucji przeszukania rzeczy odwołuje się 

art. 91, który stanowi, iż jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu 

mieszkalnym lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu 

są przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i informatyczne nośniki danych w ro-

zumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla prowadzonego postępowania, 

sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek Prezesa Urzędu, udzielić zgody na 

przeprowadzenie przeszukania, w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogących stanowić 

dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji9. Poza sprawami objętymi materią karną, prze-

pisy odnośnie przeszukania rzeczy, możemy również znaleźć w Kodeksie postępowania cywil-

nego10. Z Konstytucji11 wynika wprost, iż przeszukanie jest czynnością naruszającą dobra osobi-

ste człowieka. Dlatego powinna być stosowana z bardzo dużą rozwagą i tylko w przypadkach 

wskazanych w ustawie. 

Przeszukanie rzeczy w postępowaniu karnym ma na celu znalezienie przedmiotów mo-

gących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Podsta-

wą do przeprowadzenia tej czynności jest uzasadnione przypuszczenie, że wymienione rzeczy 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555). 
2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001, nr 106, poz. 1148). 
3 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228). 
4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179). 
5 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228). 
6 Tamże. 
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2004 r. III SK 34/04. 
8 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331). 
9 Tamże. 
10 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296). 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
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znajdują się w danym miejscu12. Chodzi zwykle o rzeczy pochodzące z przestępstwa, ale nie 

tylko. Celem przeszukania może być również znalezienie innych rzeczy mających charakter 

dowodu np. listów, dokumentów, odzieży itp. Dla zdobycia tych przedmiotów prokurator lub 

policja ma prawo dokonywania przeszukań rzeczy13. 

W przypadku przeszukania rzeczy w sprawach z zakresu postępowania karnego, prze-

szukanie lub zatrzymanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowa-

niem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania 

niepotrzebnych szkód i dolegliwości14. Przeszukania rzeczy może dokonać prokurator albo na 

polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie również inny 

organ, np. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna, Urząd Skarbowy, Straż Graniczna, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podstawą żądania wydania rzeczy może być postano-

wienie sądu lub prokuratora o wykonaniu orzeczenia organu sądowego innego państwa UE 

w przedmiocie zatrzymania rzeczy i przekazanego polskiemu sądowi lub prokuratorowi. Doty-

czy to rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie będącej przedmiotem postępowania pro-

wadzonego za granicą15. Takie postanowienie okazuje się osobie, u której czynność przeszukania 

ma być przeprowadzona. Jednak w sytuacji niecierpiącej zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub 

prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania rzeczy może okazać na-

kaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową. Następnie zwraca się do sądu lub 

prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Takie postanowienie należy doręczyć odpowiedniej 

osobie, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O tym 

uprawnieniu należy ją pouczyć. Jednak w sytuacji, gdy przeszukanie rzeczy nastąpiło bez wcze-

śniejszego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej 

zatwierdzenie, należy zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że, nastąpiło do-

browolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku o sporządzenie i doręczenie jej postanowie-

nia sądu lub prokuratora zatwierdzającego zatrzymanie16. Przed dokonaniem tej czynności, na-

leży poinformować osobę, u której ma być dokonane przeszukanie rzeczy o jej celu oraz we-

zwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. 

Z kolei w sprawach o wykroczenia dokonanie przeszukania rzeczy wymaga postanowie-

nia prokuratora lub sądu, które organ prowadzący czynności jedynie wykonuje i tylko 

w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdy postanowienie nie mogło być wydane ze względu na 

czas i obawę utraty poszukiwanego przedmiotu w oczekiwaniu na nie (a nie gdy odmówiono 

jego wydania), możliwe jest dokonanie przeszukania bez postanowienia. Z tym, że wówczas 

przeszukanie rzeczy musi być zatwierdzone przez prokuratora (nie przez sąd), a postanowienie 

to doręcza się w ciągu 14 dni osobie, u której dokonano przeszukania, na jej żądanie, o czym 

należy ją pouczyć17. Należy pamiętać, iż podstawy do przeszukania rzeczy nie może stanowić 

niesprawdzona informacja operacyjna, a także plotka czy anonim. Organ procesowy powinien 

zatem dysponować informacjami, na podstawie których może zasadnie przypuszczać, że w da-

nym miejscu lub u danej osoby (bądź przy niej) znajdują się określone, poszukiwane przedmio-

ty18. Z zebranych dowodów musi wynikać, że poszukiwany obiekt może znajdować się w okre-

                                                           
12 K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie, Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 299. 
13 J. Wojciechowski, Przeszukanie, Moje prawa wobec policji i przed sądem, Warszawa 1994, s. 34. 
14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555). 
15 P. Hofmański, Art. 218. [Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie [w:] Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1-296 Tom I 
(red.) P. Hofmański, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 1227. 
16 Tamże. 
17 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971, nr 12, poz. 114). 
18 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Dowody, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 556. 
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ślonym miejscu. Nie może to być świadomość zdobyta w ramach czynności operacyjno-

rozpoznawczych. Słusznie zauważa się w literaturze, że wymóg procesowego udokumentowa-

nia takiej informacji może być niemożliwy w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdyż trudno 

wymagać istnienia wprowadzonych do postępowania źródeł dowodowych w sytuacji, gdy prze-

szukanie jest pierwszą czynnością rozpoczynającą postępowanie. Jednakże informacje, na pod-

stawie których podjęto niesformalizowane decyzję o przeszukaniu, nie mogą być niemożliwe do 

weryfikacji; powinny pochodzić ze źródeł, mogących stanowić później źródła dowodowe 

w postępowaniu. Informacja ta ma charakter zobiektywizowany, musi istnieć w rzeczywistości, 

lecz nie jest ona wystarczająca do przeprowadzenia przeszukania19. 

Podczas przeszukania rzeczy ma prawo być obecna osoba, u której ma nastąpić przeszu-

kanie oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Również osoba wskazana przez tego, 

u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudni go 

w istotny sposób może przy tym uczestniczyć. W przypadku braku gospodarza lokalu, należy do 

przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada. Przedmioty 

wydane lub znalezione w czasie przeszukania mogą być zabrane i zabezpieczone w określony 

sposób na potrzeby postępowania karnego. Przedtem poddaje się je oględzinom, sporządza spis 

i opis zabranych rzeczy20. 

Tak samo postępuje się w razie znalezienia przedmiotów podlegających przepadkowi, 

mogących stanowić dowód innego przestępstwa, lub których posiadanie jest zabronione. 

Z przebiegu przeszukania rzeczy sporządza się protokół. Można nie sporządzać protokołu za-

trzymania rzeczy, gdy osoba wezwana wyda ją dobrowolnie, jeżeli rzecz załącza się do akt 

sprawy21. Nie zachodzi potrzeba dokonywania przeszukania rzeczy, gdy osoba sama wyda rze-

czy poszukiwane22. 

Przechowujący przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla postępowania karnego, w 

szczególności mogą być w tym postępowaniu dowodami, nie zawsze dobrowolnie ujawniają je 

i wydają organom procesowym. Obowiązek wydania przedmiotów mających znaczenie dowo-

dowe jest wprawdzie wyrażony w ustawie bezpośrednio i jednoznacznie, niemniej jednak bez 

możliwości wyegzekwowania tego obowiązku norma ustanawiająca go przedstawiałaby się jako 

swoista „lex imperfecta”23. Może się zdarzyć, że w trakcie przeszukania rzeczy zostaną odnale-

zione dokumenty, które zawierają informacje objęte tajemnicą zawodową lub prawną, albo ta-

kie, które mają charakter osobisty. W takiej sytuacji, jeżeli kierownik instytucji państwowej lub 

samorządowej albo osoba,  

u której przeprowadza się przeszukanie poinformuje o tym, to organ przeprowadzający tę czyn-

ność ma obowiązek przekazać takie dokumenty bez jego odczytania sądowi lub prokuratorowi. 

Powinny być one przekazane w opieczętowanym opakowaniu. Jednak ten obowiązek nie wy-

stąpi w stosunku do pism lub innych dokumentów, które zawierają informacje niejawne o klau-

zuli „zastrzeżone” lub „poufne” albo dotyczą tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie 

chronionej, jeżeli ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, ani w sto-

sunku do pism lub innych dokumentów o charakterze osobistym, których jest ona posiadaczem, 

                                                           
19 R. A. Stefański, Dowody [w:] Komentarz Kodeks Postępowania karnego Tom I (red.) prof. dr. hab. Zbigniewa Gostyńskiego, Wydawnictwo Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 578. 
20 R. A. Stefański, Dowody [w:] Komentarz Kodeks Postępowania karnego Tom I (red.) prof. dr. hab. Zbigniewa Gostyńskiego, Wydawnictwo Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 586. 
21 Tamże. (brak storny) 
22 J. Brylak, M. Mitera, Dowody, Postępowanie karne, Warszawa 2010, s. 134. 
23 W. Daszkiewicz, Przeszukanie miejsc, osób i rzeczy. Przymusowe działania wobec przedmiotów jako dowodów, Proces karny część ogólna, Poznań 
1995, s. 326. 
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autorem lub adresatem24. Może również zaistnieć sytuacja, że osoba u której dokonuje się prze-

szukania albo obrońca, który również jest objęty tą czynnością, poinformuje, iż znalezione do-

kumenty zawierają informacje związane z wykonywaniem funkcji obrońcy. W takiej sytuacji, 

organ dokonujący przeszukania pozostawia te dokumenty tej osobie i nie zapoznaje się z ich 

treścią. Jednak może je przekazać sądowi, jeżeli oświadczenia tych osób będą budzić wątpliwo-

ści. Następnie sąd po zapoznaniu się z nimi, zwraca je albo wydaje postanowienie o ich zatrzy-

maniu25. Jeśli w trakcie przeszukania rzeczy zostaną znalezione przedmioty, których posiadanie 

jest zabronione, to przekazuje się je właściwemu urzędowi. Z kolei w przypadku znalezienia 

rzeczy, które mają wartość artystyczną, naukową lub historyczną oddaje się je na przechowanie 

muzeum lub innej właściwej instytucji. W przypadku rzeczy w postaci pieniędzy zagranicz-

nych, złota, srebra, platyny i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, czeków, weksli, 

krajowych papierów wartościowych, zostają one złożone na przechowanie do depozytu banko-

wego. Przed tą czynnością powinny być oszacowane przez biegłego. Jeżeli zagraniczne lub kra-

jowe środki płatnicze albo papiery wartościowe noszą ślady przestępstwa lub przestępcy, po-

winny być, po przeprowadzeniu odpowiednich badań – umieszczone w foliowej kopercie. W 

ten sposób zabezpieczone mogą być oddane do depozytu bankowego26. Z kolei przedmioty  

i substancje stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, w szczególności broń, amuni-

cja, materiały wybuchowe lub łatwopalne, materiały radioaktywne, substancje trujące, duszące 

lub parzące, środki odurzające, psychotropowe lub ich preparaty oraz wyroby tytoniowe i napo-

je alkoholowe, przechowuje się w miejscu i w sposób zapewniający ich należyte zabezpiecze-

nie27. Miejscami tymi są: magazyny właściwych miejscowo komend Policji w przypadku broni  

i amunicji, magazyny Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Wojskowego Instytutu 

techniki Inżynieryjnej w odniesieniu do materiałów wybuchowych i łatwopalnych, laboratoria 

Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w odniesieniu do substancji trujących, parzących  

i duszących, magazyny właściwych miejscowo komend wojewódzkich Policji w odniesieniu do 

substancji psychotropowych i środków odurzających oraz składowiska substancji promienio-

twórczych i odpadów radioaktywnych Państwowej Agencji Atomistyki28. 

W trakcie przeszukania rzeczy, może dojść do zatrzymania większej ilości przedmiotów, 

pozornie tylko niezbędnych dla postępowania. Stąd konieczność stałej kontroli i permanentna 

potrzeba dokonywania oceny, czy faktycznie dana rzecz jest niezbędna z punktu widzenia ce-

lów postępowania karnego. W jej wyniku powinno nastąpić oddzielenie przedmiotów prawi-

dłowo zatrzymanych i zarazem koniecznych dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu od ta-

kich, które zostały wprowadzone do postępowania w sposób wadliwy oraz rzeczy, które są lub 

stały się zbędne dla postępowania29. Kodeks przyjmuje przy tym, że wydanie oraz przeszukanie 

rzeczy, a także decydowanie o dalszym losie rzeczy zbędnych dla postępowania należy: w po-

stępowaniu sądowym do sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - do prokuratora, jeżeli 

przepis szczególny nie stanowi inaczej. Jeżeli w trakcie przeszukania okaże się, że zatrzymano 

rzeczy zbędne dla postępowania karnego, to należy je zwrócić osobie uprawnionej, a w przy-

padku sporu co do własności rzeczy, osoby zainteresowane kieruje się na drogę sądową. Należy 

                                                           
24 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555). 
25 Tamże. 
26 W Radecki, S. Ziarczyk, Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w postępowaniu karnym, Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie, Legionowo 2002, s. 30-31. 
27 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555). 
28 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu 
karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia (Dz.U. 2003, nr 
108, poz. 1025). 
29  K. Markiewicz, Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego [w:] „Prokuratura i Prawo” 2004 Nr 7-8, s. 102-103. 
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pamiętać, iż w razie naruszenia godności danej osoby lub wyrządzenia niepotrzebnej dolegliwo-

ści lub szkody, czyniący to funkcjonariusz może ponieść odpowiedzialność karną, a poszkodo-

wany ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia jego praw osobistych lub wyrządze-

nia mu szkody na drodze postępowania cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa30. 

Naruszenie przepisów regulujących zatrzymanie i przeszukanie rzeczy może wywoływać 

różnorodne skutki prawne. W doktrynie wskazuje się, że przeszukanie rzeczy należy uznać za 

bezskuteczne, a w związku z tym nie jest możliwe wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 

dowodów, w wypadku naruszenia zakazów dowodowych, lub gdy zostało dokonane w stosunku 

do rzeczy chronionych immunitetem31. Na postanowienie dotyczące przeszukania rzeczy, 

a w tym np. na sposób przeszukania przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naru-

szone. Zażalenie to rozpoznaje sąd właściwy. 

Analogicznie, tak jak już to było wcześniej wspomniane, przeszukanie rzeczy może mieć 

również miejsce w procedurze cywilnej. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi 

otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka 

jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce 

się oddalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma 

przy sobie32. Jeżeli okaże się, że poszukiwane przedmioty dłużnik wydał osobom trzecim, ko-

mornik ma prawo dokonać przeszukania tych osób. Przeszukanie przedmiotów, które dłużnik 

ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem 

dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejono-

wego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie rzeczy może być dokonane bez ze-

zwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do za-

twierdzenia prezesowi sądu rejonowego. Poszukując mienia nadającego się do zajęcia, komornik 

musi niejednokrotnie zarządzić otwarcie pomieszczeń, schowków dłużnika, przeszukać jego 

rzeczy33. Te czynności dotykają sfery praw osobistych obywateli, takich jak nietykalność ciele-

sna i prawo do tzw. "miru domowego". Działanie komornika naruszające je musi więc być wy-

raźnie usankcjonowane przez prawo. Komentowany przepis daje komornikowi możliwość 

wkraczania w tę sferę praw jednostki, określając, kiedy i przy spełnieniu jakich przesłanek wol-

no komornikowi podejmować czynności wyżej opisane34. Tak jak w postępowaniu karnym, 

czynność przeszukania rzeczy musi być celowa i zasadna. Komornik musi ustalić, czy jej podję-

cie jest uzasadnione ze względu na zamierzony cel egzekucji. Dlatego jest ona traktowana „jako 

ostatnia deska ratunku”, tylko wtedy, gdy wiadomo, że jest to jedyny skuteczny sposób zakoń-

czenia postępowania albo jeżeli wcześniejsze czynności nie przyniosły spodziewanych rezulta-

tów. 

Przeszukanie (w języku potocznym nazywane niesłusznie rewizją) może się okazać do-

wodem szczególnej wagi. Jako jedna z czynności procesowych, składa się z trzech elementów: 

celu przeszukania, przymusowego sposobu przeprowadzenia, gdyż osoba nie może sprzeciwić 

się przeszukaniu oraz procesowego charakteru35. Jeśli w jego wyniku znalezione zostaną jakieś 

                                                           
30T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467. Komentarz , dostęp internetowy: https://sip-1lex-1pl-1lex-
2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587631345/428785?keyword=Grzegorczyk%20Tomasz&tocHit=1 [data dostępu 11 lipca 2016]. 
31 R. A. Stefański, Dowody [w:] Komentarz Kodeks Postępowania karnego Tom I (red.) prof. dr. hab. Zbigniewa Gostyńskiego, Wydawnictwo Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 588. 
32 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296). 
33 Tamże. 
34 Z. Szczurek, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, wyd. III, dostęp internetowy: https://sip-
1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-
egzekucyjne-komentarz-wyd-iii [data dostępu 12 lipca 2016]. 
35 J. Wojciechowski, Przeszukanie, Moje prawa wobec policji i przed sądem, Warszawa 1994, s. 34. 

https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587631345/428785?keyword=Grzegorczyk%20Tomasz&tocHit=1
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587631345/428785?keyword=Grzegorczyk%20Tomasz&tocHit=1
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii
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przedmioty pochodzące z przestępstwa, mogą one stanowić koronny dowód winy. Stąd ważne 

jest, aby przeszukanie rzeczy odbyło się z poszanowaniem prawnie określonych reguł36. Ukie-

runkowana jest na znalezienie określonych przedmiotów. Zazwyczaj ma potwierdzić dotych-

czasowe informacje, jednak często, przyczynia się również do ujawnienia nowych dowodów. 

  

                                                           
36 Tamże. 
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PRZESZUKANIE ZWŁOK 

 

 
Wstęp 

W myśl art. 209 § 1 k.p.k., jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania 

śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. Określenie tych czynności procesowych 

w odrębnych jednostkach redakcyjnych wskazuje nie tylko na specyfikę oględzin zwłok ze 

względu na ich przedmiot, ale także ze względu na przesłanki ich wykonywania i znaczenie 

w procesie dowodzenia. Przedmiotem oględzin są zwłoki tj. ciało nieżyjącego człowieka. Zwło-

kami – zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie po-

stępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi1 - są ciała zmarłych i dzieci martwo urodzonych. 

Zwłokami są też pojedyncze części zwłok, resztki ciała ludzkiego po doszczętnym dokonaniu 

rozkładu, jak też ciało zwęglone. Nie są nimi prochy ludzkie pozostałe po skremowaniu, ale taki 

charakter mają ich resztki, które pozostały po zniszczeniu zwłok w wyniku działania czasu lub 

innych przyczyn, np. spalenia w pożarze2. Celem oględzin zwłok jest ustalenie przyczyny zgonu 

i rodzaju śmierci oraz zjawisk i objawów wskazujących, czy śmierć mogła być wynikiem prze-

stępstwa, nieszczęśliwego wypadku, albo też czy mogła powstać z przyczyn naturalnych (cho-

robowych)3. 

Biorąc pod uwagę przedmiot oględzin zawarty w art. 209 k.p.k., który nie mieści się 

w kategoriach wymienionych w przepisach poprzedzających, przesłanka przeprowadzenia 

oględzin zwłok została zawężona do podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci. Przyczy-

ną dokonania tej czynności może być podejrzenie spowodowania śmierci w wyniku przestęp-

stwa. Ograniczenie przeprowadzania tej czynności do tego rodzaju śmierci nasuwa nieodparty 

wniosek, że chodzi o wypadki, gdy śmierć jest ewentualnym wynikiem zachowania wyczerpu-

jącego pod względem przedmiotowym i podmiotowym znamiona przestępstwa4. Przesłanka ta 

sformułowana jest w taki sposób, że z jednej strony w wypadku zaistnienia okoliczności wska-

zanych w art. 209 § 1 k.p.k. przeprowadzenie oględzin i otwarcia zwłok jest obligatoryjne, 

z drugiej zaś nie jest ono niedopuszczalne, jeżeli przesłanka ta nie jest spełniona5. Ustawa nie 

pozwala wówczas organowi procesowemu oceny, czy zachodzi potrzeba takiej czynności. Oglę-

dzin i otwarcie zwłok przeprowadza się, jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowa-

nia śmierci i to choćby przyczyna śmierci wydawała się oczywista6. Nie oznacza to, że warun-

kiem przeprowadzenia tych czynności jest wszczęcie postępowania przygotowawczego, którego 

przesłanką jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 303 k.p.k.). Często bez 

przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok nie można stwierdzić, czy podejrzenie istnieje i czy 

jest uzasadnione. Podejrzenie to nie musi być uzasadnione, a wręcz wystarczające jest istnienie 

                                                           
1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U., nr 153, poz. 1783 z 
późn. zm.). 
2 R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe [w:] „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3, s. 30-31. 
3 T. Marcinkowski, Medycyna sądowa, Wyd. Od Nowa, Poznań 2000, s. 203-207. 
4 Ibidem. 
5 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. I, Warszawa 2003, s. 978. 
6 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 518. 
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okoliczności wskazujących, że mogło dojść do przestępnego spowodowania śmierci, chociażby 

fakt ten nie był w dużym stopniu uprawdopodobniony. Przeprowadzenie oględzin i otwarcie 

zwłok jest niezależne od tego, jaka w ocenie organu procesowego mogłaby być przyczyna zgonu 

(działanie umyślne, nieumyślne)7. Oględziny zwłok łączą dwa aspekty: badanie medyczno–

sądowe i kryminalistyczne. Pierwszy z nich ma na celu stwierdzenie zgonu i czasu śmierci, 

a następnie jej przyczyny oraz mechanizmu powstania obrażeń, drugi natomiast sprowadza się 

do daktyloskopowania zwłok, ujawnienia i zabezpieczenia śladów, które pomogą w wyjaśnieniu 

przebiegu zdarzenia8. 

Logiczne jest, że nie każda śmierć człowieka z przyczyn innych niż inwolucja powodu-

je konieczność dokonywania oględzin procesowych. 

Momentem wyjściowym do omówienia węzłowych zagadnień związanych z oględzi-

nami zwłok jest przedstawienie podstawowych wiadomości o śmierci człowieka. Definicję 

śmierci człowieka zawiera art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowy-

waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów9. W myśl tego przepisu pobranie komó-

rek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego, nie-

odwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu). Pobranie komórek, tkanek lub narzą-

dów do przeczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu zgonu na skutek nieodwracalnego za-

trzymania krążenia (art. 9a ust. 1 ustawy). Kryteria i sposób stwierdzania trwałego nieodwra-

calnego ustania czynności mózgu ogłoszone są w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 

lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania 

czynności mózgu10. 

Nieodwracalnym ustaniem czynności organizmu jest śmierć jego ustroju, zwłaszcza 

czynności mózgu (łączące funkcje całego organizmu). Całkowite niedotlenienie mózgowia, 

trwające ponad 3-4 minuty, powoduje uszkodzenie kory mózgowej w postaci zespołu odkoro-

wania charakteryzującego się ustaniem czynności psychicznych (świadomości, pamięci, koja-

rzenia), co wyraża się głębokim stanem nieprzytomności. W miarę przedłużania się całkowitego 

niedotlenia mózgu do 8-10 minut dochodzi do uszkodzenia niższych pięter ośrodkowego ukła-

du nerwowego, co objawia się ustaniem niezależnych od woli czynności regulujących w postaci 

zespołu odmóżdżenia. Nieodwracalne całkowite odmóżdżenie, jako wyraz biologicznej śmierci 

mózgu, stanowi o śmierci osobniczej. Śmierć jest całkowitym i nieodwracalnym ustaniem czyn-

ności mózgu11. Jako zjawisko biologiczne, nie jest procesem homogenicznym, lecz rozciągnię-

tym w czasie, dlatego też koncepcja dotycząca końcowego momentu ochrony przy przestęp-

stwie ewoluowała wraz z medyczną zmianą poglądów na ten temat. W medycynie formułuje się 

trzy zasadnicze rodzaje śmierci, tj.: 

  śmierć naturalną, wynikającą z procesu starzenia się; 

  śmierć z przyczyn chorobowych samoistnych, powolną lub nagłą; 

  śmierć gwałtowną z przyczyn urazowych, w następstwie szkodliwego działania 

czynników zewnętrznych. 

 

                                                           
7 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steiborn, Kodeks postępowania karnego, Wyd. Lexis, t. I, 2010, s. 747. 
8 B. Rogowska, Wybrane zagadnienia identyfikacji zwłok z uwzględnieniem zwłok wyjętych z wody [w:] Prawo, Kryminalistyka, Policja. Księga pa-
miątkowa ofiarowana Prof. Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wyd. Lexis, Szczytno 2008, s. 302. 
9 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U., nr 169, poz. 1411 z późn. zm.). 
10 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności 
mózgu (M.P. 2007, nr 46, poz. 547). 
11 T. Marcinkowski, Medycyna dla prawników, Wyd. Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2000, s. 107. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 
19 

Przepisy odnoszące się do oględzin i otwarcia zwłok 

Art. 209 

§ 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się 

oględziny i otwarcie zwłok. 

§ 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem bie-

głego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach niecierpiących 

zwłoki oględzin dokonuje Policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. 

§ 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego 

oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczno-

ści. 

§ 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora lub sądu. W postępowaniu 

przed sądem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio.  

§ 5. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz bie-

głego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok 

biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 212. 

Art. 210 

W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator lub sąd może zarządzić wyjęcie 

zwłok z grobu (ekshumację). 

Przepis art. 209 jest odpowiednikiem art. 188 § 1 i 2 k.p.k., zaś art. 210 – art. 188 § 3 

k.p.k. z 1969 r., z tym że są to obecnie normy bardziej rozbudowane. Obecny kodeks wprowa-

dza: 

a) ustawowy wymóg przeprowadzania oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia (art. 209 

§ 3), 

b) obowiązek po stronie prokuratora (sądu) dokonania oględzin zwłok (art. 209 § 2), 

c) obowiązek udziału prokuratora (sądu) w otwarciu zwłok, czyli sekcji (art. 209 § 4), 

d) upoważnienie dla Policji do dokonania oględzin zwłok w wypadkach niecierpiących 

zwłoki bez prokuratora, z obowiązkiem powiadomienia go (art. 209 § 2 zdanie drugie). 

Sąd dokonuje oględzin zwłok, jeżeli dopiero w postępowaniu sądowym pojawiła się 

kwestia przeprowadzenia tej czynności (art. 209 § 2 zdanie pierwsze), w tym razie zarządzenia 

ekshumacji (art. 210). W razie zarządzenia przed sąd otwarcia zwłok sąd może następnie – dla 

czynności wskazanej w art. 209 § 4 zdanie pierwsze – skorzystać z instytucji sędziego wyzna-

czonego lub sądu wezwanego (art. 209 § 4 zdanie drugie). 

Sąd zarządza otwarcie zwłok jedynie w razie powstania takiej potrzeby 

w postępowaniu sądowym, gdyż dokonuje się tego „w celu oględzin lub otwarcia zwłok”, a te 

czynności tylko na etapie postępowania sądowego należą do sądu (art. 209 § 2); tym samym de-

cyzja ta wymaga postaci postanowienia (art. 93 § 1), gdyż tylko w postępowaniu przygotowaw-

czym sąd może wydawać zarządzenia (art. 93 § 3). 

Otwarcie zwłok winno się zawsze odbywać w obecności organu procesowego (art. 209 

§ 4 zdanie pierwsze), tzn. że organ ten winien przebywać w pomieszczeniu, w którym biegły 

przeprowadza sekcję. 

Zarówno do oględzin zwłok, jak i do ich otwarcia należy powołać biegłego. Biegły ten 

sporządza opinię zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 200 § 2. Niezależnie od tej opinii, 

z oględzin zwłok, ich otwarcia, jak i z ekshumacji (art. 210) sporządza się protokół (art. 143 § 1 

pkt 3 i 4). 

                                                           
12 Ł. Jagiełłowicz, Ł. Wiśniewski, Postępowanie karne. Minirepetytorium, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 331. 
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Lekarza, który ostatnio udzielał pomocy zmarłemu, można wezwać do udziału przy 

oględzinach i przy sekcji zwłok, gdyż jest to niezbędne do udzielenia informacji istotnych dla 

opinii biegłego sporządzanej z tych czynności, np. w kwestii chorób czy urazów, na jakie cier-

piał lub jakie miał zmarły przy ostatnim udzielaniu mu pomocy. Wezwanie może odnosić się 

jedynie do lekarza, który „ostatnio udzielał pomocy”, a nie lekarza, który w ogóle leczył zmarłe-

go. Ten ostatni może oczywiście być przesłuchany jako świadek, mimo że nie udzielał „ostatnio” 

pomocy zmarłemu, jeżeli ma to znaczenie dla sprawy. Lekarz wezwany do asysty przy oględzi-

nach lub sekcji w trybie art. 209 § 513 może być natychmiast przesłuchany w trybie art. 212 już 

w trakcie dokonywania tych czynności. Bezpodstawna odmowa stawienia się wezwanego może 

spotkać się z reakcją w postaci kary porządkowej (art. 287 § 1 in fine)14. 

Art. 211 

W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można prze-

prowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu 

stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów. 

Art. 212 

W toku oględzin lub eksperymentu procesowego można dokonywać również przesłu-

chać lub innych czynności dowodowych15. 

Tryb przeprowadzania oględzin zwłok 

Oględziny zwłok są czynnością procesową, mogą być dokonane po wszczęciu śledztwa 

lub dochodzenia albo w ramach czynności w niezbędnym zakresie (art. 308 § 1 k.p.k.); niedo-

puszczalne są w trybie czynności sprawdzających (argument z art. 307 § 2 k.p.k.). Z art. 209 § 2 

k.p.k. wynika, że mogą być też dokonane w postępowaniu sądowym. Oględziny zwłok (inspek-

cja) obejmują dokładne ich obejrzenie w celu określenia: ogólnych właściwości ciała, znamion 

śmierci, szczególnych właściwości ciała, np. kończyn , głowy, zmian chorobowych powłok 

skórnych, np. obrzęku, sinicy, zmian pourazowych powłok skórnych oraz obrażeń, np. rozmia-

rów otarć i sińców, kształtu i ich barwy, ewentualnie pobranie wycinków do badań histopato-

logicznych. 

Niewątpliwie otwarcie zwłok (sekcja zwłok z łac. sectio cadaveris) to otwarcie co naj-

mniej trzech głównych jam ciała, tj. czaszki, klatki piersiowej wraz z szyją i jamy brzusznej oraz 

zbadanie zawartych z nich narządów w celu ustalenia przyczyny śmierci i okoliczności jej to-

warzyszących. 

Połączenie w art. 209 § 1 k.p.k. terminów „oględziny” oraz „otwarcie zwłok” za pomocą 

spójnika „i” oznacza, że w razie podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci obligatoryjne 

jest zarówno zarządzenie zewnętrznych oględzin zwłok, jak i ich otwarcia16. Inną sytuacją jest 

zasadność połączenia obowiązku przeprowadzenia oględzin zwłok i ich otwarcia. W literaturze 

wyrażany jest pogląd, że decyzja organu procesowego o celowości dokonania oględzin ze-

wnętrznych zwłok na miejscu ich znalezienia nie implikuje bezwzględnego wymogu przepro-

wadzania późniejszego otwarcia zwłok, ponieważ nierzadko ślady zabezpieczone na miejscu 

zdarzenia wskazują niezbicie, że czyn nie miał charakteru przestępnego, a do śmierci doszło 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bez udziału innych osób niż pokrzywdzony, lub samobój-

stwa, jednakże należy zbadać, czy do tego czynu nie doprowadziła pokrzywdzonego namowa 

                                                           
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego (Dz.U., nr 89, poz. 555). 
14 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym: komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 481-482. 
15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego (Dz. U., nr 89, poz. 555). 
16 J. Weber, Sekcja zwłok. Podręcznik Shearera, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, s. 45. 
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lub pomoc innego człowieka17. Natomiast na tle dzisiejszej ewolucji prawa pogląd ten nie zasłu-

guje na aprobatę. Istnieje możliwość przystąpienia do oględzin przy braku przesłanek do ich 

przeprowadzenia. Najlepszą opcją jest przyjęcie takich rozwiązań procesowych, które umożli-

wiałaby odstąpienie od wykonania otwarcia zwłok m.in. ze względu na niecelowość ich doko-

nania na skutek braku przesłanek.  

Po przeanalizowaniu art. 307 § 2 k.p.k. wynika, że w ramach czynności sprawdzających 

nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, dlatego też oględziny zwłok w tym trybie nie 

mogą być przeprowadzone, ponieważ otwarcie zwłok wymaga zasięgnięcia opinii biegłego 

z zakresu medycyny sądowej18. 

Oględziny zewnętrzne zwłok 

Oględziny zewnętrzne zwłok zmierzają do ustalenia: 

a) wieku, płci, wzrostu, długości ciała (mierzonej od szczytu głowy do pięty), budowy ciała 

(wad wrodzonych i nabytych), stanu odżywienia, znaków szczególnych (blizn, tatuaży, 

właściwości uzębienia), 

b) znamion śmierci (zabarwienia powłok ciała, plam pośmiertnych opadowych, ich umiej-

scowienia, rozległości, wyrazistości i zabarwienia, stężenia pośmiertnego, jego rozmiesz-

czenia i nasilenia), znamion rozkładu (objawów gnicia) lub przeobrażenia (tłuszczowo-

woskowego lub strupieszenia), 

c) zawartości lub obecności ciał obcych w naturalnych otworach ciała, tj., zewnętrznych 

przewodach słuchowych, otworach nosowych, jamie ustnej, otworze stolcowym, sromie 

i pochwie, cewce moczowej, zmian chorobowych i obrażeń poszczególnych części ciała, 

tj. głowy (z twarzą), szyi, klatki piersiowej, brzucha, pleców, kończyn górnych i dol-

nych19. 

Natomiast tak szczegółowe oględziny zewnętrzne zwłok na miejscu ich znalezienia20 

nie są możliwe ani wskazane do przeprowadzenia. Czynności niezbędne, niecierpiące zwłoki, 

które powinny być przeprowadzone na miejscu zdarzenia to: 

1) sporządzanie szkiców, 

2) sfotografowanie, zawsze z podaniem dokładnych odległości z użyciem miarki centyme-

trowej, 

3) umieszczenia nierozebranych zwłok w specjalnym worku, na noszach itp., tak aby nie 

uszkodzić odzieży. 

Wszystkie inne czynności związane z oględzinami zwłok powinny być wykonane 

w obecności lekarza mającego przeprowadzić badanie zwłok. Oględziny zwłok stanowią główny 

element miejsca oględzin i także wymagane jest, aby oględziny zwłok i miejsca stanowiły jedną 

taktyczną całość. 

Sposób przeprowadzenia oględzin zewnętrznych zwłok na miejscu ich znalezienia ogra-

niczony jest rodzajem tego miejsca, okolicznościami ich znalezienia, wynikającą przyczyną zgo-

nu, a przede wszystkim potrzebą ujawnienia i zabezpieczenia śladów i dowodów do dalszych 

badań. Czas, jaki upływa zazwyczaj do ujawnienia zwłok do ich oględzin zewnętrznych po-

przedzających bezpośrednio otwarcie zwłok, może doprowadzić do bezpowrotnej utraty moż-

liwości zbierania dowodów w procesie dowodzenia. 

                                                           
17 Zob. z art. 151 k.k. 
18 K. Witkowska, Oględziny: aspekty procesowe i kryminalistyczne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 241. 
19 R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie…, s. 52. 
20 Zob. z art. 209 § 3 k.p.k. 
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Rozpoznanie wstępnej, przypuszczalnej przyczyny zgonu na miejscu znalezienia zwłok 

zakreśla pole działania organów podejmujących czynności. Wyjaśnia rodzaj środków technicz-

nych, jakie należy zapewnić, by efektywnie dokonać oględzin miejsca ich znalezienia. Częstym 

problemem, poprzedzającym oględziny zwłok, jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca ich zna-

lezienia przed dostępem niepowołanych osób. Bezpośrednio po zakończeniu czynności lekar-

skich i stwierdzeniu zgonu oraz zebraniu niezbędnych danych funkcjonariusze policji, zabez-

pieczając miejsce znalezienia zwłok, powinni powstrzymać się od dalszych czynności do czasu 

przybycia prokuratora, wyspecjalizowanej ekipy policjantów i biegłych. Nie dotyczy to potrze-

by zabezpieczania dowodów przed rozpoczęciem oględzin w sytuacji, gdy zwłoka spowodowa-

łaby bezpowrotną utratę śladów lub innych dowodów. W toku dokonywania oględzin miejsca 

znalezienia zwłok należy dołożyć wszelkich starań, aby nie doszło do zmiany stanu faktyczne-

go. Sytuacja, która była przy odkryciu miejsca przestępstwa, powinna być dokładnie opisana w 

protokole oględzin miejsca i utrwalona na dokładnych szkicach oraz fotografiach. Dopiero po 

zabezpieczeniu stanu faktycznego można przystąpić do szczegółowego badania zwłok i przed-

miotów21. Na miejscu zdarzenia oględziny należy rozpocząć od oględzin zwłok. 

W trakcie oględzin zewnętrznych zwłok należy dążyć do uzyskania od lekarza wstęp-

nych informacji dotyczących w szczególności: 

1) rozmieszczenia i nasilenia wczesnych i późnych znamion śmierci, 

2) reakcji tkanek w procesie ich obumierania, 

3) zanieczyszczeń powłok ciała płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami lub sub-

stancjami obcego pochodzenia, w szczególności na kończynach, 

4)  obecności owadów i stadium ich rozwoju, 

5) obrażeń ciała z uwzględnieniem podziału na obrażenia powstałe za życia i po śmierci, 

6) czasu i przyczyny zgonu; 

7) w przypadku ujawnienia ran i obrażeń – przypuszczalnych narzędzi, którymi je zadano 

(§ 54 ust. 4 wytycznych). 

Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia rozpoczyna się od fotograficznego utrwa-

lenia wyglądu miejsca zdarzenia, sporządzenia szkiców i wykonania pomiarów w celu umiej-

scowienia materiału dowodowego. Następnie poprzez opis w protokole dokumentuje się wygląd 

i ułożenie zwłok. W dalszej kolejności dokumentuje się oględziny odzieży, w którą zwłoki są 

ubrane, opisując jej poszczególne części w takim porządku, w jakim znajdują się one na zwło-

kach, lub odzieży, która znajduje się obok zwłok, uwzględniając ewentualne ślady na odzieży 

lub jej uszkodzenia, a także przedmioty lub dokumenty znalezione przy lub na zwłokach (§ 54 

ust. 4 wytycznych). 

Każdą część ubrania zdejmowaną ze zwłok podczas oględzin należy umieszczać 

w odrębnym papierowym opakowaniu. Odzież wilgotną lub przedmioty, na których znajdują 

się lub mogą znajdować się ślady, w szczególności biologiczne, należy wysuszyć 

w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, spełniającym warunki do przechowywania lub su-

szenia. Zabronione jest suszenie w podwyższonej temperaturze odzieży lub innych przedmio-

tów, na których znajdują się lub mogą znajdować się ślady, w szczególności biologiczne (§ 54 

ust. 7 wytycznych). 

Podczas oględzin zwłok, po ich rozebraniu, należy ponownie utrwalić wygląd zwłok 

przez fotografowanie, sporządzanie szkiców i wykonywanie pomiarów w celu utrwalenia 

                                                           
21 A. Jakliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, Wyd. Zakamycze, Szczecin 2004, s. 165-167. 
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umiejscowienia materiału dowodowego, a także obejrzeć całą powierzchnię ciała, łącznie 

z otworami naturalnymi (§ 54 ust. 8 wytycznych). 

Natomiast jeżeli przeprowadzenie oględzin zwłok jest niemożliwe lub znacznie utrud-

nione na miejscu ich znalezienia, zwłoki przewozi się do zakładu medycyny sądowej lub pro-

sektorium. Przed zabraniem zwłok opisuje się ich ułożenie i sporządza odpowiednią dokumen-

tację techniczną (§ 54 ust. 9 wytycznych). 

Zwłoki można rozebrać podczas oględzin na miejscu ich znalezienia, jeżeli istnieje nie-

bezpieczeństwo zniekształcenia lub zniszczenia śladów na odzieży podczas transportu zwłok do 

zakładu medycyny sądowej lub prosektorium ( § 54 ust. 6 wytycznych). Jeżeli nie zaistniała 

żadna przesłanka warunkująca rozebranie zwłok na miejscu ich znalezienia nie zostało to doko-

nane, zwłoki rozbiera się w zakładzie medycyny sądowej lub prosektorium (§ 54 ust. 10 wy-

tycznych). 

Jeżeli nie ustalono tożsamości zwłok, sporządza się ich szczegółowy rysopis, wykonuje 

fotografię zwłok lub ich szczątków, znaków szczególnych ciała oraz wszystkich ważnych dla 

celów identyfikacyjnych przedmiotów znalezionych przy zwłokach (§ 54 ust. 11 wytycznych). 

Za poważny błąd uznać trzeba bardzo szczegółowe opisywanie obrażeń i rozbieranie 

zwłok. Przy tej okazji wielokrotnie może dojść do zniszczenia ważnych śladów kryminalistycz-

nych na odzieży, a i tak nie uda się szczegółowo opisać obrażeń pokrytych skrzepłą krwią, za-

nieczyszczoną ziemią, smarami itp. 

Zasadnymi objawami śmierci możliwymi do ustalenia na miejscu zdarzenia są tzw. 

znamiona śmierci (stigmata mortis). Do najistotniejszych z nich należą: stężenie pośmiertne, 

plamy opadowe, bladość zwłok, oziębienie zwłok, wysychanie powłok skórnych. Znamiona te 

są w pełni wykształcone w ciągu 12 godzin od chwili śmierci. Stwierdzenie tych zmian i wyniki 

ich badań pozwalają na ustalenie czasu śmierci, położenia zwłok po śmierci, niekiedy także 

ustalenie przyczyny śmierci. Ocena znamion śmierci należy do biegłego z zakresu medycyny 

sądowej. Rozmieszczenie i nasilenie plam opadowych należy opisać. Przy badaniu stężenia po-

śmiertnego istotne znaczenie ma ocena grup mięśni objętych stężeniem. Stężenie należy prze-

łamać mechanicznie w obrębie jednej z kończyn, zanotować czas tej czynności. Ponowna ocena 

plam i stężenia podczas ułatwia określenie czasu śmierci22. W pierwszych godzinach ochładza-

nie ciała jest najszybsze, potem ulega zwolnieniu. Nierzadko przebiega indywidualnie, zależnie 

od temperatury otoczenia, stanu odżywienia, ubrania, ruchu i wilgotności powietrza. W przy-

padku znalezienia zwłok po upływie dłuższego czasu od chwili zgonu nie wszystkie te spraw-

dziany są przydatne i ścisłe dla ustalenia czasu zgonu, mając na względzie jedynie ocenę stanu 

zwłok. Należy także wziąć pod uwagę np. wilgotność powietrza, temperaturę otoczenia, środo-

wiska, w których znaleziono zwłoki. Wszystkie te zaistniałe kryteria wpływają na szybkość 

występowania zmian pośmiertnych oraz ich rodzaj. Najtrudniejszym zadaniem w praktyce są-

dowo-lekarskiej jest określenie czasu śmierci, zwłaszcza jeżeli od chwili śmierci upłynęło więcej 

niż 8-12 godzin. Ustalenie choćby przybliżonego czasu zgonu może mieć znaczenie dla wyja-

śnienia okoliczności mu towarzyszących. 

W sytuacji znalezienia zwłok lekarz sądowy nie powinien z zasady ustalać pewnej 

przyczyny śmierci. Powinien on jedynie zadbać o prawidłowe, ostrożne umieszczenie zwłok na 

noszach, w specjalnym worku i jak najszybsze przekazanie ich do prosektorium. Na podstawie 

                                                           
22 B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Piszczek, Sz. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, Wyd. Temida 2, Olsztyn 2012, s. 32-40. 
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samych oględzin nie powinno się podejmować próby stanowczego rozstrzygnięcia o przyczynie 

śmierci23. 

Poszukiwania masowych grobów żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zamordowanych 

we wrześniu 1946 r. na Opolszczyźnie – wyniki badań sądowo-medycznych 

W czerwcu 2012 r. i kwietniu 2013 r. na terenie polany Hubertus pomiędzy miejscowo-

ściami Barut i Dąbrówka w trakcie prac archeologicznych mających na celu odnalezienie śla-

dów po likwidacji grupy partyzanckiej ujawniono 41 kości ludzkich. W większości były to 

fragmenty zalegające w ziemi, rozproszone na znacznej powierzchni, niewykazujące żadnej 

ciągłości anatomicznej. Wraz ze szczątkami ludzkimi odkryto też liczne kości zwierzęce. Jeżeli 

na podstawie budowy morfologicznej nie można było jednoznacznie określić pochodzenia ko-

ści, zabezpieczono je, ale nie brano ich pod uwagę w przedmiotowej analizie. Szczątki zostały 

odpowiednio oznakowane przez zespół archeologów, a następnie oczyszczone, poddane oglę-

dzinom antropologicznym i sądowo-lekarskim, opisane i sfotografowane. W dniu 2 październi-

ka 2012 r. podczas prac poszukiwawczych IPN, na terenie lasu w okolicy przysiółku Dworzysko 

w gminie Łambinowice w powiecie nyskim, w wybetonowanym zbiorniku odpływowym 

(szambo), ujawniono szczątki ludzkie. Zastosowana metoda archeologiczna polegająca na odsło-

nięciu szczątków wykazała całkowity brak układu anatomicznego pomiędzy ujawnionymi ko-

śćmi. Kości były ułożone chaotycznie i przemieszane ze sobą w zalegającej warstwie ziemi. 

Część kości znajdowała się w workach foliowych ze współczesnymi nadrukami. Oględziny 

szczątków in situ wykazały całkowity brak możliwości podjęcia ich z przyporządkowaniem do 

konkretnych szkieletów, zarówno w całości, jak i w części. Poszczególne kości w liczbie ok. 

2500 zostały podjęte w całości, jak w przypadku eksploracji ossarium. Charakter pochówku nie 

pozwalał na wykorzystanie metody stosowanej podczas innych badań poszukiwawczo-

ekshumacyjnych na cmentarnych polach więziennych, realizowanych w ramach projektu IPN. 

Oceniono stan zachowania kości oraz nasilenie zmian tafonomicznych. Kości posortowano, nie 

było możliwości ich uporządkowania anatomicznego. Ustalono minimalną liczbę osób pocho-

wanych w badanym grobie, oceniając największą liczbę niepowtarzających się w szkielecie ko-

ści. Próba przyporządkowania anatomicznego części kości na podstawie ich budowy morfolo-

gicznej nie powiodła się. Z uwagi na to, że nie można było jednoznacznie przyporządkować 

kości do konkretnych szkieletów, precyzyjne ustalenie profilu biologicznego osób pochowa-

nych w grobie nie było możliwe. Można było jedynie na poszczególnych kościach, badanych 

odrębnie, ocenić markery stosowane w ocenie profilu biologicznego szczątków. Płeć określano 

na podstawie budowy anatomicznej miednic (kości łonowej, wcięcia kulszowego większego) 

oraz czaszek (elementy anatomiczne okolicy czołowo-oczodołowej, potylicy, żuchwy), a 

w przypadku kości długich z zachowanymi nasadami bliższymi wykorzystano pomiary głów 

kości ramiennych i udowych. Wiek kostny ustalano na podstawie postępu procesu kostnienia 

(nieprzyrośnięte nasady kości długich, listewki kostne na brzegach talerzy biodrowych, niezro-

śnięte kości krzyżowe), zmian zachodzących na zachowanych spojeniach łonowych, po-

wierzchniach uchowatych, a także ogólnie oceniono szwy czaszkowe oraz stan uzębienia. 

Zmiany tafonomiczne obejmujące kości nie pozwoliły na ocenę mostkowych końców żeber, 

w celu oceny wieku kostnego. Wysokość ciała w przypadku zachowanych w całości kości oce-

niono na podstawie ich pomiarów i porównaniu ich z tabelami opracowanymi przez M. Trotter 

                                                           
23 J. Widacki, Kryminalistyka studia prawnicze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 54-58. 
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i G.C. Gleser24. Kolejnym etapem badania szczątków była ocena obrażeń obecnych na kościach. 

Doświadczenia z poprzednich badań nad obrażeniami postrzałowymi czaszek nakazały podjęcie 

próby rekonstrukcji odłamów. Z całkowicie chaotycznie ułożonych ponad 200 odłamów kost-

nych zrekonstruowano przy użyciu kleju cyjanoakrylowego w żelu i plastrów ze sztucznego 

jedwabiu fragmenty 3 czaszek oraz połączono ze sobą kilka pojedynczych, odpowiadających 

sobie odłamów kostnych. Większości odłamów kostnych nie można było jednak zrekonstru-

ować, z uwagi na ich niekompletność. Ponadto zrekonstruowano pojedyncze odłamy złamań 

kości szkieletu postkranialnego. W pojedynczym przypadku kości miednicznej z tkwiącym w jej 

obrębie metalicznym przedmiotem wykonano zdjęcie radiologiczne. Podczas oględzin szcząt-

ków sporządzono szczegółowy protokół oraz dokumentację fotograficzną. Po oględzinach 

wszystkie szczątki w całości zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. 

Wyniki oględzin szczątków ujawnionych na polanie Hubertus były zaskakujące. 

Wszystkie poddane oględzinom kości były pozbawione tkanek miękkich, lekkie, odtłuszczone, 

w różnym stopniu objęte zmianami erozyjnymi, od niewielkich zmian obejmujących drobne 

elementy kostne (np. wyrostki) do nasilonych, np. obejmujących nasady fragmentów dużych 

kości długich kończyn. Charakter zachowanych drobnych elementów kostnych nie pozwolił na 

ustalenie liczby osób, od których pochodzą szczątki. Zatem ustalony wskaźnik MNI wynosił 1. 

Duża część z ujawnionych fragmentów kości miała charakter odłamów kostnych o równych, 

twardych krawędziach, zabarwionych jak otaczająca kość o co najwyżej niewielkim nasileniu 

zmian erozyjnych, co pozwoliło na zakwalifikowanie ich jako perimortem trauma. Odłamy 

przy próbie zestawienia ze sobą nie wykazywały ciągłości anatomicznej (poza dwoma parami). 

Na powierzchni odłamu kości piszczelowej lewej, ujawniono ślady typowe dla działania gryzo-

ni, w postaci płytkich rowków na powierzchni istoty zbitej kości. Świadczy to o tym, że odłam 

ten przez pewien czas musiał być dostępny dla zwierząt, został wykopany lub leżał na po-

wierzchni ziemi. Charakter złamań na zachowanych w większości w postaci odłamów kościach 

pozwala na przyjęcie, że obrażenia te powstały na skutek urazu powstałego w wyniku działania 

dużej siły. Stan zachowania kości, jedynie w postaci fragmentów, nie pozwala na jednoznaczne 

ustalenie mechanizmu i okoliczności urazu (uraz tępy, postrzałowy, wybuch)25. 

Podsumowanie  

Moim zdaniem oględziny zwłok i ekshumacja odgrywają istotną rolę w postępowaniu 

karnym przy popełnieniu przestępstwa. Niewątpliwie najważniejsze w każdych oględzinach 

zwłok jest dostarczenie wstępnych informacji odnoszących się do przyczyn i okoliczności 

śmierci, a także dobre zabezpieczenie śladów na zwłokach lub w miejscu ich znalezienia. Jedy-

nie można je przeprowadzić w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępnego 

spowodowania śmierci. Oględziny zwłok powinny być przeprowadzane w obecności prokurato-

ra lub sądu z udziałem biegłego lekarza. Otwarcie zwłok, a mianowicie sekcję przeprowadza 

biegły w obecności sądu lub prokuratora. W celu dokonania oględzin i otwarcia zwłok sąd lub 

prokurator może zarządzić ich ekshumację.  

  

                                                           
24 Trotter M, Gleser GC., A re-evaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken during life and long bones after death. Am 
J Phys Anthropol, Waszyngton 1958, s. 79-123. 
25 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Wrocław 2015, tom: LXV,s. 1-68. 



26 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

Agnieszka Dąbrowska 

 

 

 

PRZESZUKANIE PRACOWNIKA 

 

 

W dzisiejszym świecie jest wiele metod i sposobów w oparciu, o które dokonuje się kon-

troli pracowników. Wymienić tu można m.in. kontrolę stanu trzeźwości, monitoring czy też 

wykorzystywanie do ewidencji czasu pracy odcisków linii papilarnych pracownika. Przeprowa-

dzanie kontroli przez pracodawcę jest często ograniczone wieloma barierami. Z jednej strony 

mogą to być bariery o charakterze technicznym lub finansowym, a z drugiej prawnie wytyczo-

ne granice jej stosowania1. 

W piśmiennictwie wyraźnie podkreśla się pogląd, iż ,,kontrola jest sui generis prawem pra-

codawcy, w ramach zobowiązaniowego stosunku pracy, wyznaczonym przez cel umowy oraz 

reguły zobowiązującego porządku prawnego”. W związku z powyższym wszelkie czynności 

dokonywane przez pracodawcę w ramach kontroli pracownika, wykraczające poza czas 

i miejsce świadczonej pracy nie znajdują umocowania w przepisach prawa2. 

W części wstępnej niniejszego artykułu, należałoby wskazać istotę kontroli osobistej, prze-

szukania i sprawdzenia osoby w ujęciu ogólnym. Otóż, sprawdzenie osoby oraz kontrola osobi-

sta są to dwie podobne do siebie czynności z uwagi na pragmatykę policyjną. Zalicza się je do 

tzw. czynności nieprocesowych. Sprawdzenie osoby stosuje się zawsze po zatrzymaniu osoby 

podejrzanej o popełnienie przestępstwa, jeśli nie występują przesłanki, które uzasadniałyby 

przeszukanie. Ponadto czynność ta musi być wykonana po zatrzymaniu osoby w trybie pre-

wencyjnym lub penitencjarnym. Natomiast kontrolę osobistą przeprowadza się w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. W przypadku, 

gdy mamy do czynienia ze skonkretyzowanym przestępstwem lub wykroczeniem należy doko-

nać czynności przeszukania osoby w celu znalezienia rzeczy, które mogłyby stanowić dowód w 

sprawie3. 

R. Koper uważa, że ,,przeszukanie należy do utrwalonych regulacji postępowania karnego, 

mocno w tym procesie zakorzenionych. Przynależy do grupy typowych, wręcz klasycznych 

instrumentów stosowanych w procesie karnym, skoro ściśle wiąże się z realizacją jego celów, 

poza tym jest środkiem powszechnie i nieodłącznie kojarzonym właśnie z procedurą karną (…) 

środek ten stanowi również poważną ingerencję w sferę praw i wolności obywateli”4. 

Podstawową funkcją kontroli osobistej jest funkcja ochronna, która polega na zapewnieniu 

bezpieczeństwa w firmie lub zakładzie pracy i skupia się na ochronie majątku pracodawcy oraz 

niejawnych informacji. Pracodawca, aby właściwie zabezpieczyć własne mienie jest uprawnio-

ny do korzystania wyłącznie z prawnie dozwolonych instrumentów kontroli. Kontrolę można 

podzielić na biurokratyczną oraz na kontrolę angażującą pracowników. Pierwsza 

z wymienionych charakteryzuje się tym, że w ścisły sposób stosuje się wewnętrzne przepisy, 

wykorzystuje się formalne narzędzia kontroli oraz pozostaje zachowana ścisła hierarchia pod-

miotów kontrolujących. Kontrola angażująca pracowników przewiduje ich uprawnienie do 

                                                           
1 M. Smolski, Kontrola pracowników w świetle unormowań wewnątrzzakładowych [w:] „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 24, s. 171. 
2 D. Książek, Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 160. 
3 G. Babieracki, Kontrola osobista – materiał dydaktyczny, Słupsk 2010, wyd. II, s. 11. 
4 R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki [w:] „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11-12, s. 14. 
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czynnego współuczestnictwa w kontroli przeprowadzonej na terenie zakładu pracy5. Natomiast 

ze względu na miejsce wykonywania pracy kontrolę dzieli się na taką, która jest przeprowadza-

na w miejscu pracy, natomiast drugi rodzaj to kontrola poza granicami miejsca, gdzie świadczo-

na jest praca6. Niniejszy artykuł dotyczy rozważań na temat tego, czy pracownik może zostać 

legalnie poddany czynności przeszukania w miejscu pracy. 

Dodatkowo wyjaśnienia wymagają podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy. 

W rozumieniu art. 2 KP pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast za pracodawcę 
uważa się jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fi-

zyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 KP). Pomiędzy tymi podmiotami istnieje 

stosunek prawny zwany stosunkiem pracy7, który stanowi źródło podstawowych praw 

i obowiązków oraz podstawę wszelkich roszczeń8. 

Zdaniem Z. Salwy ,,stosunki pracy są szczególnego rodzaju stosunkami społecznymi, 

w których splatają się i znajdują swoje odbicie różnego rodzaju uwarunkowania, prawidłowości 

i sprzeczności interesów”9. Na unormowanie tego stosunku prawnego niewątpliwie mają wpływ 

interesy podmiotów, które zatrudniają oraz ,,prawidłowości rządzące procesem skooperowanej 

pracy”. Ogromną rolę odgrywa również walka pracowników o ochronę własnych interesów. 

Istota stosunku pracy polega na tym, że pracownicy świadczą pracę w sposób dobrowolny 

oraz opiera się on na wzajemnych zobowiązaniach podmiotów, które są formalnie równe. Jed-

nakże w literaturze podkreśla się, iż praca wykonywana przez pracowników jest pracą podpo-

rządkowaną oraz wykonuje się ją w warunkach, gdzie faktyczną przewagę posiada pracodaw-

ca10. 

Problem przeszukania pracownika jest kwestią sporną zarówno w doktrynie jak też 

w orzecznictwie. Nie uregulowano go dotychczas w Kodeksie pracy. Ponadto żadna ustawa ani 

akt prawny niższego rzędu nie uprawniają wprost pracodawcy ani żadnej innej osoby do doko-

nania tego typu czynności. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 41 zapewnia każdej osobie nietykalność 

i wolność osobistą. Ponadto wskazuje, że jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady może nastąpić 

tylko i wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie11. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „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”. Występowanie ograniczeń jest 

uzasadnione faktem, że zakres podmiotowy praw i wolności danej jednostki nie może naruszać 

praw i wolności innych jednostek”12. 

Legalność funkcjonowania instytucji przeszukania pracownika przez pracodawcę lub inną 

wyznaczoną do tego celu osobę, opiera się na orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 

1972 roku. Zgodnie ze stanowiskiem SN „stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów 

                                                           
5 K. Ziółkowska, Dopuszczalność kontroli osobistej pracownika a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy [w:] „Studia prawnoustrojowe” 2013, nr 
20, s. 132. 
6 D. Książek, dz. cyt., s. 160. 
7 Patrz też, T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 95 i n.  
8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 74, nr 24, poz. 141 ze zm.). 
9 Z. Salwa, Podstawy prawa pracy, Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 2003, s.15. 
10 Ibidem. (brak strony) 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 97, nr 78, poz. 483). 
12 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 469-477. 
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pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wyno-

szenia mienia z zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowni-

ków (…)”13. 

Pracodawca powinien uprzedzić swoich podwładnych o możliwości stosowania tego rodza-

ju kontroli. Przeszukanie powinno zostać wykonywane w porozumieniu z przedstawicielami 

pracowników danego zakładu pracy. Kontrola pracownika powinna zostać ograniczona tylko do 

ewentualnego przeszukania jego torby i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach14. W prze-

ciwnym razie pracodawca mógłby zostać posądzony o naruszenie dóbr osobistych pracownika. 

Pracodawca, w momencie uzasadnionego podejrzenia o możliwości popełnienia przez pracow-

nika przestępstwa np. kradzieży mienia powinien skorzystać z interwencji policji. 

W sytuacji, gdy pracodawca skorzysta z pomocy policji, wówczas to na funkcjonariuszu cią-

ży obowiązek - w pierwszej kolejności sprawdzenia danej osoby, a następnie odebranie jej 

przedmiotów. Istotne jest w tym przypadku, aby to właśnie funkcjonariusz sprawdził zawartość 

odzieży osoby kontrolowanej15. 

Warto także zwrócić uwagę, na znaczenie podstawowej zasady prawa pracy tj. zasady po-

szanowania dóbr osobistych pracownika i jego godności. 

Pojęcie godności pracownika zawarte w art. 111 KP jest klauzulą generalną. Ustawodawca w 

wymienionym przepisie wyraźnie wskazuje, że ,,pracodawca jest obowiązany szanować god-

ność i dobra osobiste pracownika”. Naruszenie tego normatywu przejawiające się m.in. 

w podważeniu dobrego imienia pracownika, przez nieuzasadnione podejrzenie kradzieży mie-

nia należącego do pracodawcy oraz związane z nim przeszukanie pracownika, stanowi narusze-

nie podstawowych zasad prawa pracy, które są fundamentem stosunku prawnego oraz kształ-

towania się wzajemnych relacji między pracodawcą a jego podwładnym16. 

Mając na uwadze naturę prawną wskazanej zasady w literaturze przedmiotu przyjmuje się, 

że poszanowanie dóbr osobistych pracownika posiada charakter normatywny oraz postulatyw-

ny. W pierwszym ujęciu mamy do czynienia z ciążącym na pracodawcy obowiązku szanowania 

dóbr osobistych podwładnych. Natomiast ujęcie postulatywne nakazuje, aby pracodawca nie 

traktował osoby świadczącej pracę w sposób instrumentalny17. Oznacza to, że pracodawca nie 

jest uprawniony do wykorzystywania własnych pracowników oraz traktowania ich bez należy-

tego szacunku, tylko dlatego, że posiada faktyczną przewagę nad podwładnymi18. 

Na przestrzeni lat definicja godności człowieka wielokrotnie ulegała zmianom. Jednakże 

w piśmiennictwie podkreśla się, że poszanowanie tejże godności powinno być pojmowane jako 

szacunek należny każdemu człowiekowi ze względu na jego przymioty m.in. osobowość, po-

stawę obywatelską, płeć, działalność społeczną. Każdy z nas poprzez podejmowanie określonych 

działań w życiu szkolnym, rodzinnym czy w pracy dąży do utrwalania własnego poczucia god-

ności19. Zdaniem T. Liszcz ,,pojęcie godności pracownika jest tożsame z pojęciem godności oso-

bistej (czci człowieka), tyle że odniesionym do człowieka pełniącego społeczną rolę pracownika 

(…). Poza tym, poszanowanie godności pracownika jako człowieka obejmuje również poszano-

wanie jego poczucia godności (honoru, dumy), w związku ze sprawami zawodowymi”20. 

                                                           
13 Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1972 roku (OSNC 1972, nr 10, poz. 184). 
14 Wyrok SA w Warszawie z 20 listopada 2007 roku (I ACa 920/07, LEX 333645). 
15 D. Cyma – Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie [w:] Materiały dydaktyczne centrum szkolenia Policji, Legionowo 2015, s. 11. 
16 Z. Salwa, dz. cyt., s. 30-31. 
17 P. Prusinowski, Komentarz do art. 111 KP [w:] Kodeks pracy – Komentarz (red.) J. Żołyński, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016, s.71. 
18 T. Zieliński, G. Goździewicz, Kodeks pracy – Komentarz (red.) L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa 2005, s. 191. 
19 R. Nowak Lewandowska, Godność pracownika – teoria a rzeczywistość [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2005, nr 408, s. 54. 
20 T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 81-82. 
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Natomiast katalog dóbr osobistych został uregulowany w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. 

Zalicza się do nich między innymi zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub 

pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość nauko-

wą, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Dobra te pozostają pod ochroną prawa cywil-

nego niezależnie od ochrony jaka została przewidziana w innych aktach prawnych.. Nie jest to 

katalog numerus clausus21 lecz jest to tylko przykładowe wyliczenie22. 

W literaturze katalog dóbr osobistych został podzielony na dobra, które można odnieść do 

niematerialnych stanów rzeczy tj. godność, cześć, wolność, oraz dobra odnoszące się do stanów 

materialnych m.in. prawo do prywatności i nietykalności cielesnej23. Według S. Grzybowskiego 

,,dobra osobiste to indywidualne wartości świata uczuć, stanu psychicznego człowieka”24. 

Natomiast A. Szpunar twierdzi, że ,,są to wartości niemajątkowe, związane z osobowością 

człowieka, uznane powszechnie w danym społeczeństwie”25. Ponadto przyjmuje się, że na obo-

wiązek pracodawcy w zakresie poszanowania godności oraz dóbr osobistych pracownika składa 

się zarówno zaniechanie jak i działanie. Zaniechanie ma na celu powstrzymanie się przełożone-

go od naruszenia wymienionych wartości, zaś działanie prowadzi głównie do zapewnienia przez 

pracodawcę takich warunków pracy, które pozwolą na zabezpieczenie i ochronę praw pracow-

ników26. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 roku zważył, iż ,,fakt po-

dejrzenia o popełnieniu przestępstwa nie upoważnia do kontrolowania zawartości torby, a tym 

bardziej czynienia tego publicznie, w obecności innych osób postronnych. Zatem dobrowolne 

otwarcie torby nie jest równoznaczne ze zgodą na dokonanie naruszeń w postaci publicznej 

kontroli jej zawartości. Z uwagi na możliwość niesłusznego podejrzenia danej osoby o kradzież, 

zachodzi konieczność działania w sposób dyskretny, zgodnie z ustalonymi procedurami. 

Ochrona mienia nie może odbywać się kosztem naruszenia dóbr osobistych osób, gdyż dobra te 

należy stawiać wyżej w hierarchii chronionych wartości”27. W związku z powyższym, włożenie 

przez pracodawcę czy pracownika agencji ochrony mienia ręki do torebki osoby podejrzanej o 

dokonanie czynu niedozwolonego, jest w pewnym sensie naruszeniem jej dóbr osobistych. Po-

nadto Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 maja 1998 roku wskazał, iż 

o naruszeniu dobra osobistego można mówić jedynie wtedy, gdy działanie drugiej strony było 

bezprawne28. W linii orzeczniczej podkreśla się także, że prawo do ochrony wizerunku i dobre-

go imienia to wartości, które mogą zostać uznane za naruszone w sytuacji, gdy zatrzymano dane 

osobowe osoby przeciwko, której skierowano ściganie karne29. W razie naruszenia wymienio-

nych dóbr podwładny ma prawo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego na zasadach prze-

widzianych w Kodeksie cywilnym30. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 

lutego 2011 roku osoba poszkodowana przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych może 

                                                           
21 Wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 roku (II PK 311/08, LEX 533041). 
22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 64, nr 16, poz. 93). 
23 T. Sokołowski, Komentarz do art. 23 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II. (red.) A. Kidyba, LEX [data dostępu 23 
listopada 2016]. 
24 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1957, s. 78. 
25 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, PWN, Warszawa 1979, s. 106. 
26 E. Wojciechowicz, Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku [www.lexplay.pl] [data dostępu 28 listopada 
2016]. 
27 Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku (I ACa 95/14). 
28 Wyrok SA z dnia 14 maja 1998 roku (III APa 18/98, Apel. W-wa 1998/4/17). 
29 Wyrok SA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r. (I ACa 1002/12, LEX 1322739). 
30 Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 roku (II PK 189/10). 
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dochodzić odszkodowania od pracodawcy tylko wtedy, gdy istnieje podstawa jego odpowie-

dzialności w Kodeksie cywilnym31. 

Jednakże w orzecznictwie podnosi się, iż sąd nie jest obowiązany do zasądzenia zadość-

uczynienia w każdym przypadku naruszenia dóbr osobistych. W takiej sytuacji bierze się pod 

uwagę ,,całokształt okoliczności faktycznych, w tym winę sprawcy naruszenia dóbr osobistych i 

jej stopień oraz rodzaj dobra, które zostało naruszone”32. 

Polskie prawo karne również wprowadza pewien katalog chronionych wartości społecz-

nych i określa je mianem dóbr prawnych. Zalicza się do nich m.in. życie człowieka, jego zdro-

wie, wolność oraz to, co jest najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania - niety-

kalność cielesną. ,,Dobra te wywodzi się z potrzeb społeczeństwa i uważa się je za interesy ogó-

łu albo państwa i podporządkowuje się im ochronę dóbr jednostek”33. 

Na szczególną uwagę zasługuje również podkreślana w literaturze prawa pracy zasada pod-

porządkowania pracownika poleceniom przełożonego. Nie wyodrębniono jej w Kodeksie pracy 

ze względu na ogólne znaczenie. Pracownik świadczący pracę na podstawie stosunku pracy, 

wykonuje tę pracę pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy, a wykonywanie poleceń przeło-

żonego należy do podstawowych obowiązków podwładnego, co wynika z art. 100 § 1 KP34. W 

mojej ocenie z powyższej zasady nie wynika wyraźnie uprawnienie pracodawcy do dokonania 

instytucji przeszukania. Normatyw ten odnosi się bardziej do ogólnych uprawnień pracodaw-

ców w zakresie kierowania postępowaniem pracowników na terenie zakładu pracy, czy też 

udzielania im poleceń co do sposobu świadczenia pracy. Ponadto Z. Salwa podkreśla, że zasada 

podporządkowania pracownika nie uprawnia przełożonego do kształtowania treści tych poleceń 

w dowolny sposób. Wydawane polecenia powinny zostać ograniczone tylko i wyłącznie do ram 

określonych przez przepisy prawa. W przypadku, gdy polecenia przełożonych byłyby zagrożo-

ne przekroczeniem granic prawa, czyli zawierałyby nakazy wykraczające poza obowiązki usta-

lone w przepisach prawa, w tym też w przepisach regulaminu pracy, pracownik jest wówczas 

uprawniony do odmowy wykonania tego typu poleceń35. 

Sąd Najwyższy zważył też, że przeszukanie może się odbyć wyłącznie, gdy „pracownicy zo-

stali uprzedzeni o możliwości stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia i gdy 

kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielami załóg w sposób nie pozosta-

jący w sprzeczności ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia spo-

łecznego”36. 

Realizacja warunków dotyczących uprzedzenia pracowników o stosowaniu kontroli 

w zakładzie pracy może zostać urzeczywistniona poprzez: 

  zamieszczenie odpowiednich postanowień w regulaminie pracy, 

  istnienie ustalonego zwyczaju w zakładzie pracy (zwłaszcza, gdy w zakładzie pracy nie 

istnieje obowiązek wprowadzania regulaminu pracy). 

W związku z powyższym, samo poinformowanie pracowników o przeszukaniu nie wystar-

czy. Aby móc dokonać legalnie tego typu czynności należy spełnić kilka ważnych wymagań 

m.in.: 

 skonsultować zamiar przeszukania podwładnego z przedstawicielami pracowników, 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 roku (II PK 245/05, OSNAPiUS Nr 7–8/2007, poz. 101). 
33 D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, WKP 2012, LEX [data dostępu 23 listopada 2016]. 
34 Z. Salwa, Podstawy prawa pracy…, s. 36. 
35 Ibidem, s. 36-37. 
36 Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1972 roku (OSNC 1972, Nr 10, poz. 184). 
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 dokonywać przeszukania tylko w ściśle określonym celu, jakim jest ochrona interesu 

prawnego pracodawcy, co uchroni pracodawcę przed zarzutem naruszenia dóbr osobi-

stych pracownika, 

 przeprowadzać przeszukanie zgodnie z zasadami współżycia społecznego37. 

Jak już wspomniano, aktem prawnym regulującym kwestię przeszukania powinien być re-

gulamin pracy. Tylko wcześniejsze poinformowanie pracowników o możliwości podjęcia tego 

typu działań na terenie zakładu pracy (w postanowieniach regulaminu), jest podstawą i warun-

kiem, aby czynność przeszukania była prawnie skuteczna. 

Niewątpliwie trzeba przyznać, iż jest to kontrowersyjne zagadnienie, które do tej pory nie 

zostało uregulowane wprost przez żaden akt prawny wyższej rangi. Wynika to z funkcjonowa-

nia w doktrynie wielu głosów, opowiadającym się za tym, że regulacja kwestii dopuszczalności 

przeszukania pracownika należy wyłącznie do aktów niższego rzędu, a zwłaszcza do tzw. aktów 

wewnątrzzakładowych czyli regulaminów pracy.  

Dawniej w literaturze prawa pracy zwracano uwagę, że regulamin pracy jest aktem, w któ-

rym mogą znaleźć miejsce przepisy zobowiązujące pracowników do poddania się przeszukaniu 

przed opuszczeniem zakładu pracy38. Rozdział IV Kodeksu pracy ustawodawca poświęcił tema-

tyce dotyczącej m.in. trybu ustalania i zakresu obowiązywania regulaminu pracy. ,,Cechy, które 

współcześnie wyróżniają regulamin spośród innych unormowań mogących obowiązywać na 

terenie danego zakładu pracy, i które sprawiają, że akt ten jest kluczowy to m.in.: jego charakter 

prawny (statuujący go jako samoistne, normatywne źródło prawa pracy), zakres regulacji, sze-

roko określone prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, ustawowy nakaz informacyjny 

(z regulaminem musi zapoznać się każdy przystępujący do pracy pracownik), oraz tryb uzgad-

niania jego treści z zakładową organizacją związkową (w przypadku funkcjonowania związku 

lub kilku związków zawodowych u danego pracodawcy)”39. 

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, ponieważ za-

trudnia mniej niż 20 pracowników, informacja o możliwości przeprowadzenia czynności prze-

szukania pracownika powinna się znaleźć w układzie zbiorowym pracy, aneksie do umowy 

o pracę czy też w innym akcie prawa wewnętrznego. W akcie, który obowiązuje na terenie da-

nego zakładu pracy powinno zostać dokładnie określone, kto jest upoważniony do dokonania 

tego typu kontroli, w jakim czasie i miejscu, i jakich czynności można dokonać w zakresie prze-

szukania40. 

Inną podstawą prawną do dokonania czynności przeszukania może być art. 100 § 2 pkt 4 

KP, zgodnie z którym pracownik obowiązany jest dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mie-

nie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę. Niniejszy przepis należy rozumieć jako ,,pewnego rodzaju regułę powinności lojalnego 

zachowania się zatrudnionego względem pracodawcy, z której płynie obowiązek powstrzyma-

nia się pracownika od podejmowania wszelkich działań, które mogłyby spowodować jakiekol-

wiek szkody bądź uszczuplenie w majątku pracodawcy. Stąd też można wywodzić, że poddanie 

się pracownika czynności przeszukania może być traktowane jako szczególna forma realizacji 

tego obowiązku”41. Jednak w mojej ocenie nie jest to wystarczająca przesłanka określająca po-

winność poddania się przez pracownika tego typu czynności. 

                                                           
37 M. Jendrasik, Przeszukanie rzeczy osobistych pracownika, [www.kadry.infor.pl] [data dostępu 26 października 2016].  
38 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część II. Prawo stosunku pracy, PWN, Warszawa - Kraków 1986, s. 186. 
39 M. Smolski, Kontrola osobista pracowników-wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w świetle Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
13 kwietnia 1972 roku) [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, Nr 859, s. 82. 
40 M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatności,  Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 254.  
41 Ibidem, s. 87. 
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W starszej linii orzeczniczej i doktrynie dopuszcza się przeszukanie pracownika jako jeden z 

rodzajów kontroli osobistej tylko i wyłącznie w określonych wypadkach. Pracodawca musi 

przede wszystkim spełnić podstawowe warunki dopuszczające zastosowanie tej czynności. Jako 

naczelny warunek uznaje się uzasadnienie dokonania osobistej kontroli. Ponadto podkreśla się, 

iż powinna być ona współmierna do celu, jakiemu ma służyć42. 

Zdaniem H. Szewczyk ,,nakaz pracodawcy poddania się kontroli osobistej przez pracownika 

nie jest poleceniem dotyczącym pracy, odnoszącym się do realizacji obowiązków pracowni-

czych, a zwłaszcza obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy”43. Cytat ten stanowi potwierdze-

nie przedstawionej przeze mnie wcześniej tezy, iż przepis art. 100 § 2 pkt 4 KP nie jest wystar-

czającą podstawą do prowadzenia tego typu działań przez pracodawcę. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na kwestię uzyskania zgody pracownika na przeprowadzenie 

względem niego czynności przeszukania. W doktrynie podkreśla się, że jest to najważniejsza 

przesłanka legalności przeszukania oraz, że nie może być ona wynikiem wprowadzenia pra-

cownika w błąd. Pracownik wyrażający zgodę na dokonanie przeszukania posiada prawo do 

ustosunkowania się do wyników kontroli. Może także żądać przywołania wskazanego przez 

siebie świadka lub odnotowania wyników na piśmie. Pracodawca jest obowiązany do zachowa-

nia w tajemnicy wobec innych pracowników i osób nieupoważnionych szczegółów związanych 

z dokonanym przeszukaniem44. 

Pogląd ten podziela również K. Ziółkowska. ,,Przed dokonaniem czynności przeszukania 

pracownik powinien wyrazić zgodę, natomiast pracodawca jest obowiązany do poinformowania 

go o prawie odmowy poddania się tego rodzaju kontroli oraz o konsekwencjach jakie podwład-

ny może ponieść z tego tytułu. Po zakończeniu pracy pracodawca osobiście może żądać pokaza-

nia zawartości torebki, siatki, reklamówki, która należy do pracownika. Przełożony może do 

tego typu czynności upoważnić na piśmie inną osobę. Ponadto wszystkie przedmioty pochodzą-

ce z danej torebki powinny zostać wyjęte przez samego pracownika”45. 

Niewątpliwie należy mieć na uwadze rozważność pracodawcy, ponieważ może się okazać, 

że jego przypuszczenia co do nieuczciwości swego pracownika mogą doprowadzić jedynie do 

poniesienia z tego tytułu negatywnych konsekwencji. W sytuacji bezprawnego przeszukania 

pracownik jest uprawniony do zawiadomienia odpowiednich służb o popełnieniu przestępstwa 

z art. 218 § 1a KK (w razie złośliwego lub uporczywego naruszania jego praw). Ponadto, pod-

władny może stwierdzić, iż pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obo-

wiązków wobec niego, a tym samym rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i domagać 

się od pracodawcy odpowiedniego odszkodowania zgodnie z przepisami Kodeksu pracy46. Naj-

dalej idącym skutkiem przeprowadzania przez pracodawcę zbyt częstych kontroli osobistych 

pracowników może być oskarżenie go przez załogę o mobbing. 

Natomiast przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wpływania na 

kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz przeciwdziałania mobbin-

gowi. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdro-

wia, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę. Natomiast pracownik, który na skutek mobbingu rozwiązał umowę 

o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż mini-

                                                           
42 Patrz H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników [w:] „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjalny” 2011, nr 3, 
s. 228. 
43 Ibidem. (brak storny) 
44 M. Smolski, dz. cyt., s. 88, za S. Kowalski, Przeszukanie pracownika, [w:],Służba pracownicza” 2013, nr 6, s. 15. 
45 K. Ziółkowska, dz. cyt., s. 134. 
46 M. Stępak - Miczek, Kontrola pracownika przez pracodawcę, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 66-67. 
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malne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 94 w zw. z art. 

943 KP). Dlatego też pracodawca musi obiektywnie ocenić, czy tego typu zachowanie jest zgod-

ne z zasadami współżycia społecznego i czy po prostu jest ,,fair” wobec własnej załogi. 

Istnieje również pogląd, że przeszukanie może być uzasadnione tylko wobec niektórych ka-

tegorii pracowników, w szczególności takich, którzy mają bezpośredni kontakt z mieniem 

o wysokiej wartości należącego do zakładu pracy. Powodem, dla którego tego typu kontrola 

osobista byłaby uzasadniona jest podejrzenie o kradzież danego mienia, co mogłoby narazić pra-

codawcę na ogromne straty47. Aby dokonać potwierdzenia wyżej wskazanej tezy, można oprzeć 

się na art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem 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 

zabronionego48. Zapis ten ma charakter ogólny, natomiast odnosząc się do kwestii przeszukania 

pracownika można uznać, iż tego rodzaju czynność jest w pewnych przypadkach dozwolona. 

Podstawowe zasady dopuszczające możliwość przeszukania pracownika na terenie zakładu 

pracy opierają się na twierdzeniu, iż taka kontrola powinna być oczywiście uzasadniona 

i celowa oraz cele kontroli osobistej pracownika powinny być obiektywne, a wszelkie decyzje 

dotyczące podjęcia jakichkolwiek działań powinny należeć jedynie do pracodawcy, gdyż to on 

jest narażony na poniesienie wszelkich negatywnych skutków związanych z przekroczeniem 

granic kontroli49. 

Jeżeli chodzi o zasady i sposób dokonywania przeszukania na pracownikach należy odwołać 

się do przepisów Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 227 KPK przeszukanie powin-

no być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godno-

ści osób, których ta czynność dotyczy oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwo-

ści50. Wykonywanie kontroli w sposób, który celowo poniżałby pracowników stanowi narusze-

nie przepisów prawa i rodzi odpowiedzialność prawną po stronie pracodawcy. 

Kontrola osobista pracownika nie może być też swego rodzaju karą, czy też sposobem nę-

kania pracownika. Przeszukanie podwładnego nie może nosić cech dyskryminacji ani też jego 

molestowania seksualnego51. Ponadto odnosząc się do art. 223 KPK można żądać, aby przeszu-

kanie pracownika i odzieży na nim było dokonywane w miarę możliwości za pośrednictwem 

osoby tej samej płci. Zasada ta byłaby zbędna w przypadku, gdy pracodawca ograniczyłby prze-

szukanie pracownika jedynie do sprawdzenia zawartości jego torby czy reklamówki. Należy ją 

jednak stosować w przypadku, gdy pracownik odmówi kontroli, a kontrola ta, bądź też osobista 

rewizja pracownika będzie się odbywała za pośrednictwem funkcjonariusza policji.  

 Często również pracodawca dokonuje przeszukania przez pracowników wynajętej służby 

ochronnej. W literaturze prawa pracy podkreśla się jednak, iż korzystanie z tego typu usług jest 

niedozwolone, ponieważ godzi w dobra osobiste pracownika. ,,Dokonywanie kontroli osobistej 

pracowników przez wewnętrzne służby ochrony stanowi przekroczenie granic określonych 

prawem i może powodować poniesienie odpowiedzialności zarówno przez pracodawcę jak 

i wynajętego pracownika ochrony”52. 

                                                           
47 K. Obałka, Problem kontroli osobistej pracowników – artykuł polemiczny [w:] „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 10, s. 11-12. 
48 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.). 
49 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych… za K. Roszewska, Kontrola osobista pracowników [w:] „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 6, s. 8-
9. 
50 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 97, nr 89, poz. 555). 
51 M. Stępak - Miczek, dz. cyt., s. 66. 
52 K. Ziółkowska, dz. cyt., s. 135. 
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Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na sytuację pracodawcy w danym przypadku. Po-

zbawienie go prawa do jakiejkolwiek kontroli pracownika, mogłoby go narazić na dopuszczenie 

do świadczenia pracy osób stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo (np. osoby będące pod 

wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających oraz próbujące takie substancje wnieść 

na teren zakładu pracy). Wobec tego prawo zatrudniającego do przeprowadzenia przeszukania 

pracownika pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy czy też ła-

mania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy53. 

Podsumowując, należy wspomnieć, że problem przeszukania pracownika jest dosyć deli-

katnym tematem, z uwagi na fakt, że nie został on do tej pory uregulowany wprost w żadnym 

akcie prawnym wyższego rzędu i zapewne pozostanie jeszcze długo kwestią sporną zarówno 

w literaturze jak i w doktrynie prawa pracy. W związku z tym, tylko pośrednio dopatruje się 

podstaw umożliwiających pracodawcy dokonanie tego typu czynności. Niewątpliwie, samo po-

siadanie przez pracodawcę faktycznej przewagi nad pracownikiem nie uprawnia go do prze-

prowadzenia kontroli osobistej. Przełożony może dokonać tych czynności wyłącznie w uzasad-

nionych przypadkach, wyjątkowo oraz po spełnieniu określonych warunków. Pracodawca 

chcąc w ten sposób chronić własny interes musi zachować wyjątkową ostrożność, gdyż łatwo 

może naruszyć godność i dobra osobiste pracownika, a tym samym narazić się na odpowiedzial-

ność prawną. 

  

                                                           
53 M. Smolski, Kontrola osobista pracowników… s. 90. 
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KONTROLA OSOBISTA 

 

 

Wstęp 

Kontrola osobista wprawdzie nie jest pojęciem tożsamym z czynnością przeszukania, jed-

nakże uzasadnionym wydaje się podjęcie tego tematu z uwagi na trudności w rozgraniczeniu 

tych dwóch czynności1. Najważniejszą odrębnością kontroli osobistej jest fakt, iż w przeciwień-

stwie do przeszukania jest realizowana poza procesem karnym i poza regulacjami Kodeksu po-

stępowania karnego2. Kontrola osobista funkcjonuje w polskim ustawodawstwie od bardzo 

dawna, jednakże wciąż jest to obszar wymagający prób usystematyzowania. Pojęcia charaktery-

zujące tę czynność mogą bowiem budzić wątpliwości interpretacyjne. Z pewnością jednak 

czynność ta ma na celu zagwarantowanie bezpośredniej reakcji na czyn zabroniony lub prze-

ciwdziałanie jego popełnieniu3, tj. kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba zmie-

rza do jego popełnienia. 

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli osobistej 

Kontrolę osobistą przeprowadzać mogą różne służby mundurowe, takie jak funkcjonariusze 

Służby Więziennej4, Centralnego Biura Antykorupcyjnego5, Żandarmerii Wojskowej6, Straży 

Granicznej7, Straży Miejskiej8, Biura Ochrony Rządu9, czy też Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego10, jednakże podstaw prawnych przeprowadzania kontroli osobistej należy przede 

wszystkim upatrywać w ustawie o Policji11, która definiuje tę strukturę jako umundurowaną 

i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi 

oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym obowiązkiem policjanta 

jest ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego12. Realizując swoje ustawowe obowiązki, Poli-

cja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń wykonuje 

czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe13. 

W trakcie realizacji powyższych czynności policjanci wyposażeni są w stosowne instrumenty, 

umożliwiające im kontrolowanie osób. Kontrola osobista nie zawiera się ani w katalogu czynno-

ści operacyjno-rozpoznawczych, ani tym bardziej w katalogu czynności procesowych, zatem 

                                                           
1 G. Babieracki, Kontrola osobista, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2009, s. 5. 
2 K. T. Boratyńska, Kodeks postępowania karnego. Komentarz (red.) A. Sakowicz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 526. 
3 Z. Grądzik, Ustawa o Policji. Komentarz (red.) Ł. Czebotar, LEX 2015 [data dostępu: lipiec 2016 r]. 
4 Art. 18 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010, nr 79 poz., 523 z późn. zm.). 
5 Art. 14 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006, nr 104, poz. 708 z późn. zm.).  
6 Art. 17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2001, nr 123, poz. 1353 z późn. 
zm.). 
7 Art. 11 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462 z późn. zm.). 
8 Art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 779 z poźn. zm.). 
9 Art. 13 Ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2001, nr 27, poz. 298 z późn. zm.). 
10 Art. 23 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002, nr 74, poz. 676 z późn. zm.). 
11 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.). 
12 Zob. W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 20; E. Żywucka-Kozłowska, M. Kowalczyk-Ludzia, K. 
Bronowska, A. Ludzia, Bliżej człowieka. Community policing w polskiej rzeczywistości początku XXI wieku, Volumina, Szczecin – Olsztyn 2011, s. 8. 
13 Patrz art. 14 ustawy o Policji. 
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a contrario należy zakwalifikować tę czynność do katalogu czynności administracyjno-

porządkowych, które wykonywane są w celu ochrony spokoju i porządku publicznego, a ich 

efektem jest najczęściej ujawnianie wykroczeń14. W literaturze nie stanowi to jednak kwestii 

oczywistej, część przedstawicieli doktryny precyzuje, iż kontrola osobista jest to czynność wy-

łącznie porządkowa, podnosząc argumenty, że kontrola nie wiąże się z żadnym postępowaniem 

administracyjnym, którym jest uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych 

przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do zała-

twienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej15. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o Policji, Rada Ministrów, mając na uwadze skuteczność 

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 czynności16. Wobec tak skonstruowanej 

delegacji ustawowej, uchwalony został akt wykonawczy w postaci Rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektó-

rych uprawnień policjantów17. 

Podstawą faktyczną dokonania kontroli osobistej jest uzasadnione podejrzenie popełnienia 

przez osobę lub osoby czynu zabronionego pod groźbą kary. Analizując praktyczny aspekt prze-

prowadzania kontroli osobistej, można przyjąć, że w ramach wykonywanych przez policjanta 

obowiązków służbowych kontrola osobista może pojawić się co najmniej w dwojaki sposób18. 

Kontrola osobista może być przeprowadzona wtedy, gdy już od samego początku policjant miał 

uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez kontrolowaną osobę. Nie jest to 

jednak zasadą. Kontrola osobista może bowiem mieć miejsce, jeżeli w trakcie wykonywania 

innej czynności służbowej, np. legitymowania, ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające 

przeprowadzenie kontroli osobistej19. Ustawodawca nie sprecyzował ani nie wyszczególnił jakie 

okoliczności mogą świadczyć o zaistnieniu przesłanki do przeprowadzenia kontroli osobistej, 

dlatego próby te podejmowane są w literaturze. Wymienia się, że mogą to być sytuacje, gdy 

w czasie patrolu funkcjonariusz zaobserwował niepokojące zdarzenia, a ponadto również, gdy 

osoba ma pośredni związek z zaistniałym czynem zabronionym, np. spotkanie tej osoby w po-

bliżu miejsca włamania20. 

Zastanawiającym jest fakt, iż niegdyś, kiedy obowiązywało jeszcze Zarządzenie Komendan-

ta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności do-

chodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ści-

gania ich sprawców21, odnosiło się ono w wąskim zakresie do czynności kontroli osobistej. Jasny 

i klarowny zapis § 96.1, zgodnie z którym kontrola osobista nie jest przeszukaniem w znaczeniu 

czynności procesowej, utracił moc obowiązującą wraz z wprowadzeniem Wytycznych Komen-

danta Głównego Policji w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez 

                                                           
14 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, LEX 2002. 
15 G. Babieracki, Kontrola osobista. Jest problem, czy go nie ma?, [w:] „Przegląd Prewencyjny” 2012, nr 1 (5), s. 6.; G. Babieracki, J. Konewko, S. 
Młynarski, Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w codziennej służbie policjanta, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2011, 
s. 10. 
16 D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie, Materiały dydaktyczne Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015, s. 8. 
17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjan-
tów (Dz.U. 2015, poz. 1565). 
18 G. Babieracki, Kontrola osobista. Jest problem…, op. cit., s. 6. 
19 Zob. Z. Grądzik, Ustawa o Policji. Komentarz (red.) Ł. Czebotar, LEX 2015. 
20 M. Baran, P. Sielecki, A. Wasik, Podręcznik policjanta pionu prewencji, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2007, s. 48. 
21 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-
śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP 05.1.1). 
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policjantów22, gdyż – jak wskazuje nazwa aktu – Wytyczne nie odnoszą się do czynności admi-

nistracyjno-porządkowych. Również w aktualnie obowiązujących Wytycznych23 nie znalazł 

odzwierciedlenia zapis dotyczący kontroli osobistej. Zdaje się jednak, że jego istota pozostała 

w prawie polskim zasadą. 

Kontrola osobista a ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 

Ustawodawca konstruując normy prawne dotyczące organizowania imprez masowych nie 

posłużył się terminem „kontrola osobista”, mimo że czynności podejmowane przez służby po-

rządkowe są niemal identyczne z tymi, których dokonując policjanci. Uznać to należy za dzia-

łanie celowe, oddzielające te dwie czynności. Pomimo to, wśród społeczeństwa dominuje po-

gląd, że są to czynności tożsame. 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych24 legitymuje Radę Ministrów do wprowadze-

nia szczegółowych norm w zakresie kontroli uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie ma-

sowej, w tym sposób legitymowania uczestników imprezy masowej oraz przeglądania ich baga-

ży i odzieży. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymo-

gów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne25, przeglądanie odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej powinno być 

dokonywane przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej tej samej płci, 

co osoba kontrolowana. Przed rozpoczęciem przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby 

uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu 

„służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”. Kolejne 

zapisy Rozporządzenia w praktyce właściwie nie są przestrzegane, prawdopodobnie ze względu 

na dynamiczność zdarzeń podczas koncertów, meczy. Chodzi o okazanie przez członków służb 

identyfikatora wydanego przez organizatora imprezy masowej w sposób umożliwiający osobie, 

której bagaż lub odzież są przeglądane, odczytanie danych na nim umieszczonych, a ponadto 

podanie podstawy prawnej i przyczyny przeglądania zawartości bagażu lub odzieży. Zapisy 

Rozporządzenia przewidują także, że podczas wykonywania opisywanych czynności członek 

służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby 

uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko. Ważne jest również, że czyn-

ność ta nie jest przeprowadzana w sposób przymusowy, bowiem przed przystąpieniem do prze-

glądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służ-

by porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa tę osobę do okazania zawartości baga-

żu lub okazania odzieży. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub 

przeglądanej odzieży przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na im-

prezie masowej jest niedozwolone, członek służby porządkowej odmawia wpuszczenia tej osoby 

na imprezę masową lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania tej imprezy. Natomiast jeśli odkry-

cia takiego dokona członek służby informacyjnej, to wzywa niezwłocznie członka służby po-

rządkowej w celu wykonania powyższych czynności, gdyż sam nie jest uprawniony do ich do-

konania. Co innego jednak, kiedy którykolwiek z członków służb stwierdzi, że w zawartości 

przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży znajduje się broń lub inne niebezpieczne 

przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. Wtedy członek służby porząd-

                                                           
22 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez poli-
cjantów (Dz. Urz. KGP poz. 7). 
23 Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjan-
tów (Dz.Urz.KGP.2015.59). 
24 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, nr 62, poz. 504 z późn. zm.). 
25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 
służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U.2011.183.1087). 
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kowej lub członek służby informacyjnej odbiera te przedmioty, a następnie niezwłocznie prze-

kazuje tę osobę Policji, wraz z odebranymi przedmiotami. 

 

Taktyka przeprowadzenia kontroli osobistej 

Przede wszystkim policjant jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób 

umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czyn-

ności służbowej26, w tym również kontroli osobistej. 

Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać funkcjonariusz tej samej płci, co osoba kontro-

lowana. Można przypuszczać, iż – podobnie jak w przypadku przeszukania – rozwiązanie to jest 

podyktowane zarówno chęcią oszczędzenia przykrych sytuacji osobie przeszukiwanej, jak i słu-

ży dokładności przeprowadzonego przeszukania27. Kontrola winna odbywać się w miejscu nie-

dostępnym dla osób postronnych. Nie oznacza to jednak, że wykluczona jest obecność osób 

trzecich. W trakcie kontroli osobistej możliwa jest obecność osób trzecich: osoby wskazanej 

przez kontrolowanego, chyba że obecność tej osoby utrudniałaby lub uniemożliwiałaby prze-

prowadzenie czynności, a także osoby wskazanej przez policjanta, jeżeli uzna on to za koniecz-

ne dla uzyskania celu kontroli. Wyjątkiem od wskazanych zasad jest sytuacja, w której kontrola 

musi być przeprowadzona niezwłocznie. Dzieje się tak pod wpływem wyjątkowych okoliczno-

ści, takich jak zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Wówczas kontrolę może przeprowa-

dzić policjant płci odmiennej lub może być ona przeprowadzona w miejscu, które dostępne jest 

dla osób postronnych28. 

Funkcjonariusz Policji przy przeprowadzaniu kontroli osobistej: 

1. sprawdza zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej 

ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała, 

2. sprawdza zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy 

sobie osoba kontrolowana, 

3. odbiera osobie kontrolowanej posiadaną broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogą-

ce służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stano-

wić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi, 

4. legitymuje osobę kontrolowaną29. 

Istotnym elementem związanym z procedurą przeprowadzania kontroli osobistej, i jedno-

cześnie elementem taktyki, jest to, iż zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, któ-

re znajdują się na jej ciele, sprawdza właśnie policjant. W żaden sposób przepisy nie nakazują 

policjantowi wzywania osoby do dobrowolnego wydania przedmiotów (np. niebezpiecznych), a 

dopiero potem do przeprowadzania kontroli osobistej30. 

Uprawnienia kontrolowanego 

Funkcjonariusz Policji ma obowiązek dokumentowania czynności kontroli osobistej w no-

tatniku służbowym lub w notatce służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich prze-

prowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, a także 

rodzaj i wynik czynności. Dokumentowanie może przybrać formę elektroniczną. Dopiero gdy 

osoba kontrolowana zgłosi żądanie protokołu z przeprowadzenia kontroli osobistej, powstaje 

                                                           
26 W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, LEX 2012. 
27 Zob. Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 183. 
28 Zob. A. Kłosek, Interwencje policyjne. Analiza przypadków. Część II, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2010, s. 9. 
29 § 14 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień 
policjantów. 
30 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski, Sprawdzenie osoby…, op. cit., s. 13. 
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obowiązek jego sporządzenia. Z jednej strony można przyjąć, iż tak skonstruowana regulacja, 

ustanawiająca fakultatywne sporządzenie protokołu, ma za zadanie usprawnić pracę policjanta, 

który w obliczu bezpośrednich, niezwłocznych i incydentalnych zdarzeń nie ma warunków do 

tego, by dokonać tak czasochłonnych czynności formalnych. Analizując jednak doniesienia me-

dialne oraz społeczne rozwiązanie takie stanowi swoistą furtkę do nadużywania tej czynności, 

a w ślad za tym przekroczenie uprawnień policjantów. Wprawdzie – jak zostało już w niniej-

szym tekście podkreślone – policjant, który chce przystąpić do przeprowadzenia kontroli osobi-

stej ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem zaistniała przesłanka uzasadnionego podej-

rzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ale w praktyce nie zawsze ma to zastosowa-

nie. Wychodząc z założenia, że w przypadku legitymowania obowiązuje policjantów duża do-

wolność31, zapominają oni, że ustawodawca zróżnicował w stosunku do innych czynności prze-

słanki umożliwiające dokonywanie kontroli osobistej32. Kontrola osobista zdecydowanie bar-

dziej narusza dobra osobiste osoby kontrolowanej. Dlatego na czynności policjanta przysługuje 

prawo do złożenia zażalenia do prokuratora na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o Policji lub wy-

stąpienia z powództwem cywilnym w związku z naruszeniem lub zagrożeniem naszych dóbr 

osobistych. Ponadto, za zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa grozi policjantowi odpowiedzialność dyscyplinarna, a nawet 

sankcje karne. Media niemal każdego dnia donoszą o niezadowoleniu obywateli, wynikającym 

z drastycznego traktowania obywateli przez funkcjonariuszy Policji oraz nieuzasadnionych na-

ruszeń nie tylko nietykalności cielesnej, ale także ingerowania w podręczne przedmioty, torby, 

bagaże. Przeprowadzenie badań ankietowych w tym obszarze zdeterminowane było ustano-

wieniem hipotezy na podstawie wniosków wyciągniętych z doniesień medialnych, które nega-

tywnie odnosiły się do uprawnień funkcjonariuszy Policji. Jak zostało już zasygnalizowane po-

wyżej, kontrola osobista ingeruje w dobra osobiste obywateli, a swobodna interpretacja przesła-

nek jej zastosowania powoduje niejednokrotnie przekroczenie uprawnień. Ankiety, do których 

przystąpiło 20 osób w przedziale wiekowym 19-26 lat, z których wszyscy podjęli naukę na 

uczelniach wyższych, wykazały jednak inny wniosek, który kłóci się z dominującym w sieci 

przekonaniem. Zdecydowana większość ankietowanych (45%) w pozytywny sposób ocenia za-

kres uprawnień przysługujących policjantom w przeprowadzaniu kontroli osobistych, stwier-

dzając, że uprawnienia te są na poziomie wystarczającym. 25% ankietowanych uznało, iż 

uprawnienia te są szerokie, a 5% badanych oceniło je jako zbyt szerokie. Jedynie 15% badanych 

oceniła uprawnienia jako wąskie. 

                                                           
31 Zob. G. Awsiukiewicz, Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i przykładowa dokumentacja, Wydawnictwo 
Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2008, s. 17-24.  
32 [http://maszprawo.org.pl/2013/08/kontrola-osobista-przeszukanie-dokonywana-przez-policjantow/], [data dostępu: lipiec 2016]. 

http://maszprawo.org.pl/2013/08/kontrola-osobista-przeszukanie-dokonywana-przez-policjantow/
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Wykres 1. Społeczna ocena uprawnień funkcjonariuszy Policji w zakresie kontroli osobistej 

 
Źródło: badania własne. 

 

Podobnie wynika z policyjnych statystyk, zgodnie z którymi w 2010 r. liczba przekroczeń 

uprawnień zarzuconych funkcjonariuszom Policji wyniosła 117, w następnym roku spadła do 

67, w 2012 roku zaś zmniejszyła się do 4633. 

Wnioski 

Z punktu widzenia ogólnej tematyki niniejszej publikacji, można pokusić się o postawienie 

tezy, że kontrola osobista w pewnym sensie poprzedza czynność przeszukania. Stanowi etap 

wstępny do ewentualnych dalszych czynności, które mogą okazać się konieczne. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzania kontroli osobistej ujawniony zostanie przedmiot, którego posiadanie 

jest zabronione, to wówczas funkcjonariusz ma już do czynienia ze sprawcą przestępstwa lub 

wykroczenia i dokonuje jego zatrzymania. Kontrola osobista zostaje wtedy niejako przerwana i 

to nie tylko przez to, że postępowanie karne nie przewiduje czynności kontroli osobistej, ale i 

dlatego, że kontrola osobista jest w pewnym sensie ograniczona. Policjant w ramach kontroli 

osobistej nie jest wyposażony w wystarczający zakres uprawnień, by ujawnić wszystkie 

przedmioty stanowiące podstawę do postawienia zarzutów, choćby przez to, że nie może 

odsłaniać miejsc przykrytych ubraniami. Nie jest to jednak tak oczywiste, jak się wydaje. Jeśli 

podczas kontroli osobistej funkcjonariusz ujawni np. środek odurzający, to nie zachodzi 

automatyczne przejście w tryb przeszukania. Najpierw dochodzi do przesłuchania policjanta w 

charakterze świadka oraz do spisania protokołu oględzin. Dopiero później dokonuje się 

przeszukania, w wyniku którego prawdopodobnie ujawnią się kolejne zabronione przedmioty. 

Niemniej jednak kontrola osobista – jeśli nie jest nadużywana – stanowi pewną pozaprocesową 

drogę do wykrywania przedmiotów mogących stanowić przedmiot potencjalnego przestępstwa. 

  

                                                           
33 [http://gazeta.policja.pl/997/inne/tylko-sluzba/87020,Sad-wyznaczyl-granice-odpowiedzialnosci-Nr-96-032013.html], data dostępu: lipiec 2016 r. 
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dr hab. Elżbieta Żywucka – Kozłowska 

 

 

 

KONTROLA JAKO CZYNNOŚĆ PODOBNA DO PRZESZUKANIA 

 

 
Kontrola, jak sama nazwa tej czynności wskazuje, to takie działanie, które ma na celu 

sprawdzenie określonego podmiotu czy przedmiotu , czy spełnia warunki bezpieczeństwa bądź 

poprawności1 (w tym ostatnim aspekcie – na przykład w działaniach organów kontroli admini-

stracji2). Czynności kontrole wykonywane są przez różne podmioty – od organów administracji, 

przez służby państwowe (Straż Graniczna 3, Służba Więzienna4, Policja 5) czy inne uprawnione, 

jak choćby Służba (niekiedy nazywana Strażą ) Ochrony Lotniska 6. Czynności kontrolne po-

dejmują także inne podmioty, na przykład służba epidemiologiczna7, jak i weterynaryjna 8. We-

dług autorów Zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego9, akty prawne dotyczące 

ochrony w cywilnym ruchu lotniczym można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie na te 

o randze krajowej oraz na akty prawa rangi międzynarodowej. Do pierwszej z nich zalicza się: 

1. Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego 

Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. 

U. nr 116, poz. 803), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów 

ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. nr 

168, poz. 1638), 

4. Obwieszczenie Prezesa ULC z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie Załączników do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 

grudnia 1944 r. – Załącznik 17 „Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

przed atakami bezprawnej ingerencji” (Dz. Urz. ULC, nr 4 z dnia 29 sierpnia 2003., poz. 

17), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie kontroli 

przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. nr 168, poz. 

1640), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego 

Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. nr 25, poz. 

208), 

                                                           
1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, nr 185, poz. 1092 ). 
2 „Kontrola administracji w znaczeniu węższym oznacza badanie zgodności postępowania organów administracji z przepisami prawa, porównywanie 
wyników z założonymi celami, formułowanie wniosków o nieprawidłowościach i ich usuwanie oraz wprowadzanie usprawnień. Natomiast w znacze-
niu szerszym oznacza kontrolę wykonywaną przez organy administracji, nie tylko wobec organów administracji, ale również innych podmiotów”; 
dostęp internetowy: http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/335057,kontrola.html [data dostępu: 07.02.2017]. 
3 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( Dz. U. 1990, nr 78, poz. 462 ). 
4 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz.U. 2010, nr 79, poz. 523 ). 
5 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 ). 
6 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. 2002, nr 130, poz. 1112 ). 
7 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985, nr 12, poz. 49 ). 
8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004, nr 33, poz. 287 ). 
9 J. Sztucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelina ( red.) Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 32-33. 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 w sprawie Krajowego 

Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  (Dz. U. nr 230, poz. 1956), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 122, poz. 1273), 

9. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 

95)10. 

Drugą grupę aktów prawnych stanowią te o międzynarodowej randze, do której autorzy 

przywołanego opracowania zaliczyli: 

1. Chicagowską Konwencję Lotnictwa Cywilnego (Doc.7300/6) – 1944 r., 

2. Konwencję Haską (Doc. 8364) – 1963 r., 

3. Konwencję Montrealską (Doc. 8966) – 1971 r., 

4. Protokół do Konwencji Montrealskiej (Doc. 9518) – 1988 r., 

5. Konwencję o znakowaniu materiałów niebezpiecznych (Doc.9571) 1991 r., 

6. Aneks 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym „Ochrona 

międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji” – 

sporządzony 7 grudnia 1944 r. w Chicago; (7 edycja wraz z poprawkami z 2001 r.), 

7. Konwencję w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na 

pokładzie statków powietrznych, sporządzoną w Tokio 14 września 1963 r., 

8. Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko 

bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzoną w Montrealu 23 września 1971 r., 

9. Protokół w sprawie zwalczania bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych 

obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, podpisany w Montrealu 24 lutego 

1988 r., 

10. Konwencję w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich 

wykrycia, sporządzoną w Montrealu dnia 1 marca 1991 r., 

11. Aneks 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym „Bezpieczny 

transport materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą” – sporządzony 7 grudnia 1944 r. 

w Chicago, 

12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego 

szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm 

ochrony lotnictwa cywilnego, 

13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe 

środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 

lotnictwa cywilnego, 

14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe 

środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 

lotnictwa cywilnego, 

15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające 

wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do 

rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, 

                                                           
10 Tamże , s. 32-33. 
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16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony 

lotnictwa cywilnego, 

17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające 

kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych 

podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków 

w zakresie ochrony, 

18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 w zakresie 

specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa 

cywilnego, 

19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające 

procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa11. 

Z powyższego zestawienia wynika wprost, że problem zapewnienia właściwego poziomu 

bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym od dawna stanowi centrum zainteresowania spo-

łeczności międzynarodowej, w tym także i Polski. Stąd podejmowane są wszelkiego rodzaju 

działania, których celem jest zapewnienie przedmiotowego bezpieczeństwa oraz ochrona przed 

zamachami na najwyżej cenione przez człowieka wartości, jakimi są życie i zdrowie ludzkie. 

Kontrola w obszarze portów lotniczych oraz kontrola pasażerów, członków załogi statków po-

wietrznych jak i personelu naziemnego jest instrumentem prewencyjnym. 

Najbardziej zbliżoną formą kontroli do przeszukania jest ta, która wykonywana jest 

w portach lotniczych nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach świata. Jej celem jest za-

pewnienie bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym. W Polsce zakres i formę kontroli 

w tym względzie regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony 

lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie 

przepisu art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112). 

W rozdziale 3 tegoż rozporządzenia opisano metody i środki ochrony pasażerów oraz bagażu 

kabinowego, zaś w kolejnym, czwartym - metody i środki ochrony bagażu rejestrowanego. 

W przepisie § 30.1. wskazano: „Pasażerów odlatujących, w tym pasażerów transferowych 

i tranzytowych, oraz ich bagaż kabinowy, poddaje się kontroli bezpieczeństwa przed wejściem 

na pokład statku powietrznego lub do pomieszczeń znajdujących się w strefie sterylnej lotni-

ska.”12. Zapis ten jednoznacznie wskazuje, iż kontrola ma charakter obowiązkowy, bowiem 

ustawodawca wprost określił to zwrotem „poddaje się”, a zatem nie ma innej możliwości za-

chowania się tak podmiotów uprawnionych do dokonania kontroli, jak i pasażerów. Zgodnie 

§ 30.2 przywołanego aktu prawnego „Kontrolę, o której mowa w ust. 1, wykonuje: 

1. Straż Graniczna - w ruchu międzynarodowym, 

2. służba ochrony lotniska we współdziałaniu z Policją - w ruchu krajowym.”13. 

Jak wynika z treści przywołanego przepisu, formacją uprawnioną do kontroli podróżnych 

oraz ich bagażu w ruchu międzynarodowym jest Straż Graniczna (tu także kontrola dokumen-

tów uprawniających do przekroczenia granicy państwa oraz biletu ). W ruchu krajowym pod-

miotem tym jest Policja oraz służba ochrony lotniska. W praktyce, kontroli bagażu kabinowego 

                                                           
11 Tamże, s. 33-34. 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochro-
ny lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.). 
13 Tamże. 
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dokonuje służba ochrony lotniska, zaś kontroli dokumentów tożsamości i biletów – funkcjona-

riusze Policji. 

Ustawodawca przewidział także możliwość dodatkowych metod kontroli (§ 31 cytowanego 

rozporządzenia ) w sytuacjach kryzysowych. W tym miejscu należy podkreślić, że w dobie 

zwiększonego ryzyka ataków terrorystycznych na ten środek transportu zbiorowego, kontrole 

szczegółowe są w pełni uzasadnione14. 

B. Heide pisze, że „Ochrona portu lotniczego polega na zapewnieniu bezpieczeństwa dla 

pasażerów, załóg i pracowników oraz statków powietrznych na stanowiskach postojowych 

i obiektów lotniskowych. Za ochronę odpowiedzialni są pracownicy Służby Ochrony Lotniska, 

Policji, Straży Granicznej, pracownicy Stanowiska Dozoru oraz służby operacyjne. Stanowią oni 

zespół ludzi, który do wykonania wspólnego zadania tj. ochrony portu wykorzystuje wspoma-

gające urządzenia i systemy elektroniczne takie jak: kontrola dostępu, telewizja użytkowa, sys-

tem antywłamaniowy, ochrona samolotów, ochrona ogrodzenia zewnętrznego, ochrona bram 

wjazdowych, kontrola bezpieczeństwa bagażu (screening), identyfikacja bagażu z pasażerem, 

monitoring pojazdów na lotnisku i zarządzanie parkingami.”15. Trudno nie zgodzić się z tymi 

tezami, albowiem zawierają one elementarne założenia istoty współczesnego bezpieczeństwa. 

Porty lotnicze w ostatnich latach stały się (podobnie jak samoloty), obiektami szczególnego za-

interesowania terrorystów, stąd też tak wiele uwagi i tak wiele działań podejmuje się w kierun-

ku eliminacji potencjalnych zagrożeń. 

Analizując dalsze przepisy uprzednio przywoływanego już rozporządzenia należy podkre-

ślić dwutorowy zakres kontroli, a mianowicie kontrole manualną oraz przy użyciu „bramki ma-

gnetycznej do wykrywania metali w połączeniu z kontrolą manualną wybranych pasażerów, 

których przejściu przez tę bramkę nie towarzyszy sygnał dźwiękowy”16. W przepisie § 32.1. 

tegoż rozporządzenia ustawodawca postanowił, że „Kontrolę bezpieczeństwa prowadzi się przy 

użyciu urządzeń rentgenowskich, detektorów metali lub innego sprzętu specjalistycznego”17. 

Wymienione w tym przepisie urządzenia, w szczególności urządzenia rentgenowskie służą je-

dynie kontroli bagażu, a nie pasażerów, co jest oczywistym, albowiem poddawanie promienio-

waniu X osób podróżujących nie znajduje żadnego uzasadnienia w prawie. Nadto, najmniejsze 

dawki promieniowania rentgenowskiego nie służą zdrowiu, a naświetlanie musi mieć uzasad-

nienie medyczne (wskazania lekarskie). 

Kontrole pasażerów podróżujących samolotami są praktycznie takie same we wszystkich 

portach lotniczych świata. Niekiedy mają status wzmożonych (bez względu na to, czy istnieje 

realnie zwiększone ryzyko, czy tez nie). Przykładem tego są odprawy paszportowo – biletowe 

na lotnisku w Pekinie, gdzie wszyscy pasażerowie poddawani są szczegółowej kontroli. Kontro-

la ta obejmuje nie tylko sprawdzenie dokumentu tożsamości oraz biletu, ale także dokładną 

kontrolę zawartości bagażu. Każdy pasażer kontrolowany jest przy pomocy bramek magnetycz-

nych, ręcznych detektorów metali, zaś bagaż podręczny (kabinowy) sprawdzany jest za pomocą 

promieni X oraz manualnie. W praktyce polega to na otworzeniu torby i sprawdzeniu zawarto-

ści. Niedozwolone przedmioty muszą być usunięte przez pasażera. 

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu lotniczym wskazują, że możliwa jest 

także kontrola osobista podróżnego, jeśli „nie można stwierdzić, czy pasażer posiada materiały 

                                                           
14 Zob. Ł. Miąsik, S. Oślizło, Wzmożone kontrole na dworcach i lotniskach po atakach  terrorystycznych w Belgii, dostęp internetowy: 
http://katowice.tvp.pl/24556564/wzmozone-kontrole-na-dworcach-i-lotniskach-po-atakach-terrorystycznych-w-belgii [data dostępu: 7.02 2017]. 
15 B. Heide, Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych  na wypadek ataków terrorystycznych, dostęp internetowy: www.wspia.eu/file/20337/28-
HEIDE+BOGUSŁAW.pdf [data dostępu: 07.02.2017]. 
16 § 33.1 cytowanego uprzednio rozporządzenia Rady Ministrów. 
17 Tamże. 
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i przedmioty niebezpieczne, poddaje się go kontroli osobistej w wyznaczonym do tego celu 

miejscu, wykonywanej przez osobę tej samej płci.”18. Kontrola osobista w takim przypadku 

przyjmuje postać przeszukania, jednakże podstawą prawną w tym względzie nie są przepisy 

Kodeksu postępowania karnego19, lecz rzeczonego rozporządzenia. Porównując przepisy Kodek-

su postępowania karnego dotyczące przeszukania osoby (art. 223 kpk ) dochodzi się do wniosku, 

że w tym względzie nie ma różnicy co do samej formy tych czynności. W cytowanym uprzed-

nio rozporządzeniu ustawodawca zastrzegł, iż kontrola ta winna być przeprowadzana przez 

osobę tej samej płci, podczas gdy w art. 223 kpk wskazał, iż przeszukanie osoby należy dokony-

wać „w miarę możności” za pośrednictwem osoby tej samej płci. O ile zatem przeszukanie pro-

cesowe winno się odbywać z uwzględnieniem płci przeszukiwanego, o tyle w przypadku rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony 

Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, wymagane jest, by płeć kontrolu-

jącego osobę (kontrola osobista) była tożsama z płcią kontrolowanego. W przypadku odmowy 

poddania się kontroli osobistej, jeśli zaistniały ku niej przesłanki, Straż Graniczna bądź policja 

nie wpuszcza na pokład statku powietrznego, a zatem tylko te dwa podmioty uprawnione są do 

odmowy wpuszczenia podróżnego do samolotu, w sytuacji, w której nie poddaje się on działa-

niom funkcjonariuszy tych formacji. 

Kontrola dotyczy nie tylko podróżnych, ale także osób pracujących w obszarze portu lotni-

czego („§ 34. Osoby zatrudnione na lotnisku i inne osoby udające się do stref zastrzeżonych lot-

niska oraz wnoszone do nich przedmioty są poddawane kontroli bezpieczeństwa w sposób okre-

ślony w § 32”20). Kontroli poddawane są wszystkie osoby, bez względu na ich stan zdrowia fi-

zycznego (pasażerowie niepełnosprawni oraz sprzęt inwalidzki). Kontrola bezpieczeństwa wy-

maga, by pasażerowie skontrolowani nie mieli fizycznego kontaktu z pasażerami nieskontrolo-

wanymi. Gdyby natomiast doszło do takiej sytuacji, przeprowadza się ponownie kontrolę 

wszystkich pasażerów (podobnie statku powietrznego, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że 

pasażer nieskontrolowany mógł przedostać się na pokład samolotu ). 

We wszystkich portach lotniczych świata znajdują się tablice informujące o zakazie prze-

wożenia określonych przedmiotów. Niektóre z nich mogą być przewożone wyłącznie w bagażu 

rejestrowanym (przewożonym w lukach bagażowych, np. nożyczki, pilniki, scyzoryki, sztućce 

metalowe itp.). Zgodnie z treścią § 37 przedmiotowego rozporządzenia „przedmiot umieszczony 

na liście przedmiotów, których przewóz jest zabroniony w transporcie lotniczym, usuwa się z 

bagażu kabinowego pasażera”21. Stąd też, jeśli wymienione przedmioty znalazłyby się w bagażu 

podręcznym, winny zostać stamtąd usunięte. Jeśli pasażer odmawia „usunięcia z bagażu kabi-

nowego przedmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie wpuszcza się do strefy sterylnej i na pokład 

statku powietrznego”22. Bagaże kabinowe kontroluje się w dwojaki sposób: przy użyciu urzą-

dzeń rentgenowskich oraz manualnie. 

 

 

 

                                                           
18 § 33 rozporządzenia uprzednio cytowanego. 
19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 97, nr 88 , poz. 553 z późn. zm.). 
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochro-
ny lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.). 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
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Typologia kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego:23 

 
Podobnie jak bagaż kabinowy, tak i bagaż rejestrowany poddaje się kontroli bezpieczeństwa 

(§ 40 rozporządzenia). Kontrolę tę wykonuje Straż Graniczna (ruch międzynarodowy) oraz 

służba ochrony lotniska we współdziałaniu z Policją. W przepisie § 41 przedmiotowego aktu 

prawnego wskazano, że „kontrolę, o której mowa w § 40 ust. 1, wykonuje się zwłaszcza po-

przez: 

1. kontrolę manualną, lub 

2. prześwietlenie przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego, przy czym 

co najmniej 10% bagażu prześwietlonego poddaje się: 

a. kontroli manualnej, lub 

b. sprawdzeniu z wykorzystaniem systemu rentgenowskiego do automatycznego 

wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) lub uproszczonego systemu 

rentgenowskiego do automatycznego wykrywania materiałów wybuchowych 

(PEDS), lub systemu do wykrywania urządzeń wybuchowych (EDDS), lub 

c. prześwietleniu przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego pod 

dwoma różnymi kątami przez tego samego operatora w tym samym punkcie 

kontroli bezpieczeństwa, lub 

d. prześwietleniu przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego 

z zainstalowaną i wykorzystywaną opcją TIP, 

3. prześwietlenie przy użyciu systemu do wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) 

lub systemu do wykrywania urządzeń wybuchowych (EDDS), lub 

4. prześwietlenie przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego 

z zainstalowaną i wykorzystywaną opcją TIP, lub 

5. zastosowanie urządzeń do wykrywania śladowych ilości i par materiałów wybuchowych 

przy otwartym bagażu.”24. 

Z powyższego zestawienia wynika wprost, że kontrola tego typu bagażu jest znacznie 

bardziej wnikliwa, bowiem uwzględnia wykrywanie materiałów wybuchowych jak i urządzeń 

wybuchowych. Skontrolowany bagaż rejestrowy podlega ochronie, co gwarantuje bezpieczeń-

stwo podróżnych oraz załogi statku powietrznego i tego środka transportu. 

                                                           
23 Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.). 
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochro-
ny lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.). 

Kontrola bagażu kabinowego 

Kontrola manualna 

prześwietlenie przy użyciu 
konwencjonalnego urządzenia 
rentgenowskiego w połączeniu 

zkontrolą manualną 

prześwietlenie przy użyciu urządzenia 
rentgenowskiego wysokiej 

rozdzielczości, wyposażonego w 
oprogramowanie umożliwiające 
projekcję wirtualnych obrazów 

zagrożeń 
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W rozdziale 5 analizowanego rozporządzenia wymieniono przedmioty, których przewóz 

jest zabroniony w transporcie lotniczym. 

 
 

Przepisów dotyczących zakazu wnoszenia na pokład przedmiotów niedozwolonych nie sto-

suje się do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych, posia-

dających środki przymusu bezpośredniego określone w odrębnych przepisach, podczas wyko-

nywania czynności służbowych na pokładzie statku powietrz-

nego25. 

Sposób postępowania w stosunku do pasażera, u którego 

stwierdzi się podczas kontroli bezpieczeństwa bagażu kabino-

wego przedmioty wymienione w § 46 ust. 1 pkt 1-3, określają 

odrębne przepisy.26 Z dnia 9 sierpnia 2007 roku pochodzi 

wieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie 

listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy 

zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz re-

jestrowanym pasażera. 27 Zgodnie z treścią tego obwieszczenia w 

bagażu kabinowym zakazano między innymi przewozu: 

1. broni palnej (bojowa, sportowa), jej składowych, replik, 

zapalniczek wyglądem przypominające broń palną, broni 

sygnałowej, pistoletów startowych itp., 

2. łuków i kusz, siekier i toporów, 

3. żyletek, noży, włóczni i dzid, scyzoryków, 

4. łyżew, maczet, tasaków, 

5. nożyków golarskich, 

6. skalpeli, szabel, mieczy, 

7. wiertarek, noży wielozadaniowych, młotków itp., 

8. kijów baseballowych oraz innego rodzaju kijów używanych w różnych dyscyplinach 

sportu, 

9. deskorolek, wioseł, wędek, 

                                                           
25 Tamże. 
26 § 48.1 rozporządzenia. 
27 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2007, nr 5, poz. 20. 

Przedmioty niedozwolone w 
transporcie lotniczym ( bagaż 

kabinowy )  

broń palna, jej części składowe i 
amunicja oraz imitacje broni 

palnej 

materiały i urządzenia 
wybuchowe oraz ich części 

składowe, w tym również ich 
imitacje 

Środki  i materiały powodujące 
zagrożenie chemiczne, biologiczne 

lub radiacyjne 

przedmioty, które mogą być użyte 
do zranienia lub unieruchomienia 

osoby, zniszczenia lub 
uszkodzenia wyposażenia statku 

powietrznego  

Fot. bagażu, w którym znaleziono 
amunicję. 
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10. materiałów wybuchowych i substancji łatwopalnych, 

11. urządzeń dymotwórczych, granatów, zapałek o przedłużonym ładunku siarkowym, 

fajerwerków, gazu w pojemnikach, etanolu, farb w aerozolu, kwasów, trucizn, 

materiałów radioaktywnych, biologicznie niebezpiecznych28. 

Mimo szczegółowych kontroli w potach lotniczych nierzadko znajdowane są niedozwolone 

przedmioty w bagażach rejestrowych jak i kabinowych. Trudno określić, które z państw świata 

stoi na czele najskuteczniejszych kontroli pasażerów w transporcie lotniczym, niemniej jednak 

najwięcej doniesień w tym względzie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Nie znaczy to, że w 

innych krajach środki masowego przekazu o tym nie informują. Przykładem są doniesienia o 

zatrzymaniu niebezpiecznych i niedozwolonych przedmiotów podczas odpraw paszportowo–

bagażowych w Polsce. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Rzeszów-Jasionka za-

trzymali w poniedziałek 38–letniego obywatela Polski, który ukrył w swoim bagażu ostrą amu-

nicję. Przedmioty ujawniono w trakcie kontroli bezpieczeństwa prowadzonej przed odlotem 

samolotu rejsowego do Londynu29. 

Na lotnisku w Baltimore w Stanach Zjednoczonych w bagażach podróżnych znaleziono 

między innymi topory, granaty, flary sygnałowe. Innymi osobliwymi przedmiotami zakwestio-

nowanymi prze służby kontrolujące były żywe węże , egzotyczne ptaki czy ludzka czaszka 

w glinianym naczyniu30. 

 
Toporki znalezione w bagażu podręcznym w Baltimore.31 

Bezpieczeństwo w obrębie portu lotniczego nakłada na wymienione uprzednio podmioty 

obowiązki dbałości w tym zakresie. Kontrola pasażerów jak i bagaży jest tylko jednym z nich. 

Kontroli podlegają także obiekty i statki powietrzne. 

M. Zieliński wskazuje, że porty lotnicze zajmują szczególne miejsce w systemie ochrony 

obiektów ważnych dla interesów państwa. Autor ten pisze, „W rozporządzeniu (WE) nr 

2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 roku czytamy, że zbrodnie po-

pełnione w Nowym Jorku i Waszyngtonie dnia 11 września 2001 roku pokazują, iż terroryzm 

jest jednym z największych zagrożeń dla ideałów demokracji i wolności oraz pokojowych war-

tości, które są podstawową istotą Unii Europejskiej. W tym kontekście lotnictwo cywilne po-

winno zawsze zapewniać bezpieczeństwo obywateli Wspólnoty Europejskiej przez zapobiega-

nie aktom bezprawnych ingerencji”32. W takim układzie kontrolowanie stanowi element syste-

                                                           
28 Tamże. 
29 Źródło: http://rzeszow.naszemiasto.pl/artykul/rzeszow-ostra-amunicja-w-kosmetyczce,315078,art,t,id,tm.html [data dostępu: 07.022017]. 
30 Źródło: http://joemonster.org/art/35299 [data dostępu: 07.022017]. 
31 Źródło : http://joemonster.org/art/35299 [data dostępu: 07.022017]. 
32 M. Zieliński, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, rok LI, nr 4 (183) 2010, s. 157. 
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mu bezpieczeństwa, a co za tym idzie sprzyja tez wykrywaniu przestępstw. Klasycznym przy-

kładem są wskazane wyżej przypadki usiłowania wniesienia na pokład statku powietrznego 

niebezpiecznych przedmiotów, lub przedmiotów, których posiadanie bez stosownego zezwole-

nia jest zakazane (np. amunicja). Znalezienie przedmiotu zakazanego z jednej strony stanowi 

o bezpieczeństwie , z drugiej natomiast inicjuje postępowanie karne. Oczywistym jest, że nie we 

wszystkich przypadkach, albowiem trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wszczęłoby po-

stępowanie karne wobec osoby, w bagażu której znaleziono butelkę wody czy pilniczek do pa-

znokci. Takich przedmiotów pasażerowie zwykle się pozbywają, wyrzucając je do koszy na 

śmieci. Inaczej jest w przypadku znalezienia amunicji, broni czy materiałów wybuchowych. 

W takich razach wszczyna się postępowanie karne, a znalezione przedmioty stanowią dowód 

w sprawie. Stąd też można w szerokim tego terminu znaczeniu określić kontrolę jako czynność 

podobną do przeszukania. 

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że w trakcie kontroli w portach 

lotniczych ujawnia się także inne niedozwolone zachowania, choćby posługiwanie się podro-

bionymi paszportami, jak miało to miejsce na lotnisku Chopina w Warszawie. W komunikacie 

opublikowanym przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wskazano: „Mężczyzna do kon-

troli okazał albański paszport, który wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy, co do jego auten-

tyczności. Jak wykazała szczegółowa analiza, dokument był podrobiony. Dodatkowo w toku 

dalszych czynności cudzoziemiec oświadczył, że jest obywatelem Syrii i posiada przy sobie inne 

dokumenty: syryjski dowód osobisty ze zdjęciem oraz podrobiony na wzór oryginalnego ru-

muński dowód osobisty. Cudzoziemca przesłuchano w charakterze podejrzanego. Syryjczyk 

przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zgodnie z art. 270 § 1 kk. został zatrzymany.”33. Z kolei 

funkcjonariusze Służby Celnej na lotnisku w Balicach podczas kontroli bagażu znaleźli „niele-

galne pamiątki z wakacji (…) Mężczyzna po przylocie do kraju został poddany kontroli w kra-

kowskim porcie lotniczym. Pasażer zgłosił, że nie ma ze sobą niczego niezwykłego, ale urządze-

nie rentgenowskie na lotnisku pokazało dziwną zawartość jego walizki. Mieszkaniec Tarnowa 

wiózł ze sobą dwa sześćdziesięciocentymetrowe ostrza z pyska ryby należącej do rodziny piło-

watych oraz tzw. rostrum, które zwierzę wykorzystuje do ogłuszania i zabijania ofiar. Ostrza 

mają długość około 60 cm. W bagażu znajdował się także fragment koralowca o wadze ponad 

trzy i pół kilograma.”34. 

 

                                                           
33 Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/20839,Nieudany-podstep.html [data dostępu: 09.02.2017]. 
34 Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/400928,Krakowscy-celnicy-skonfiskowali-niezwykle-pamiatki [data dostępu: 09.02.2017]. 
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Ostrza ryby. Lotnisko w Balicach. Fot. Izba Celna w Krakowie.35 

Podobne przypadki odnotowywane są w innych portach lotniczych na terenie Polski, jak i 

innych państw. 

Kontrola na lotniskach spełnia nie tylko rolę prewencyjną, ale także wspomaga proces wy-

krywania sprawców przestępstw. Stanowi nieodzowny element systemu współczesnego bezpie-

czeństwa. Jakość tej czynności oceniana jest wysoko. Świadczą o tym przypadki zatrzymania 

osób posługujących się fałszywymi dokumentami, jak też i te, gdzie w bagażach znaleziono nie-

dozwolone przedmioty. 

  

                                                           
35 Tamże. 
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PRZESZUKANIE OSOBY, KONTROLA OSOBISTA, SPRAWDZENIE – PODO-

BIEŃSTWA I RÓŻNICE 

 

 
Wprowadzenie 

Przebieg czynności takich jak przeszukanie osoby, kontrola osobista oraz sprawdzenie wy-

daje się być bardzo podobny dla osób obserwujących te czynności z zewnątrz. Okazuje się jed-

nak, że są to całkowicie odmienne instytucje, podlegają zupełnie innym procedurom i ich umo-

cowanie wynika ze zróżnicowanych aktów prawnych. Przystępując do opracowania niniejszego 

zagadnienia bez trudu znaleźć można w literaturze opinie, iż większość osób – w tym nawet 

policjanci1 – ma problem z ich zróżnicowaniem. Wobec tego, zasadnym wydało się wstępne 

rozeznanie się w stopniu społecznego postrzegania tych trzech czynności. Błędna okazała się 

wstępna hipoteza, zgodnie z którą badani będą choć w niewielkim stopniu rozróżniali omawia-

ne czynności. W efekcie badań przeprowadzonych metodą ankiety wśród 20 studentów uczelni 

wyższych (na kierunkach: kulturoznawstwo, kryminalistyka, mechatronika, pedagogika, pielę-

gniarstwo, prawo), którzy przystąpili do wypełnienia kwestionariusza ankiety, okazało się, że 

zaledwie jedna osoba potrafiła zróżnicować i prawidłowo określić cechy czynności będących 

przedmiotem niniejszych rozważań. 

Wykres 2. Przeszukanie osoby, kontrola osobista, sprawdzenie – ujęcie socjologiczne 

 
Źródło: badania własne. 

Przeważająca część ankietowanych definiowała czynność przeszukania posługując się uży-

ciem cech charakterystycznych dla kontroli osobistej. Błędem było również wskazywanie, że – 

oprócz Policji – przeszukania może dokonać np. pracownik ochrony w sklepie. Z kolei kontrolę 

osobistą zdecydowana większość ankietowanych utożsamiała wyłącznie z organizacją imprez 

masowych. 25% osób wskazało, że doświadczyło w swoim życiu kontroli osobistej na koncer-

tach oraz meczach sportowych. Ankietowani mylili również kontrolę osobistą z wylegitymo-

waniem. Wynik ankiety świadczy o braku świadomości społecznej w tym zakresie, podczas gdy 

w praktyce policjanci, przeprowadzając interwencje, muszą zmagać się z wyborem pomiędzy 
                                                           

1 Zob. A. Kłosek, Interwencje policyjne. Analiza przypadków. Część II, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2010, s. 9. 

95% 

5% 

nieumiejętność rozróżnienia 95%  umiejętność rozróżnienia 5% 



52 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

sprawdzeniem osoby, kontrolą osobistą a przeszukaniem2. Warto zatem odpowiedzieć na pyta-

nie kiedy, w jakim trybie i w jakich okolicznościach należy przeprowadzić daną czynność. 

 

Przeszukanie osoby 

Czynność przeszukania jest prawnie dopuszczalnym wyjątkiem od konstytucyjnej ochrony 

praw podmiotowych3. W konsekwencji organy posiadające przymiot niezawisłości mogą po-

dejmować w tym zakresie decyzje4. W rozumieniu ogólnym jest to wykrywcza czynność dowo-

dowa będąca jednocześnie specyficznym środkiem przymusu pozwalającym na legalne wkro-

czenie w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności osobistych człowieka5, 

w przypadku przeszukania osoby jest to nietykalność osobista człowieka, tj. art. 41 Konstytucji 

RP6. Ze względu na wykrywczy charakter, przeszukanie unormowano w przepisach 

o dowodach, nie zaś w ramach środków przymusu procesowego7. 

Przytaczając zapis Kodeksu postępowania karnego8 przeszukanie może dotyczyć pomiesz-

czeń i innych miejsc oraz osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów celem wykrycia lub 

zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także znalezienia rzeczy 

mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zatrzymaniu w postępowaniu karnym9. 

Podstawą do przeprowadzenia przeszukania osoby jest uzasadnione przypuszczenie, że rze-

czy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym znaj-

dują się przy tej osobie10. Przeszukanie osoby może odbywać się również w drodze badań lekar-

skich, np. prześwietlenia11, a ponadto również odzieży osoby oraz jej podręcznych przedmio-

tów. Zasadą jest, iż przeszukania osoby i odzieży na tej osobie należy dokonywać w miarę moż-

liwości za pośrednictwem osób tej samej płci, jednakże nie dotyczy to przeszukania podręcz-

nych przedmiotów tej osoby, jak np. torba, teczka12. Rozwiązanie to jest podyktowane zarówno 

chęcią oszczędzenia przykrych sytuacji osobie przeszukiwanej, jak i służy dokładności przepro-

wadzonego przeszukania13. Ponadto, przeszukanie (a także zatrzymanie rzeczy w wyniku prze-

szukania) powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i po-

szanowania godności osób, których ta czynność dotyczy oraz bez wyrządzania zbędnych szkód i 

dolegliwości14. 

Niezwykle istotne jest, że organem uprawnionym do wydania postanowienia 

o przeszukaniu jest sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Inne organy postę-

powania karnego nie mają legitymacji do wydania postanowienia o przeszukaniu15. Inną z kolei 

kwestią jest samo przeprowadzenie przeszukania. Dokonuje go Policja bądź inny organ, zawsze 

jednak na polecenie sądu lub prokuratora. 

                                                           
2 G. Babieracki, Kontrola osobista, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2009, s. 8. 
3 A. Sadło-Nowak, Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, Szczytno 2014, s. 185. 
4 Zob. G. Kędzierska, M. Betlejewski, Oględziny [w:] Technika kryminalistyczna, Szczytno 2007, t. 1. 
5 A. Sadło-Nowak, Czynności…, op. cit., s. 185. 
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 
1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
7 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 529. 
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 
9 M. Nowacki, P. Starzyński, Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2015, s. 134. 
10 Zob. K. T. Boratyńska, Postępowanie karne (red.) K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 299. 
11 A. Gaberle, Leksykon polskiej procedury karnej, C.H. Beck, Gdańsk 2004, s. 241. 
12 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 267. 
13 Zob. Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 183. 
14 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie…, op. cit., s. 267. 
15 J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz (red.) J. Skorupka, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 535. 
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W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mo-

gło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki 

lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o za-

twierdzenie przeszukania16. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia 

należy w terminie 7 dni od daty czynności doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, na 

zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Na postanowienie dotyczące przeszukania przysługu-

je zażalenie, które zawsze rozpoznaje sąd, przy czym w postępowaniu przygotowawczym jest to 

sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest to postępowanie17. Z czynności przeszukania 

sporządza się protokół, który dokumentuje przebieg czynności z podaniem dokładnego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia.  

 

Kontrola osobista 

Przeszukanie nie jest tym samym co kontrola osobista i przeglądanie bagażu i ładunku, gdyż 

są one realizowane poza procesem karnym i poza regulacjami Kodeksu postępowania karnego18. 

W odróżnieniu od przeszukania kontrola osobista ma charakter bardziej bezpośredni, stanowią-

cy reakcję na czyn zabroniony, który został popełniony, lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że 

dana osoba zmierza do jego popełnienia19. Zakres kontroli osobistej jest mniejszy niż przeszuka-

nia i nie jest ona obwarowany przepisami kodeksowymi20. Z założenia kontrola osobista jest 

mniej sformalizowana niż przeszukanie, nie wymaga zatwierdzenia czynności przez prokurato-

ra ani obligatoryjnego sporządzenia protokołu21, co stanowi kolejną różnicę w stosunku do prze-

szukania, którego cechą charakterystyczną była wymagalność postanowienia sądu bądź proku-

ratora. W przypadku kontroli osobistej policjant ma obowiązek dokumentowania czynności 

w notatniku służbowym lub w notatce służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich 

przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, 

a także rodzaj i wynik czynności, a dopiero po zgłoszeniu żądania osoby kontrolowanej, poli-

cjant sporządza protokół. Można więc przyjąć, że kontrola osobista ma za zadanie ułatwić 

i usprawnić pracę policjanta podczas bezpośrednich czynności interwencyjnych, wykonywa-

nych w momencie pojawienia się uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 

pod groźbą kary, gdy nie wykonano jeszcze żadnych czynności procesowych, a brak podstaw do 

dokonania przeszukania22. Wobec tego w literaturze wskazuje się, iż kontrola osobista może 

przebiegać na dwa sposoby: kiedy w danej sytuacji policjant już od samego początku miał uza-

sadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez kontrolowaną osobę, a także kiedy 

dopiero w trakcie wykonywania innej czynności służbowej, np. legitymowania, ujawnione zo-

stały okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli osobistej23. 

W przypadku kontroli osobistej występuje rozszerzony krąg uprawnionych podmiotów – 

ustawodawstwo upoważnia do jej przeprowadzania więcej służb24, jednakże w praktyce to Poli-

                                                           
16 M. Nowacki, P. Starzyński, Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2015, s. 134. 
17 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie…, op. cit., s. 267. 
18 K. T. Boratyńska, Kodeks postępowania karnego. Komentarz (red.) A. Sakowicz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 526. 
19 Z. Grądzik, Ustawa o Policji. Komentarz (red.) Ł. Czebotar, LEX 2015. 
20 Zob. M. Baran, P. Sielecki, A. Wasik, Podręcznik policjanta pionu prewencji, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2007, s. 48. 
21 G. Babieracki, Kontrola osobista. Jest problem, czy go nie ma?, [w:] „Przegląd Prewencyjny” 2012, nr 1 (5), s. 6. 
22 G. Babieracki, Kontrola osobista, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2009, s. 6. 
23 Zob. Z. Grądzik, Ustawa o Policji. Komentarz (red.) Ł. Czebotar, LEX 2015. 
24 Zob. art. 14 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708); art. 11 Ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462); art. 23 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002, nr 74, poz. 676); art. 17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (Dz.U. 2001, nr 123, poz. 1353). 
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cja25 jest organem wiodącym w tej materii. Mając na uwadze ustawową klasyfikację czynności 

Policji na operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, 

kontrolę osobistą przypodporządkowuje się w literaturze do kategorii administracyjno-

porządkowej26 bądź też – podkreślając, iż czynność ta nie ma nic wspólnego z administracją – do 

czynności wyłącznie porządkowych27. 

Szczegółowe regulacje w zakresie kontroli osobistej zawiera Rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 29 września 2015 r.28. Policjant przeprowadzający kontrolę osobistą wyposażony 

jest nie tylko w szereg uprawnień, ale również obowiązków. Jednym z nich jest przedstawienie 

się (stopień, imię i nazwisko), a także podanie przyczyny kontrolowania oraz podstawy praw-

nej29. Ponadto, kontrolę osobistą przeprowadzać powinien policjant tej samej płci, co osoba kon-

trolowana. Kontrola osobista musi być przeprowadzana w miejscu niedostępnym dla osób po-

stronnych, przy czym w zdarzeniu może uczestniczyć osoba trzecia, o ile jej obecność nie 

utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli osobistej. Uczestniczyć może również 

osoba wskazana przez policjanta, gdy uzna on, że jest to konieczne dla uzyskania celu kontroli. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania, gdy musi być przeprowadzona niezwłocznie, w obliczu 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Wtedy wyjątkowo kontrolę może przeprowadzić poli-

cjant płci odmiennej lub może być ona przeprowadzona w miejscu, które dostępne jest dla osób 

postronnych30. 

 

Sprawdzenie 

Sprawdzenie jest czynnością ściśle związaną z zatrzymaniem sprawcy przestępstwa lub wy-

kroczenia, którego funkcjonariusze Policji realizując swoje ustawowe zadania31 bardzo często 

dokonują. Sprawcy ci mogą posiadać przy sobie broń bądź inne niebezpieczne narzędzia. Wtedy 

policjant zmuszony jest dokonać właściwej do danej sytuacji czynności – kontroli osobistej, 

przeszukania bądź sprawdzenia. Jedynie odpowiedni wybór czynności daje funkcjonariuszowi 

gwarancję, że nie przekroczy swoich uprawnień i nie narazi go na odpowiedzialność32. Problem 

pojawić się może w sytuacji, gdy wobec zatrzymanego nie było podstaw do przeprowadzenia 

kontroli osobistej, a po dokonaniu zatrzymania brak jest podstaw do przeprowadzenia przeszu-

kania. Przykładem może być zatrzymanie sprawcy znieważenia funkcjonariusza Policji. Nic nie 

wskazywało na popełnienie tego przestępstwa przez sprawcę, a zatem nie było uzasadnionych 

okoliczności do przeprowadzenia kontroli osobistej. Z kolei po zatrzymaniu brak jest podstaw 

do procesowego przeszukania osoby. Podobnie dzieje się w przypadku zatrzymań pozaproceso-

wych33. Dokonując tego rodzaju zatrzymań, policjanci nie dysponują wobec osób zatrzymywa-

nych uprawnieniem w postaci kontroli osobistej czy przeszukania34. Ustawodawca, zmierzając 

ku zapełnienia tej luki, wyposażył funkcjonariuszy Policji w uprawnienie do sprawdzenia oso-

by. 

                                                           
25 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.). 
26 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, LEX 2002. 
27 G. Babieracki, Kontrola osobista. Jest problem…, op. cit., s. 6. 
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjan-
tów (Dz.U. 2015, poz. 1565). 
29 W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, LEX 2012. 
30 Zob. A. Kłosek, Interwencje policyjne. Analiza przypadków. Część II, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2010, s. 9. 
31 E. Żywucka-Kozłowska, M. Kowalczyk-Ludzia, K. Bronowska, A. Ludzia, Bliżej człowieka. Community policing w polskiej rzeczywistości początku XXI 
wieku, Volumina, Szczecin – Olsztyn 2011, s. 8. 
32 D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015, s. 8. 
33 Bowiem policjanci dokonują zatrzymań nie tylko sprawców przestępstw i wykroczeń, a więc zatrzymań w trybie procesowym, lecz także zatrzy-
mań pozaprocesowych (penitencjarnych, prewencyjnych). 
34 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski, Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w codziennej służbie policjanta, Wydawnictwo 
Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2011, s. 10. 
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Można więc przyjąć, że sprawdzenie ma charakter prewencyjny i ma zapewnić bezpieczeń-

stwo zarówno policjantowi realizującemu zatrzymanie osoby, jak też osobie zatrzymywanej35. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. celem sprawdzenia 

osoby jest ujawnienie i odebranie zatrzymanemu niebezpiecznego przedmiotu mogącego służyć 

do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, albo przedmiotów mogących stanowić dowody 

w postępowaniu lub podlegające przepadkowi, w sytuacji gdy brak podstaw do procesowego 

przeszukania osoby36. Wymienione Rozporządzenie powszechnie przyjmuje się za podstawę 

prawną czynności sprawdzenia, jednakże de facto być nią nie powinno. Podzielić należy zdanie 

Jana Kudrelka, że tak ważne zagadnienia nie mogą być regulowane jedynie aktami wewnętrz-

nymi, tym bardziej, że wiążą się z naruszaniem dóbr osobistych obywatela37. 

 

Wnioski 

Po przybliżeniu i scharakteryzowaniu poszczególnych czynności, biorąc pod uwagę co-

dzienną pracę służb, przepełnioną zdarzeniami dynamicznymi i nieoczekiwanymi, należy za-

stanowić się nad tym, w jakim i trybie i którą czynność powinien zastosować funkcjonariusz 

realizujący swe zadania. Okazuje się, że wszystkie trzy czynności są w pewnym stopniu powią-

zane z czynnością zatrzymania. Analizując aspekty prawne, należy stwierdzić, że kontrola oso-

bista z reguły poprzedza zatrzymanie osoby, ponieważ przesłanką do jej przeprowadzenia jest 

uzasadniona podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Wtedy policjant 

przeprowadza kontrolę osobistą i dopiero w przypadku ujawnienia zabronionych przedmiotów 

dokonuje ewentualnego zatrzymania. Bezzasadnym byłoby przeprowadzanie kontroli osobistej 

już po dokonaniu zatrzymania, z uwagi na to, że jest to czynność nieprocesowa i nie widnieje 

w Kodeksie postępowania karnego. Na marginesie należy również zgodzić się z tezą, że trudno 

sobie wyobrazić, aby policjant mógł dokonać dokładnej kontroli osobistej pod kątem popełnio-

nego czynu, skoro nie może zgodnie z obowiązującymi zasadami odsłaniać przykrytych odzieżą 

powierzchni ciała38. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku czynności przeszukania i sprawdzenia, które policjant 

ma do wyboru po dokonaniu zatrzymania. W przeważającej części literatury funkcjonuje przy-

kład przestępstwa znieważenia, który był już przytaczany powyżej. Nie ulega wątpliwości, że 

sprawca znieważenia zatrzymywany jest w trybie procesowym, ale brak jest jakichkolwiek pod-

stawy do tego, by dokonać procesowego przeszukania takiej osoby. Byłoby to bezcelowe i bez-

podstawne. Zasadne z kolei wydaje się sprawdzenie, czy sprawca nie ma przy sobie niebez-

piecznych narzędzi (np. nóż), które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu zarówno policjanta, 

jak i samego sprawcy. Zupełnie odwrotnie sytuacja kształtuje się w przypadku popełnienia prze-

stępstwa kradzieży portfela. Wówczas niewątpliwie podstawy do przeszukania zaistnieją, po-

nieważ niezbędne będzie nie tylko sprawdzenie, czy sprawca nie posiada przy sobie niebez-

piecznych narzędzi, ale również przeszukanie zawartości jego kieszeni w poszukiwaniu przed-

miotu przestępstwa.  

 

Tabela 1. Różnice w przeszukaniu osoby, kontroli osobistej, sprawdzeniu 

 Przeszukanie osoby Kontrola osobista Sprawdzenie 

rodzaj czyn- czynność procesowa czynność administra- czynność administra-

                                                           
35 Ibidem, s. 7. 
36 D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola…, op. cit., s. 8. 
37 J. Kudrelek, Zatrzymanie osoby w systemie polskiego prawa, „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2009, nr 2, s. 28. 
38 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski, Sprawdzenie…, op. cit., s. 16. 
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ności cyjno-porządkowa cyjno-porządkowa 

podstawa prawna 
art. 219 Kodeksu po-

stępowania karnego 
art. 15 Ustawy o Policji 

§ 8 ust. 1 pkt 2 Rozpo-

rządzenia Rady Mini-

strów z dnia 8 paździer-

nika 2015 r. w sprawie 

postępowania przy wy-

konywaniu niektórych 

uprawnień policjantów 

podstawa 

faktyczna 

uzasadnione przy-

puszczenie, że rzeczy 

mogące stanowić do-

wód w sprawie lub 

podlegające zajęciu w 

postępowaniu karnym 

znajdują się przy tej 

osobie 

uzasadnione podejrze-

nie popełnienia przez 

osobę czynu zabronio-

nego pod groźbą kary 

ściśle związana z za-

trzymaniem (gdy przed 

zatrzymaniem sprawcy 

przestępstwa lub wy-

kroczenia nie było pod-

staw do kontroli osobi-

stej, a po zatrzymaniu 

brak jest podstaw do 

przeszukania) 

dokumentowanie protokół przeszukania 

zapis w notatniku służ-

bowym, a na żądanie 

osoby protokół kontroli 

osobistej 

zapis w notatniku służ-

bowym 

organy 

uprawnione 

dokonuje prokurator, 

Policja (ABW, CBA, 

ŻW, SG, SC itp.), ale 

musi być poprzedzona 

poleceniem (tj. posta-

nowieniem) sądu lub 

prokuratora 

dokonuje funkcjona-

riusz Policji, ABW, 

CBA, ŻW, SG, SC itp. 

dokonuje funkcjona-

riusz Policji, ABW, 

CBA, ŻW, SG, SC itp. 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli zestawiono trzy czynności stanowiące przedmiot niniejszej pracy, przedstawiając 

najbardziej istotne różnice pomiędzy nimi, poczynając od rodzaju danej czynności, podstawy 

prawnej oraz faktycznej, a kończąc na jej dokumentowaniu i organach uprawnionych do ich 

przeprowadzania. Rozróżnienie opisywanych czynności należy ocenić jako bardzo trudne, nic 

więc dziwnego, że z punktu widzenia społeczeństwa czynności te są utożsamiane i mylone, co 

udowodniły przeprowadzone badania empiryczne. Łatwo jest wyodrębnić podobieństwa wśród 

tych czynności, zdecydowanie trudniej dostrzec różnice. 

Tak zaawansowaną wiedzę powinni jednak bez wątpienia posiadać funkcjonariusze Policji. 

Podczas codziennej służby, kiedy dochodzi do zatrzymań sprawców przestępstw i wykroczeń, 

muszą potrafić prawidłowo ocenić zagrożenie popełnienia czynu zabronionego i wówczas do-

konać kontroli osobistej, a w przypadku gdy czyn zostanie już popełniony, trafnie przeanalizo-

wać okoliczności jego popełnienia, charakter i znamiona, by zdecydować, czy ograniczyć się do 

sprawdzenia osoby, czy też taką osobę przeszukać, jednocześnie ją sprawdzając. 
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Monika Malessa 

 

 

 

PRZESZUKANIE JAKO CZYNNOŚĆ PROCESOWA 

 

 
Uwagi wstępne 

W toku postępowania karnego, jak również cywilnego, podejmowanych jest wiele czyn-

ności, które wpływają na pozycję strony procesowej w toku postępowania. Czynności te podej-

mowane są przed organami procesowymi przez uprawnione do tego podmioty, jak również 

przez same organy procesowe dlatego nazywane są czynnościami procesowymi. Czynności te 

przybierają różne formy, różne są również cele i skutki jakie mają wywołać. W kontekście po-

stępowania karnego czynności, o których mowa zawsze przybierają postać działania, a ich prze-

prowadzenie jest możliwe zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również 

podczas postępowania przed sądem. Jedną z charakterystycznych dla postępowania karnego 

czynności procesowych jest przeszukanie. Jest to czynność realna, której celem jest zebranie 

dowodów lub ustalenie istotnych dla sprawy okoliczności. Czynności procesowe poszukiwaw-

cze takie jak przeszukanie uznać należy za określone przez prawo wyjątki od konstytucyjnych 

zasad ochrony praw osobistych i wolności1. Ponieważ wspomniana czynność stanowi ingerencję 

w prawa jednostki, decyzja o jej przeprowadzeniu musi być podjęta przy uwzględnieniu przepi-

sów prawa jak również okoliczności faktycznych, które świadczą o tym, że jej przeprowadzenie 

jest wskazane. Celem niniejszego opracowania jest omówienie czynności przeszukania oraz wy-

kazanie jego związku z czynnościami procesowymi. 

 

Pojęcie czynności procesowych 

Czynności procesowe zdefiniować można jako zachowanie się uczestników procesu, któ-

re wywołuje skutki przewidziane prawem procesowym2. Czynność procesowa może polegać 

tylko na działaniu, stanowi wykonanie uprawnienia bądź obowiązku w procesie. Słuszne jest 

twierdzenie mówiące o tym, że cały proces stanowi zbiór przenikających się wzajemnie czyn-

ności rozpoznawczych oraz wykonawczy, występujących na każdym z etapów procesu. Dla 

rozważań na temat przeszukanie najistotniejszy jest podział czynności procesowych na oświad-

czenia procesowe, czynności realne oraz spostrzeżenia procesowe. Za czynności realne uważa 

się czynności organu procesowego, które polegają na stworzeniu bądź zmianie sytuacji faktycz-

nych. Tego rodzaju czynnością jest przeszukanie3. Podejmując czynności procesowe istotne zna-

czenie ma ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa, aby można było mówić o niewa-

dliwej czynności procesowej. Wśród najważniejszych elementów decydujących o niewadliwo-

ści czynności procesowej wymienić należy wystąpienie pozytywnych przesłanek czynności 

procesowej, posiadanie przez uczestnika procesu zdolności do dokonywania czynności proce-

sowych, czyli do składania oświadczeń woli, które mogą wywoływać skutki prawne oraz do 

podejmowania czynności realnych, jak również przeprowadzenie czynności procesowej  

                                                           
1 W. Radecki, S. Ziarczyk, Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w postępowaniu karnym, Legionowo 2002, s. 
6. 
2S. Waltoś, P. Hofmański., Proces karny. Zarys systemu., Warszawa 2016, s. 44-50. 
3 Ibidem. 
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w zgodnej z prawem formie, miejscu i terminie, w przypadku gdy przepisy wymuszają spełnie-

nie takich warunków4. W przypadku niedopełnienia tych warunków należy się spodziewać 

wystąpienia wad czynności procesowej, mogących prowadzić nawet do jej nieważności5. 

 

Pojęcie czynności przeszukania 

W literaturze o tematyce karnoprocesowej istnieje wiele definicji czynności określonej 

w art. 217 § 1 Kodeksu postępowania karnego6. Wśród nich na uwzględnienie zasługuje defini-

cja profesora Tadeusza Hanauska, stanowiąca, że przeszukanie jest to określona przez Kodeks 

postępowania karnego czynność kryminalistyczna, nastawiona na znalezienie rzeczy lub osób7. 

Najbardziej obszerną definicję przeszukania sformułował jednak profesor Wiesław Pływaczew-

ski, definiując przeszukanie jako realną czynność procesową, opartą na przymusie, mającą cha-

rakter pomocniczy (pośredni), która zmierza do wykrycia (odszukania) źródeł dowodowych lub 

przedmiotów podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Jak wskazuje profesor Pływa-

czewski, czynność ta umożliwia zastosowanie lub wykonanie środka zapobiegawczego, odtwo-

rzenie akt sprawy karnej albo wykonanie zarządzenia o zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby 

podejrzanej8. Trafną definicję przeszukania podaje również doktor Zdzisław Uniszewski, okre-

ślając przeszukanie jako określoną przez Kodeks postępowania karnego czynność kryminali-

styczną o charakterze dochodzeniowo – śledczym, nastawioną z reguły na znalezienie i zabranie 

przedmiotów, zwierząt lub osób9. Ustawodawca z kolei, unormował zagadnienia dotyczące 

przeszukania w rozdziale XXV Kodeksu postępowania karnego zatytułowanym „Zatrzymanie 

rzeczy. Przeszukanie”10. Prawodawca w regulacjach dotyczących przeszukania, czynność tę 

opiera na celu przeszukania, przedmiocie przeszukania, jak również uzasadnionej podstawie 

przeszukania11. Wskazać należy, że definicja przeszukania składa się z trzech elementów, proce-

sowego charakteru, który jak wspomniano charakteryzuje przeszukanie jako czynność proce-

sową, przymusowego sposobu przeprowadzenia, który sprawia, że osoba, u której przeszukiwa-

nie jest dokonywane nie może mu się sprzeciwić oraz celów przeszukania, mogą one przyjmo-

wać charakter zarówno dowodowy jak również niedowodowy, w mniejszym stopniu.12 Cele, do 

których przeszukanie powinno zmierzać określone zostały w Kodeksie postępowania karnego. 

 

Przeszukanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym 

Z definicji czynności procesowych wynika, że są to czynności, które aby były zgodne 

z wymogami prawnymi musza być dokonane prze organy procesowe. W kontekście postępo-

wania karnego czynności procesowej przeszukania może dokonać prokurator w postępowaniu 

przygotowawczym, bądź upoważnione przez niego organy albo sąd na etapie postępowania ju-

rysdykcyjnego. Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym stadium postępowania karnego. 

Obejmuje przygotowanie określonej sprawy dla sądu oraz oskarżyciela. Na tym etapie postępo-

wania wyjaśniane są wszystkie okoliczności dotyczące sprawy połączone z zebraniem oraz 

utrwaleniem materiału dowodowego, który stanowi podstawę decyzji oskarżyciela o wniesieniu 
                                                           

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.) 
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys Wykładu., Kraków 2005, s. 115 
8 W. Pływaczewski, G.Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, Szczytno 2001, s. 277 
9 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna. Warszawa 2000 s. 44 
10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.). 
11 P. Czyżyk, M. Karczmarczyk, J. Koziński, Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji, Szczytno 
2013, s. 9. 
12 W. Radecki, S. Ziarczyk, Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w postępowaniu karnym, Legionowo 2002, s. 
9. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555
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aktu oskarżenia. Zebrany materiał stanowi również użytek na etapie postępowania sądowego13. 

Ten etap postępowania karnego stanowi domenę prokuratora, jak również Policji. Prokurator 

na tym etapie prowadzi postępowanie lub sprawuje nadzór nad organami, które są odpowie-

dzialne za jego prowadzenie. Do tych organów należy Policja w zakresie, w jakim przewiduje to 

ustawa, jak również w przypadkach przewidzianych w ustawie, inne organy, którym przysługu-

ją uprawnienia Policji14. Przed przystąpieniem do przeszukania organ procesowy ma obowiązek 

pozyskania informacji w toku procesu oraz udokumentowania jej w zgodzie z regułami proce-

sowymi, z informacji tej powinno wynikać, że obiekt, który jest poszukiwany prawdopodobnie 

znajduje się w określonym miejscu15. Dokumentem uprawniającym do dokonania czynności 

przeszukania jest postanowienie, które na etapie przygotowawczym wydaje prokurator, nato-

miast na etapie postępowania jurysdykcyjnego sąd16. W przypadkach wyjątkowych przeszuka-

nia dokonać można na podstawie nakazu przeszukania, który wydaje kierownik jednostki lub 

na podstawie legitymacji służbowej funkcjonariusza. Postanowienie o przeszukaniu wydane 

przez prokuratora lub sąd powinno zawierać szczegółowe informacje o podstawie przeprowa-

dzenia tej czynności, takie jak cel przeszukania, wskazanie osoby podejrzanej, która ma być wy-

kryta, zatrzymana bądź przymusowo doprowadzona czy wskazanie rzeczy, które mają być zna-

lezione lub zatrzymanie. Postanowienia o przeszukaniu powinno zawierać również dane perso-

nalne osoby, u której czynność ma być dokonana, jak również określenie organu, który prze-

szukania ma dokonać. Postanowienie, które stanowi podstawę formalną przeszukania należy 

okazać osobie, u której czynność ma być przeprowadzona17. Działalność prokuratora na etapie 

postępowania przygotowawczego wpływa w sposób istotny na przebieg całego postępowania 

przygotowawczego. Na tym etapie postępowania decyzje procesowe o przeprowadzeniu prze-

szukanie prokurator wydaje jednoosobowo, natomiast jeżeli decyzja została wydana prze inny 

organ, prokurator wydaną decyzję zatwierdza bądź nadzoruje18. Spełnienie powyżej opisanych 

wymogów ma istotne znaczenie, aby można było mówić o niewadliwości czynności proceso-

wych. 

 

Cele przeszukania 

Ustawodawca formułując przepisy dotyczące przeszukania określił również cele jakie 

przeszukanie powinno spełniać. Najważniejsze z nich określone zostały w ustawie Kodeks po-

stępowania karnego19, która stanowi, że przeszukania można dokonać, w celu wykrycia lub za-

trzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, znalezienia rzeczy mogących 

stanowić dowód w sprawie, znalezienia rzeczy podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, 

odnalezienia dokumentów potrzebnych do odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt po-

stępowania karnego, odnalezienia paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do prze-

kroczenia granicy. Podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie do przeszukania musi 

być uzasadnione wystąpieniem podstaw, które pozwalają na przypuszczanie, że osoba podejrza-

na lub wskazane rzeczy znajdują się w miejscu, w którym przeszukanie ma być dokonane. 

                                                           
13 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 619-626. 
14 T. Grzegorczyk, Model postępowania przygotowawczego w projekcie kodeksu postępowania karnego, [w:] Problemy reformy prawa karnego, T. 
Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Lublin 1993, s. 284. 
15 R. Hampelski, Z. Bogusz, Przeszukanie, Pila 2007, s. 9. 
16 Więcej na ten temat w: E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. Warszawa 2011. 
17 Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J., Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane 
zagadnienia, Szczytno 2013, s. 11-13. 
18 Samborski B., Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2010, s. 113-119. 
19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555
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W razie braku takich podstaw, można mówić o nadużyciu procesowym20. Czynności sprawdza-

jące, które zmierzają do ustalenia czy poszukiwane przedmioty znajdują się w określonym miej-

scu wpływają w istotny sposób na rozstrzygnięcie czy czynność przeszukania zasadna21. Celem 

przeszukania jako samej czynności procesowej, z praktycznego punktu widzenia jest pozyskanie 

przez organy procesowe środków dowodowych22. Co istotne organ, który przeszukania dokonu-

je nie musi mieć pewności, co do tego, że w wyniku przeprowadzenia czynności osiągnięty zo-

stanie jej cel. Powinno istnieć jednak wysokie prawdopodobieństwo jego osiągnięcia, czyli zna-

lezienia rzeczy lub osób istotnych z punktu widzenia zgromadzenia materiału dowodowego. 

Decyzja o dokonaniu przeszukania podejmowana powinna być z rozwagą, przeszukania nie 

można dokonać opierając się wyłącznie na materiałach operacyjnych, podstawą tej czynności 

nie może być anonimowy telefon czy niepotwierdzone przypuszczenia. Przeszukanie stanowią-

ce czynność procesową może być przeprowadzone wyłącznie w ramach postępowania karne-

go23. 

 

Zasady procesowe i taktyczne czynności przeszukania 

Osiągnięcie celów, do których zmierza przeszukanie, jak również uwarunkowanie pra-

widłowego przebiegu czynności wymaga, aby przeszukanie było czynnością dokonywaną 

z uprzednim przygotowaniem. Zakres oraz stopień przygotowania uzależnić należy od rodzaju 

przestępstwa, osoby sprawcy przestępstwa, jak również czasu przewidzianego na dokonanie 

czynności. Na przygotowanie składa się szereg czynności taktycznych takich jak opracowanie 

planu, wyznaczenie osób, które czynność przeprowadzą czy pozyskanie informacji na temat 

przeszukiwanych miejsc. Co istotne, przyjmuje się, że czynność przeszukania powinna odbyć 

się w czasie, którego osoba, u której przeszukania się dokonuje się nie spodziewa24. 

 

Sposób przeprowadzenia 

Sposób przeprowadzenia przeszukania oraz szczegółowe wytyczne dotyczące tej czynno-

ści określone zostały w ustawie Kodeks postępowania karnego.25 Jak wskazuje ustawodawca 

osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone, przed rozpoczęciem czynności należy 

okazać postanowienie sądu lub prokuratora. Również przed rozpoczęciem czynności organ 

przeprowadzający przeszukanie ma obowiązek poinformowania wymienionego o celu przepro-

wadzanej czynności, jak również wezwania do wydania przedmiotów objętych postanowieniem 

o przeszukaniu. W sytuacji, w której gospodarz lokalu jest nieobecny, do przeszukania należy 

przywołać co najmniej jedną dorosłą osobę spośród domowników lub sąsiadów. Osoba, u której 

czynność jest przeprowadzana ma prawo do wskazania osoby, która może być obecna w trakcie 

przeprowadzania czynności, pod warunkiem, że nie uniemożliwia ani nie utrudnia to przepro-

wadzenia czynności. Ponadto osoba, która czynność przeprowadza również ma możliwość 

przybrania osoby, która w trakcie przeprowadzenia przeszukania będzie obecna26. Świadkowie 

przeszukania spełniają określone funkcje w sensie procesowym, jak również kryminalistycz-

                                                           
20 Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J., Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane 
zagadnienia, Szczytno 2013, s. 10. 
21 Wyrok Sądu Rejonowego z Dzierżonowa z dnia 8 czerwca 2015 roku (II Kp 141/15). 
22 Uniszewski Z., Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna., Warszawa 2000, s. 45. 
23 Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J., Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane 
zagadnienia, Szczytno 2013, s. 14. 
24 W. Radecki, S. Ziarczyk, Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w postępowaniu karnym, Legionowo 2002, s. 
16-20. 
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.) 
26 Ibidem. 
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nym. Biorąc pod uwagę pierwsze zagadnienie, spełniają funkcje kontrolne, poprzez egzekwo-

wanie zasad przeszukania, których osoba, u której czynność jest realizowana nie mogłaby egze-

kwować, chociażby ze względu na przyczyny natury emocjonalnej. Pełnią również funkcje po-

mocnicze, wyrażające się w relacjonowaniu faktów, które w trakcie przeprowadzania czynności 

mogły zostać pominięte. Posiadają także funkcję zabezpieczającą, która znajduje swój charakter 

w samej możliwości dokonania czynności (w sytuacji, gdy gospodarz lokalu nie jest obecny), co 

umożliwia kontynuowanie toku czynności procesowych. W znaczeniu kryminalistycznym 

obecność świadków przeszukania kreuje funkcje informacyjne oraz weryfikacyjne. Pierwsza 

z nich polega na udzielaniu organom dokonującym przeszukania informacji np. o trybie życia 

domowników, z kolei druga z nich odnosi się do sprawdzenia danych, które organy przeprowa-

dzające przeszukanie objęły rozpoznaniem i obserwacją27. Co istotne, osoby przywołane do 

przeszukania nie mają obowiązku brania aktywnego udziału w czynności, nie są obowiązane do 

obserwowania wszystkich kroków podejmowanych przez organy dokonujące przeszukania. 

Orzecznictwo wskazuje równię, że choć przepis art. 224 § 3 Kodeksu postępowania karnego, 

wskazuje że do przeszukania przywołać należy dorosłego domownika lub sąsiada, to przywoła-

nie innych osób niż wskazane a nie powiązanych z organami ścigania w dalszym ciągu zapew-

nia cele gwarancyjne wskazanego przepisu28. Kontynuując warunki formalne dokonywania 

czynności przeszukania należy wspomnieć o porze dnia, w której wymienioną czynność po-

winno się przeprowadzać. Ustawodawca w tym zakresie dokonał podziału na miejsca zamiesz-

kałe oraz lokale dostępne dla nieokreślonej liczby osób lub służące do przechowywania przed-

miotów. W pierwszym z wymienionych czynność przeszukania powinna być realizowana 

w porze dziennej, a wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, w porze nocnej, przyj-

mując, że porą nocną jest czas między godziną 22 a 6 rano. Ustawodawca zastrzegł jednak, że 

przeszukanie, które rozpoczęto zostało w porze dziennej może być kontynuowane w nocy. Je-

żeli chodzi o lokale dostępne w określonym czasie dla nieoznaczonej liczby osób, jak również 

lokale służące do przechowywania przedmiotów, to przeszukania można dokonać zarówno 

w porze dziennej jak i nocnej, bez żadnych zastrzeżeń29. W przypadku przeszukania osoby 

wprowadzony został wymóg, aby w miarę możliwości czynność realizowana była przez osobę 

o jednakowej płci, jak osoba przeszukiwana. Organ dokonujący przeszukania powinien realizo-

wać wymienioną czynność zgodnie z jej celem, zachowując umiar i poszanowanie dla godności 

osób, jak również unikając wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości30. 

 

Dokumentowanie czynności przeszukania 

Czynności procesowe dokonywane w toku postępowania karego, przygotowawczego jak 

również sądowego wymagają stosownego utrwalenia. W przypadku czynności przeszukania 

obowiązek sporządzenia protokołu został nałożony na organy dokonujące czynności, przez 

ustawodawcę w art.143. Kodeksu postępowania karnego31. Ustawa ta nie określa wzorów proto-

kołów, jednakże organy realizujące czynności procesowe dysponują takimi wzorami, które 

spełniają wymogi dotyczące treści protokołu określone w art. 148 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego.32 Protokół jako dokument potwierdzający dokonanie czynności procesowej powinien 

zawierać oznaczenie sprawy, której przeszukanie dotyczy, oznaczenie co do przeprowadzonej 

                                                           
27 Uniszewski Z., Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna., Warszawa 2000, s. 174-177. 
28 Wyrok Sądu Apelacyjnego z Białegostoku z dnia 4 maja 2015 roku (II AKa 50/15). 
29 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.). 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 W. Walkowiak, Dokumentowanie czynności procesowych, Homines Hominibus nr 1/2009. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555


62 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

czynności, czasu (w przypadku przeszukania konieczne jest podanie dokładnej godziny rozpo-

częcia oraz zakończenia czynności) i miejsca jej przeprowadzenia oraz osób, które w niej 

uczestniczyły. W protokole należy umieścić również przebieg samej czynności oraz oświadcze-

nia i wnioski jej uczestników. Jeżeli w toku prowadzonej czynności procesowej wydane zostały 

postanowienia i zarządzenia, należy je uwzględnić w protokole. W przypadku, gdy zachodzi 

taka potrzeba, w protokole można uwzględnić inne okoliczności związane z przebiegiem czyn-

ności. Protokół z przeszukania oprócz podstawowych informacji wymaganych dla każdego ro-

dzaju protokołu, powinien uwzględniać także szczegółowo sporządzoną listę rzeczy, które zo-

stały zatrzymane, jak również opis tych rzeczy. Jeżeli przeszukanie realizowane jest w ramach 

polecenia sądu bądź prokuratora, polecenie takie również powinno być w protokole uwzględ-

nione. Natomiast jeżeli nie zostało wydane, w protokole powinna znaleźć się wzmianka o poin-

formowaniu osoby, u której czynność zrealizowana o przysługujących jej prawach w zakresie 

zatwierdzenia czynności33. Dokumentowanie czynności procesowych ma istotne znaczenie dla 

całego postępowania karnego, z tego względu na to, że pozwala na zweryfikowanie czy dana 

czynność przeprowadzona została zgodnie z wymogami prawnymi jak również dlatego, że sta-

nowi zestawienie okoliczności, w których czynność została zrealizowana. 

 

Przeszukanie a naruszenie konstytucyjnych praw i wolności 

Omawiając tematykę czynności przeszukania w polskiej procedurze karnej nie można 

nie wspomnieć o tym, że przeszukanie jest przejawem naruszenia praw konstytucyjnych34, 

w szczególności prawa do nietykalności osobistej, prawa do nienaruszalności mieszkania, jak 

również prawa do własności i innych praw majątkowych. Wobec powyższego nie ulega wąt-

pliwości fakt, że każda ingerencja w te sferę praw i wolności człowieka powinna być prawnie 

dopuszczalna, co z kolei oznacza, że nie można mieć wątpliwości co do jej legalności. W przy-

padku czynności przeszukania istotne znaczenie ma przewidziany w Kodeksie postępowania 

karnego35 siedmiodniowy termin do zatwierdzenia tej czynności przez prokuratora lub sąd. 

Wymóg ten stanowi gwarancję ochrony procesowych oraz konstytucyjnych praw względem 

osób, u których czynność przeprowadzono36. Kwestię naruszania praw konstytucyjnych przez 

czynność przeszukania zostały również podniesione przez Trybunał Konstytucyjny37 w orze-

czeniu z dnia 3 lipca 2008 roku. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł po rozpatrzeniu 

wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który skierował do sprawę do tego organu wobec na-

pływających do niego skarg poddających pod wątpliwość zgodności z prawem czynności prze-

szukania dokonywanych przez prokuratora. Głównym problemem wskazywanym przez wnio-

skodawcę był brak kontroli zewnętrznej nad rozstrzygnięciami wydawanymi w zakresie prze-

szukania przez organy prokuratury. W ówczesnym stanie prawnym osoby, które były zdania, że 

ich prawa zostały naruszone poprzez czynność przeszukania mogły złożyć zażalenie na prze-

prowadzenie tej czynności do prokuratora nadrzędnego względem prokuratora, który czynność 

zrealizował. Wnioskodawca uznał, że skargi te były zasadne, ponieważ przeszukanie stanowi 

środek przymusu bezpośredniego, który jest ingerencją w sferę nietykalności osobistej oraz 

wkracza w prawo do prywatności i nienaruszalności mieszkania, a więc prawa konstytucyjne. 

Przywołane w tym zakresie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stoi na 

                                                           
33 Ustawa z dnia 6 czerwca 199r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.). 
34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
35 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.). 
36 Skorupka J., Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym, [w] „Prokuratura i Prawo”, nr 1-2/2015. 
37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. (K 38/07). 
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straży zdania, że w zakresie czynności przeszukania niezbędne jest zapewnienie jednostce od-

powiednich gwarancji proceduralnych pozwalających ustalić czy nie doszło do naruszenia pra-

wa. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich podzielone zostało także przez Marszałka Sej-

mu. Trybunał Konstytucyjny w opisanej sprawie stwierdził zaistnienie problemu konstytucyj-

nego, którego istota polegała na zamknięciu drogi sądowej w zakresie kontroli postanowienia 

o przeszukaniu. Jak słusznie stwierdził Trybunał Konstytucyjny wobec tego, że czynność prze-

szukania ignoruje w prawa konstytucyjne istotne jest zapewnienie takiej formy weryfikacji po-

stanowień o dokonaniu tej czynności, które będą odpowiadać standardom konstytucyjnym. 

Skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest uznanie za zasadnie konieczności istnie-

nia kontroli sądowej nad postanowieniami o przeszukaniu wydawanymi przed prokuratora. 

Należy wspomnieć również o tym, ze funkcja gwarancyjna prawa karnego procesowego spra-

wia, że tak samo jak prawa i wolności człowieka nie mogą mieć charakteru absolutnego, podob-

nie ograniczenia tych praw i wolności muszą być proporcjonalne, w szczególności nie mogą 

naruszać istoty tych praw i wolności38. Jak słusznie zauważono w literaturze prawa karnego 

procesowego, każda czynność przeszukania, bez względu na jej zakres stanowi naruszenie życia 

prywatnego39. Nie można mieć więc wątpliwości co do tego, że ze względu na taki charakter 

czynności przeszukania konieczne jest istnienie skutecznej drogi służącej ochronie praw osób, 

których prawa zostały nadmiernie naruszone. 

 

Podsumowanie 

Czynność przeszukania przeprowadzana w zakresie postępowania przygotowawczego 

bądź jurysdykcyjnego z całą pewnością jest czynnością procesową. O twierdzeniu tym świadczy 

przede wszystkim fakt, że jest ona dokonywana w ramach procesu karnego, na uzasadnione 

polecenie prokuratora, upoważnionych przez niego organów lub sądu, czyli organów proceso-

wych. Co istotne organy te podejmując decyzję o przeprowadzeniu przeszukania zobowiązane 

są kierować się okolicznościami oraz faktami, które uzasadniają potrzebę przeprowadzenia tej 

czynności. Sposób przeprowadzenia czynności również świadczy o tym, że jest to czynność pro-

cesowa, ponieważ jest ona realizowana przy obowiązku przestrzegania wymogów stawianych 

przez prawo. Wymogi te określają sposób przeprowadzenia czynności w sposób szczegółowy, co 

stanowi również gwarancję ochrony praw osoby, u której przeszukanie jest przeprowadzane. 

O charakterze przeszukania świadczy również istnienie obowiązku dokumentowania tej czyn-

ności, w sposób który zapewnia jej skrupulatne i zgodne z prawem zrealizowanie. Niewątpliwie 

najważniejszym z elementów świadczących o przeszukaniu jako czynności procesowej jest fakt, 

że mimo naruszania przez tę czynność praw i wolności konstytucyjnych, istnieje możliwość 

dokonania tej czynności, jednak tylko w przypadkach, które tego wymagają z punktu widzenia 

gromadzenia materiału dowodowego oraz z zachowaniem prawnych wymogów procedural-

nych, jak również możliwością ochrony od naruszeń tych praw na drodze sądowej. 

                                                           
38 Grochowska A., Wiśniewski W., Przeszukanie pomieszczeń w polskiej procedurze karnej o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
[w:] Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2013, s. 146-161. 
39 Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu., Warszawa 2016, s. 364. 
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KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PRZESZUKANIA  

POMIESZCZENIA, TERENU I OSOBY 

 

 

Definicja i podstawa prawna przeszukania 

Podejmując próbę przedstawienia kryminalistycznych aspektów przeszukania, na samym 

początku należy wyjaśnić, czym w istocie jest przeszukanie oraz jaką posiada podstawę prawną 

w polskim porządku prawnym. W literaturze przedmiotu, omawiana czynność zaliczana jest do 

działań przeszukiwawczych, które polegają na wykonywaniu zespołu zachowań przez funkcjo-

nariuszy Policji, mających na celu ujawnienie osób powiązanych z popełnionym czynem zabro-

nionym bądź też polegających na pozyskaniu informacji o takich osobach1. Biorąc powyższe 

rozważania pod uwagę, przeszukanie można zdefiniować jako określoną przez Kodeks postępo-

wania karego2 (dalej: KPK) czynność zarówno procesową jak i kryminalistyczną, której głów-

nym celem jest znalezienie osób bądź przedmiotów3 oraz czynność, która prowadzi do ujawnie-

nia, zabezpieczenia i co najważniejsze, wprowadzenia dowodów do toczącego się postępowania 

karnego4.  

Podstawę prawną instytucji przeszukania stanowią art. 219 – 236a KPK, które dokładnie 

określają cel i warunki dopuszczalności dokonania omawianej czynności. Niezwykle ważną 

kwestią jest również to, kto jest uprawniony do przeprowadzenia czynności przeszukania. 

Ustawodawca w art. 220 § 1 KPK takie uprawnienia nadał prokuratorowi, Policji (tylko wtedy 

gdy działa ona na podstawie polecenia wydanego przez sąd lub prokuratora) oraz innemu orga-

nowi, jednakże tylko w przypadkach stricte przewidzianych w ustawie. Bardzo istotne znacze-

nie dla prawidłowości prowadzanego przeszukania przez dany organ ma również obowiązek 

okazania osobie, u której jest dokonywane przeszukanie, stosownego postanowienia sądu bądź 

też prokuratora, potwierdzające jego celowość oraz dopuszczalność, a w wypadkach niecierpią-

cych zwłoki, w sytuacjach gdy takie postanowienie nie mogło zostać wydane przez sąd bądź 

prokuratora, organ który dokonuje przeszukania obowiązany jest do okazania nakazu kierowni-

ka swojej jednostki bądź też legitymacji służbowej, o czym stanowi art. 220 § 2 i 3 KPK5. Należy 

również dodać, że w omawianych ostatnich dwóch przypadkach, osoba przeprowadzająca prze-

szukanie musi niezwłocznie zwrócić się do prokuratora lub sądu o zatwierdzenie przeszukania. 

Dalsze przepisy zawarte w KPK dotyczące instytucji przeszukania, kreują kompleks charaktery-

stycznych cech, które składają się na tryb przeprowadzania omawianej w niniejszym opracowa-

niu czynności kryminalistyczno – procesowej. 

Jedną z najważniejszych cech przeszukania jest jego celowość – organ dokonujący tej 

czynności obowiązany jest do poinformowania przeszukiwanego, w jakim celu jest ono prze-

prowadzane w postaci okazania, wcześniej już omawianego postanowienia, bądź też nakazu 

                                                           
1 B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. 12, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 445. 
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555). 
3 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 98. 
4 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania [w:] Węzłowe problemy procesu karnego 
(red.) P. Hofmański, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 277. 
5 M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 485. 
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odpowiedniego organu6. Należy pamiętać, że ustawodawca w art. 227 KPK zawarł wytyczne, 

którymi organ przeprowadzający przeszukanie jest związany: „przeszukanie (…) powinno być 

dokonane zgodnie z celem tej czynności, zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, 

których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości”7. W 

literaturze przedmiotu, procesualiści podkreślają, że powyżej cytowany przepis jest normą gwa-

rancyjną, która realizuje wymogi zawarte w artykule 30 Konstytucji RP8. 

Wymagania dotyczące pory przeprowadzania omawianej czynności podzielone są ze 

względu na rodzaj pomieszczeń, w których ma być przeprowadzone przeszukanie: jeśli dotyczy 

ono lokali, które zamieszkałe są przez ludzi, przeszukania można dokonać w porze dziennej 

(jednakże w przypadkach niecierpiących zwłoki możliwe jest również ono w porze nocnej, za 

którą KPK uznaje czas między godziną 22:00 a 6:00, o czym stanowi art. 221 § 1 KPK). Istotna 

jest również możliwość dokończenia czynności przeszukania mimo nastania pory nocnej, pod 

warunkiem, że rozpoczęło się ono za dnia (art. 221 § 2 KPK). Natomiast jeśli przeszukanie doty-

czy lokali niezamieszkałych przez ludzi, może ono być przeprowadzone w porze nocnej, czego 

podstawą prawną jest art. 221 § 3 KPK9. 

Co ważne, przeszukanie na mocy art. 143 § 1 pkt 6 KPK jest czynnością wymagającą spo-

rządzenia protokołu z jego przebiegu, co świadczy o doniosłości i wysokiej randze przeszukania 

w postępowaniu karnym. 

 

Kryminalistyczna taktyka i technika przeszukania pomieszczenia 

Zasadnicze znaczenie dla określenia oraz wykorzystania w praktyce odpowiedniej takty-

ki i techniki jest przedmiot przeszukania. Przeszukanie pomieszczenia, jest jednym z najtrud-

niejszych zadań, ze względu na złożoność czynności, których należy dokonać. Po pierwsze, or-

gan przeprowadzający zaplanowane przeszukanie, musi je odpowiednio przygotować, a miano-

wicie mowa tu o szeregu niezbędnych zadań, do których należą: pozyskanie wymaganego po-

stanowienia prokuratora lub sądu; dokonanie wywiadu o samym pomieszczeniu podlegającym 

przeszukaniu oraz jego mieszkańcach (tu dodatkowo należy przeprowadzić obserwację lokalu 

w celu pozyskania informacji na temat zwyczajów tych mieszkańców, porach przychodzenia 

i opuszczania przez nich pomieszczenia, ale także ustalenie czy dane osoby dysponują innymi 

pomieszczeniami jak np. garaż czy piwnica; co więcej, na tym etapie powinno nastąpić również 

wytypowanie osoby przybranej do czynności przeszukania i ustalenie czy będzie ona obecna 

w zaplanowanym czasie przeszukania); opracowanie sposobu wejścia grupy dokonującej prze-

szukania, jej dyslokację oraz sporządzenie harmonogramu czynności następujących bezpośred-

nio po znalezieniu się w pomieszczeniu; odpowiednie przygotowanie grupy pracowników do-

konujących czynności przeszukania (wskazane jest, aby jeden z członków tej grupy był umun-

durowanym policjantem) oraz przygotowanie wymaganych środków technicznych, które będą 

przydatne w razie zablokowania wejścia do pomieszczenia bądź odmowy jego otwarcia10. Po 

drugie, istotne znaczenie przy przeszukaniu pomieszczenia ma również dyslokacja zewnętrzna 

pracowników ekipy dokonującej tej czynności, która w swoich zadaniach powinna uwzględnić 

m.in. obserwację okien pomieszczenia, które jest przeszukiwane jak i obserwację pobliskich 

                                                           
6 Ibidem, s. 486. 
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555). 
8 M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 488. 
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555). 
10 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 100.  
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budynków (np. gospodarczych) oraz zabezpieczenie zarówno wejść jak i wyjść z samego po-

mieszczenia oraz całego budynku, w celu zmniejszenia ryzyka ucieczki poszukiwanej osoby11. 

Kluczową kwestią w przeszukaniu pomieszczenia jest sposób samego wejścia do lokalu 

ekipy dokonującej tej czynności. Praktyka dochodzeniowo-śledcza wskazuje na fakt, że najczę-

ściej poddanymi przeszukaniu pomieszczeniami są mieszkania12. W związku z tym, nieodzowną 

cechą omawianej czynności kryminalistycznej jest element zaskoczenia osób, które zamieszkują 

lokal podlegający przeszukaniu, gdyż jedynie właściwie dobrany moment dokonania przeszu-

kania zapobiega ewentualnemu ostrzeżeniu podejrzanych bądź też ukryciu poszukiwanych osób 

lub przedmiotów przed ekipą przeprowadzającą czynność13. Co więcej, ograniczona powierzch-

nia przeszukiwanego pomieszczenia wymaga mniejszej ekipy osób przeprowadzającej czynność 

przeszukania14. W związku z tym, tak ważne jest już wcześniejsze założenie przez grupę prze-

szukującą pomieszczenie dwóch scenariuszy samego momentu wejścia do pomieszczenia: 

w pierwszym przypadku, gdy gospodarz bez żadnego sprzeciwu otwiera drzwi i udostępnia wej-

ście organom, a w drugim -  gdy gospodarz całkowicie uniemożliwia wejście, nie reagując nawet 

na pukanie czy też dzwonienie do drzwi. Przy założeniu drugiego scenariusza, organy przepro-

wadzające przeszukanie mogą skorzystać z wielu sposobów wejścia, które są ukształtowane 

w praktyce. W literaturze przedmiotu, można odnaleźć nawet siedem takich metod15, jednakże 

do najpopularniejszych, najczęściej stosowanych i najprostszych należy metoda tzw. „wejścia z 

gospodarzem”. Sposób ten polega na uprzednim ustaleniu stałej pory wyjścia gospodarza z po-

mieszczenia (np. do pracy) przez grupę dokonującą przeszukania, w drodze obserwacji i wywia-

dów, a następnie ulokowaniu się przez tą grupę niedaleko od drzwi wejściowych pomieszcze-

nia, gdzie ma się odbyć przeszukanie (na kilka minut przed ustaloną porą) i po wyjściu gospoda-

rza, wylegitymowaniu się i poproszeniu o powrót do mieszkania, w celu przeprowadzenia prze-

szukania. W większości przypadków, zaskoczony gospodarz, nie stawia żadnych przeszkód ku 

temu, jednakże kierownik grupy dokonującej czynności przeszukania mimo wszystko musi być 

przygotowany na ewentualną odmowę gospodarza (co w praktyce zdarza się niezwykle rzad-

ko)16. 

W takiej sytuacji otwiera się możliwość wykorzystania kolejnej metody wejścia do po-

mieszczenia, a mianowicie wejścia tzw. „siłowego”, polegającego na wywarzeniu drzwi przygo-

towanym do tego odpowiednim sprzętem technicznym albo na otwarciu ich przez wcześniej 

sprowadzonego do tego celu specjalistę (np. ślusarza). Ta metoda jest w praktyce unikana, ze 

względu na możliwość powodowania przez nią zbędnych uszkodzeń mienia czy też wzbudzania 

hałasu, który przyczynia się do powstania niepotrzebnej sensacji wśród pozostałych mieszkań-

ców budynku17. 

Modyfikacją powyżej opisanej metody, jest sposób „zmasowanego wejścia siłowego”, któ-

ry stosowany jest głównie przez grupy antyterrorystyczne i polega na jednoczesnym natarciu 

zarówno na wszystkie drzwi jak i okna pomieszczenia. W tym celu, często wykorzystywane są 

materiały wybuchowe bądź też specjalistyczne narzędzia techniczne (jak np. liny potrzebne do 

natarcia na okna lokalu)18. 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2000, s. 249. 
13 M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 489. 
14 J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, wyd. 1,Difin, Warszawa 2015, s. 303.  
15 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 252 – 254. 
16 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer Sp. z o. o., Warszawa 2009, s. 101 - 102. 
17 Ibidem, s. 101.  
18 Ibidem  
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W literaturze przedmiotu, poza powyżej opisanymi metodami wejścia do pomieszczenia, 

uwzględniane są również inne metody takie jak: wejście „z mistyfikacją” (polegające na upozo-

rowaniu przez członka ekipy dokonującej przeszukania innej tożsamości np. podanie się za hy-

draulika), wejście „pod legendą” (funkcjonariusz oznajmia gospodarzowi inny cel swojej wizyty, 

aby tuż po wejściu do pomieszczenia ujawnić prawdziwy powód swojej obecności) czy też wej-

ście poprzez „wywabienie gospodarza” (głównie polega na wykorzystaniu przez funkcjonariusza 

różnych forteli)19. 

Po wejściu funkcjonariuszy wraz z osobą przybraną do pomieszczenia poddanego prze-

szukaniu, powinien nastąpić pewien schemat działań wykonanych przez kierownika grupy. Na 

samym początku powinien on wylegitymować się, a następnie okazać gospodarzowi dokument 

stanowiący podstawę przeszukania (zazwyczaj jest to postanowienie prokuratora lub sądu) oraz 

poinformować go o celu wykonywanej czynności, po czym powinien wezwać gospodarza do 

dobrowolnego wydania poszukiwanych przedmiotów lub do ujawnienia miejsca, gdzie ukrywa 

się osoba poszukiwana oraz zapytać go, czy chce wskazać osobę będącą przy przeszukaniu20. 

Tak jak istnieje wiele różnorodnych metod wejścia do danego pomieszczenia w celu jego 

przeszukania, tak również wyróżnia się wiele rodzajów metod przeszukania pomieszczenia. 

Przede wszystkim, pomieszczenie powinno być przeszukiwane poprzez przesuwanie się przez 

wszystkich członków grupy przeszukującej kolejno przez wszystkie sektory pomieszczenia (np. 

kuchnię, łazienkę, pokoje). Pierwsza metoda przeszukania przewiduje rozpoczęcie tej czynności 

od wewnętrznej, lewej krawędzi pomieszczenia i zgodnie z ruchem wskazówek zegara powinno 

się je prowadzić spiralnie aż do punktu środkowego przeszukiwanego pomieszczenia21. Kolejna 

metoda przeszukania opiera się na dokonaniu podziału rodzajowego zawartości pomieszczenia 

(np. najpierw omawianą czynność rozpoczyna się od sprawdzenia walizek, następnie szaf, póź-

niej ścian itd.). Trzecia metoda polega na intuicyjnym podziale przeszukiwanego pomieszczenia 

na segmenty (stąd metoda ta nazywana jest „segmentową”) i stopniowym dokonywaniu czynno-

ści przeszukania rozpoczynając „od lewej strony zygzakiem ku prawej”22. W literaturze przed-

miotu, podaje się również inne sposoby przeprowadzenia przeszukania, jak np. podzielenie po-

mieszczenia na mniejsze fragmenty w postaci prostokątów czy też kwadratów, jak również za-

stosowanie specjalistycznych urządzeń technicznych23. 

Poruszając tematykę przeszukania pomieszczenia, warto również krótko wspomnieć o czte-

rech podstawowych sposobach ukrywania przedmiotów przez sprawców, bądź ich popleczni-

ków. Pierwszym z nich jest tzw. ukrycie „prymitywne”, które następuje dopiero wtedy, gdy 

funkcjonariusze są już w mieszkaniu, bądź też stoją tuż za drzwiami. Jest to głównie przejaw złej 

woli gospodarza i infantylna próba samouspokojenia się, poprzez stworzenie pozorów szybkiego 

i skutecznego działania24. Przykładem tego rodzaju ukrycia może być wrzucenie kradzionych 

złotych kolczyków do cukiernicy. Kolejnym sposobem ukrycia przedmiotów jest tzw. ukrycie 

„psychologiczne”, którego sens najlepiej odzwierciedla przekonanie, że „najciemniej zawsze jest 

pod latarnią”. W literaturze przedmiotu, wyróżnia się również ukrycie „płytkie i proste” (naj-

częściej stosowane przez kobiety, które np. chowają pieniądze w szafie pomiędzy ubraniami) 

oraz „głębokie i skomplikowane”, które może wymagać od przeszukujących konkretnych umie-

                                                           
19 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2000, s. 252–253. 
20 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 102. 
21Ibidem, s. 103 - 104. 
22 Ibidem, s. 104. 
23 M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 490.  
24 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 260. 
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jętności i wiedzy (ta metoda wybierana jest często przez tzw. majsterkowiczów i jest to np. 

ukrycie przedmiotu w parapecie okna)25. 

Przeszukanie pomieszczenia może zakończyć się na wiele różnych sposobów, a miano-

wicie m.in. w wyniku tej czynności może nastąpić znalezienie poszukiwanego przedmiotu bądź 

namierzenie osoby poszukiwanej, jak też możliwa jest sytuacja odwrotna, gdzie przeszukanie 

nie przyniosło zamierzonego efektu i poszukiwany przedmiot (względnie osoba) nie zostały 

odnalezione, w wyniku czego konieczne jest prowadzenie innych czynności poszukiwawczych. 

Możliwa jest także sytuacja, w której gospodarz pomieszczenia przed rozpoczęciem przeszuka-

nia albo w jego trakcie, wydaje przedmiot funkcjonariuszom bądź też ujawnia miejsce pobytu 

osoby poszukiwanej – takie zakończenie przeszukania z reguły jest najbardziej pożądane przez 

organy, ze względu na jego szybkość zakończenia26. 

 

Kryminalistyczna taktyka i technika przeszukania terenu 

Prowadząc czynności procesowe, jak również czynności operacyjne, czasami zachodzi ko-

nieczność przeszukania terenu, który związany jest z popełnionym przestępstwem bądź też po-

służył sprawcy jako kryjówka bądź też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że właśnie tam ukrył 

on narzędzia lub przedmioty bezpośrednio pochodzące z popełnionego przestępstwa. Co więcej, 

przeszukanie terenu może mieć również związek z próbą odnalezienia miejsca ukrycia szcząt-

ków lub zwłok27. Ze względu na odmienną specyfikę przedmiotu przeszukania, taktyka i tech-

nika przeszukania terenu różni się od zakładanego sposobu powyżej omówionego przeszukania 

pomieszczenia. 

W otwartym terenie, przeszukanie wymaga precyzyjnego i bardzo ścisłego przygotowa-

nia się przez biorącą w tym udział grupę funkcjonariuszy oraz ekspertów. Pierwszą czynnością 

jaka zawsze powinna być wykonana, jest prawidłowe zabezpieczenie terenu, poprzez np. 

umundurowanych policjantów, którzy posiadają na wyposażeniu odpowiednie uzbrojenie, 

środki łączności oraz odpowiednio wyszkolone psy. Co więcej, jeżeli zachodzi przypuszczenie, 

iż na przeszukiwanym terenie znajduje się szczególnie niebezpieczny i co więcej, uzbrojony 

przestępca, wtedy w czynnościach przeszukania bierze udział grupa antyterrorystyczna. Do-

puszczalne jest również zastosowanie różnych środków technicznych jak m.in. śmigłowca, któ-

ry wyposażony jest w specjalną kamerę termowizyjną czy też sprzęt noktowizyjny28. 

Przeszukanie terenu powinno być prowadzone przez (najlepiej znającego całość zdarze-

nia przestępnego) funkcjonariusza pionu dochodzeniowo–śledczego, do którego obowiązków 

należy również sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonej czynności. Poza 

nim, dodatkowo w przeszukaniu zazwyczaj uczestniczą technik, jak również ekspert kryminali-

styki (szczególnie w sytuacjach, gdy wymagane jest przeprowadzenie czynności specjalistycz-

nych jak np. wykorzystanie unikalnych urządzeń bądź aparatury)29. 

W literaturze przedmiotu, wyróżnia się wiele rodzajów metod przeszukania terenu. Metoda 

„pasowa”, polega na tym, że osoby przeszukujące podążają po wcześniej wyznaczonych pasach 

terenu i wyszukują dowodów rzeczowych oraz śladów na przemierzanych trasach30. 

Z kolei metoda „pasowo–krzyżowa” (także nazywana metodą „przeszukiwania kwadratów”) 

należy do najlepszych sposobów dokładnego przeszukania obszaru, zarówno przez grupę jak też 

                                                           
25 Ibidem, s. 261. 
26 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 105–106.  
27 J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, wyd. 1, Difin, Warszawa 2015, s. 303. 
28 Ibidem.  
29 Ibidem 
30 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 275. 
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jedną osobę. Polega ona na poruszaniu się przez przeszukujących równolegle tam i z powrotem 

po wytyczonych wcześniej pasach terenu, a następnie na przemierzaniu tego samego obszaru po 

prostopadle wytyczonych trasach względem poprzedniego kierunku marszu – przecinające się 

pasy dzielą cały sprawdzany teren na kwadraty, które przeszukiwane są w rezultacie dwukrot-

nie31. 

Kolejnymi wyróżnianymi metodami w literaturze przedmiotu przeszukania terenu są: 

metoda „spiralna” (nazywana „okrężną”, która jest uznawana za najskuteczniejszą w przypadku 

przeszukiwania małych obszarów), metoda „kołowa” (osoby przeszukujące dany obszar zbierają 

się w geometrycznym środku danego miejsca, po czym w promienisty sposób rozchodzą się na 

zewnątrz) oraz metoda „prostokątów” (polega na podzieleniu obszaru na sektory m.in.: o zna-

czeniu bezpośrednim czy też sektory sąsiadujące)32. 

Bez względu na to jaka metoda zostanie zastosowana przez grupę przeprowadzającą prze-

szukanie, należy pamiętać o wcześniejszym wydaniu bardzo szczegółowych instrukcji, takich 

jak np. w jakim tempie funkcjonariusze powinni się poruszać bądź też czy istnieje obowiązek 

zaglądania pod gałęzie drzew, które przylegają do ziemi (w przypadku przeszukiwania fragmen-

tu lasu)33. Takie precyzyjne i szczegółowe ustalenia często mają kluczowy wpływ na efektyw-

ność prowadzonego przeszukania danego terenu. 

 

Kryminalistyczna taktyka i technika przeszukania osoby 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że czynność przeszukania osoby uznawana jest 

za rutynową, jednakże wymagającą ściśle profesjonalnego podejścia do sprawy34. Na samym po-

czątku należy osobę przeszukiwaną wezwać do dobrowolnego wydania szukanych przedmio-

tów - dopiero wtedy, gdy przeszukujący nie uzyska pozytywnej reakcji na to wezwanie, powin-

no nastąpić dokładne przeszukanie osoby. Niezwykle istotnym czynnikiem jest płeć osoby wy-

konującej to zadanie, gdyż czynności przeszukania osoby i odzieży należącej do niej, powinna 

dokonać w miarę możliwości osoba tej samej płci, o czym stanowi art. 223 KPK35. Co ważne, 

należy również zaznaczyć, że przeszukanie osoby ma znaczenie o wiele szersze niż kontrola 

osobista, gdyż w zakres tej ostatniej czynności nie wchodzi sprawdzenie ciała oraz przedmio-

tów, które znajdują się bezpośrednio przy ciele (przykryte odzieżą) – te czynności kwalifikują 

się już do zakresu przeszukania osoby36. W związku z powyższym, taktyka przeszukania osoby 

jest o wiele bardziej rozbudowana niż technika przeprowadzania kontroli osobistej. 

Wybór odpowiedniej techniki dokonania przeszukania osoby w dużej mierze uzależnio-

ny jest od poszukiwanego przedmiotu, dlatego też najlepszym sposobem przedstawienia oma-

wianego przeszukania jest określenie poszczególnych wskazań metodyki przeszukania osoby 

oraz jej odzieży. Jednym z takich aspektów jest określenie poszukiwanego przedmiotu – jeśli jest 

on małych rozmiarów (np. jeden gram kokainy), należy założyć, że może być on ukryty przez 

przeszukiwanego w znajdującej się przy nim odzieży bądź też w naturalnych otworach ciała 

(np. w jamie ustnej). W takim wypadku przeszukania odzieży oraz ciała należy dokonać osobno, 

rozpoczynając od sprawdzenia ciała. W tym celu, na przeszukiwanym ciąży obowiązek roze-

brania się do naga (jednakże jego odzież powinna pozostawać w zasięgu jego wzroku). Przeszu-

                                                           
31 Ibidem, s. 275. 
32 Ibidem, s. 275 – 276. 
33 Ibidem, s. 272.  
34 J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, wyd. 1, Difin, Warszawa 2015, s. 304. 
35 J. Widacki, Kryminalistyka, wyd. 2, C.H. BECK, Warszawa 2012, s. 124.  
36 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania [w:] Węzłowe problemy procesu karnego 
(red.) P. Hofmański, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 285.  
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kanie powinno się rozpocząć od głowy osoby przeszukiwanej (np. w przypadku, gdy taka osoba 

posiada długie włosy, powinno się je przeczesać grzebieniem), później sprawdzeniu jamy ustnej 

oraz pozostałych części ciała. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że poszukiwany przed-

miot znajduje się w ciele osoby przeszukiwanej (np. brylant ukryty w narządach płciowych ko-

biety czy też wszyty pod powłokę skóry narkotyk), należy skorzystać z pomocy odpowiedniego 

lekarza, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia przeszukiwanej osoby na poważne 

uszkodzenie ciała, za co odpowiedzialny byłby organ dokonujący czynności przeszukania37. 

Z kolei główną wytyczną przeszukania odzieży oraz przedmiotów bezpośrednio używa-

nych przez osobę przeszukiwaną, jest jej dokładność. W związku z powyższym, jeżeli rodzaj 

przedmiotu przeszukiwanego pozwala na jego rozmontowanie, jednocześnie nie uszkadzając 

całej konstrukcji (np. parasol), należy to wykonać i sprawdzić dokładnie całą zawartość przed-

miotu. W przypadku odzieży, jedynie wyjątkowe sytuacje pozwalają na jej uszkodzenie, po-

przez np. sprucie szwów bluzy noszonej przez przeszukiwanego38. 

Osoby, które zostały upoważnione do dokonania przeszukania innej osoby, zawsze po-

winny mieć na uwadze przysługujące mu w każdej sytuacji konstytucyjne prawo jednostki do 

poszanowania własnej godności, dlatego też czynność ta powinna być przeprowadzana w sposób 

spokojny, delikatny i nie potęgujący uczucie wstydu. 

 

Podsumowanie 

Nie ulega wątpliwości, iż efektywność polskiego procesu karnego w wysokim stopniu 

jest uzależniona od skutecznego, a przede wszystkim, trafnego przeprowadzenia czynności do-

wodowych. Do takich właśnie czynności należy omówione w niniejszym artykule przeszuka-

nie, kwalifikujące się do „poszukiwawczych” czynności dowodowych, których to celem jest 

odnalezienie źródeł informacji, których ujawnienie może mieć przełomowy wpływ na rozstrzy-

gnięcie określonej sprawy karnej39. Ważnym aspektem instytucji przeszukania jest fakt, że sta-

nowi ona prawny wyjątek od konstytucyjnych gwarancji obywatelskich, a dokładnie od zasady 

ochrony dóbr osobistych takich jak nietykalność osobista czy też nienaruszalność pomieszczeń, 

o czym stanowi Artykuł 50 Konstytucji RP40, dlatego też tak ważne jest precyzyjne i zrównowa-

żone określenie taktyk i technik, dostosowanych do odpowiedniego rodzaju przeszukania przez 

kryminalistyków. 

Reasumując, analiza przywołanych w artykule przepisów KPK, regulujących instytucję 

przeszukania, pozwala stwierdzić, że jest ono dopuszczalne, wtedy gdy jest przeprowadzane 

w celu wykrycia, zatrzymania bądź przymusowego doprowadzenia podejrzanego, znalezienia 

rzeczy, które podlegają zajęciu w ramach postępowania karnego bądź też w celu odnalezienia 

rzeczy, które mogą stanowić często kluczowy dowód w danej sprawie karnej41, dlatego też 

w literaturze przedmiotu wyróżnia się tak wiele rodzajów taktyk i technik przeszukania (po-

czynając od należącego do najczęściej wykonywanego przeszukania pomieszczenia, terenu, oso-

by, a kończąc na przeszukaniu samochodu czy też konkretnej rzeczy), które służą utworzeniu 

harmonijnego i efektywnego współdziałania kryminalistyków oraz procesualistów w praktyce. 

  

                                                           
37 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 107 – 108. 
38 Ibidem, s. 108 – 109.  
39 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania [w:] Węzłowe problemy procesu karnego 
(red.) P. Hofmański, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 275. 
40 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2009 r., nr 114, poz. 946). 
41 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 374. 
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DOWÓD A PRZESZUKANIE 

 

 
Przeszukanie zostało uregulowane w różnych aktach prawnych, przede wszystkim 

w ustawie zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku1. Kodeks postę-

powania karnego normuje powyższą czynność w sposób bardziej szczegółowy, wskazując prze-

słanki czy też podmioty uprawnione do jej dokonania2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

w art. 50 stanowi, że zapewniona jest nienaruszalność mieszkania, natomiast przeszukanie 

mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych 

w ustawie i w sposób w niej określony3. 

Przeszukanie przeprowadza się, aby znaleźć rzecz potrzebną z punktu widzenia toczącego 

się postępowania dowodowego4. Co więcej, organ, który przeprowadza przeszukanie nie musi 

posiadać rzetelnych, uwiarygodnionych informacji, że w danym miejscu pewne przedmioty 

bądź substancje się znajdują. Przesłanką są uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba 

podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w danym miejscu (np. w samochodzie, piwnicy, 

lokalu mieszkalnym lub użytkowym, w pokoju hotelowym, a nawet w zakamarkach ciała osoby 

przeszukiwanej)5. 

Kodeks postępowania karnego określa sens przeszukania6. Stanowi on, że przeszukania 

można dokonać w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby 

podejrzanej oraz w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegają-

cych zajęciu w postępowaniu karnym7. W celu znalezienia rzeczy można dokonać przeszukania 

osoby, jej odzieży oraz podręcznych przedmiotów8. 

Trudno zdefiniować dowód, jednakże ze względów praktycznych często jest on utożsamia-

ny ze środkiem dowodowym – są to np. cechy charakterystyczne rzeczy lub opinia biegłego9. 

Dzięki dowodom można stwierdzić, czy oskarżony dany czyn popełnił albo określić, czy prze-

stępstwo miało w ogóle miejsce10. Dowód jest bardzo istotny z punktu widzenia postępowania 

karego, ponieważ pozwala na wszczęcie procesu, gdy dowody jednoznacznie wskazują, że 

oskarżony popełnił dany czyn bądź umorzenie go, gdy w trakcie postępowania przygoto-

wawczego lub podczas procesu okaże się, że czynu dokonała inna osoba. 

Istotną kwestią są również fakty dowodowe, zwane inaczej poszlakami, z których może 

wynikać wniosek o istnieniu faktu głównego – czyli potwierdzenie okoliczności, które są istot-

ne ze względu na toczące się postępowanie, np. popełnienie przestępstwa - ze względu na ist-

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – art. 50. 
2 Ustawa kodeks postępowania karnego – rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 50. 
4 Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, s. 373. 
5 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 219 §1. 
6 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 219. 
7 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 219 §2. 
8 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 219 §2. 
9 Stanisław Waltoś, op. cit., s. 349 i n. 
10 Ibidem, s. 351. 
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nienie bądź nieistnienie określonych faktów11. Pozwalają one na udowodnienie popełnionego 

czynu, jednakże należy pamiętać, że należy posługiwać się nimi z bardzo dużą ostrożnością, 

dodatkowo muszą spełniać następujące warunki: poszlaki muszą być powiązane ze sobą w taki 

sposób, aby wykazywały istnienie łańcucha poszlak, łańcuch ten musi być trwały, bez pustych 

miejsc, przez co inna wersja zdarzenia nie wchodzi w rachubę oraz wszystkie poszlaki muszą 

być wiarygodne12. 

Zakazy dowodowe są kwestią ściśle związaną z tematyką czynności poszukiwawczych. Na 

przełomie lat były podejmowane liczne próby stworzenia definicji zakazów dowodowych, jed-

nakże wszelkie działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przykładowo można wska-

zać dwie definicje, pierwszą stworzoną przez Mariana Cieślaka, która określa, że zakazami do-

wodowymi są pewne reguły zabraniające uzyskania bądź przeprowadzenia w pewnych warun-

kach dowodu13. Natomiast druga definicja, Leona Schaffa, przedstawia zakaz dowodowy jako 

niemożność przeprowadzenia dowodu danego rodzaju, która wynika z ustawy14. 

W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne podziały zakazów dowodowych, któ-

re stanowią wynik braku jednoznaczności definicji w doktrynie15. Przede wszystkim zakazy 

dowodowe można podzielić na relatywne oraz absolutne ze względu na to, czy zakazem objęte 

jest wykorzystanie pewnego środka dowodowego bądź w ogóle ustalenie pewnego faktu, jed-

nakże należy pamiętać, że nie jest to jedyna klasyfikacja zakazów dowodowych występująca 

w doktrynie16. Zakaz relatywny może dotyczyć dwóch sytuacji – zakazu dowodowego ogólne-

go, który dotyczy braku możliwości wykorzystania w ogóle danego środka dowodowego bądź 

zakazu dowodowego szczególnego – brak dopuszczalności posłużenia się pewnymi środkami 

dowodowymi w celu ustalenia danych okoliczności17. Mają one na celu przede wszystkim 

ochronę dóbr, praw oraz interesów prawnie chronionych18. 

Z tego też względu przeszukanie zostało uregulowane w sposób bardzo szczególny, aby za-

pewnić legalność działań, a przede wszystkim wspomnianą wyżej ochronę dóbr oraz praw. 

Przeszukania może dokonać prokurator, a także Policja na polecenie sądu bądź prokuratora19. 

Istnieją również przypadki wskazane w akcie prawnym rangi ustawowej, kiedy przeszukania 

może dokonać inny organ, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też Żandarmeria 

Wojskowa. 

Osobie, u której ma być dokonane przeszukanie, musi być przedstawione postanowienie 

sądu lub prokuratora20. Może zaistnieć sytuacja, gdy postanowienie sądu lub prokuratora nie 

mogło zostać wydane, a zaistniał wypadek niecierpiący zwłoki, np. osoba zamierza zniszczyć 

bądź ukryć dane przedmioty. Ustawodawca przewidział taką możliwość w art. 220 Kodeksu 

postępowania karnego. W takim przypadku, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kie-

rownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu 

lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania21. Z przytoczonego przepisu można łatwo wy-

wnioskować, że ta czynność procesowa musi być legalna – nikt nie może bez postanowienia, 

                                                           
11 Ibidem, s. 351 i n. 
12 Ibidem, s. 356. 
13 Marian Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, s. 264.  
14 Leon Schaff, Proces karny Polski Ludowej, s. 377. 
15 Agnieszka Baj, Zarys problematyki podziału zakazów dowodowych w postępowaniu karnym, s. 58. 
16 Agnieszka Baj, op. cit., s. 58. 
17 Ibidem, s. 58. 
18 Ibidem, s. 73. 
19 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 220 §1. 
20 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 220 §2. 
21 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 220 §3. 
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nakazu bądź okazania legitymacji służbowej dokonać przeszukania pomieszczeń, w tym także 

naszego ciała czy też przedmiotów podręcznych, np. torebki albo bagażu. 

Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia dokonania czynności 

przeszukania należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania w terminie 7 dni od daty 

czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby - w tym o prawie zgłoszenia żądania 

należy ją pouczyć22. Brak takiego pouczenia bądź mylne pouczenie nie może skutkować po-

wstaniem ujemnych konsekwencji procesowych dla uczestnika postępowania bądź innej osoby, 

której to dotyczy - w ten sposób Kodeks postępowania karnego normuje zasadę informacji23. 

W sposób szczegółowy został uregulowany tryb przeszukania. Otóż osobę, u której ma na-

stąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do 

wydania poszukiwanych przedmiotów24. Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, 

u której dokonuje się przeszukania oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność, ponad-

to może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, pod warun-

kiem, że nie uniemożliwi to przeszukania albo go nie utrudni w inny istotny sposób25. Taka 

osoba nosi miano świadka przybranego26. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza 

lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub są-

siada27. Osoby te maja za zadanie głownie obserwację funkcjonariuszy Policji czy też innych 

służb dokonujących czynności poszukiwawczej. Udział świadków przybranych przy przeszuka-

niu ma na celu spełnienie funkcji gwarancyjnej, polegającej na tym, że funkcjonariusz bądź inna 

osoba nie podrzuci sfałszowanego dowodu obciążającego osobę przeszukiwaną. 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku z dnia 4 maja 2015 roku odniósł się do kwestii przywołania 

do przeszukania osób innych niż wskazanych w art. 223 § 3 Kodeksu postępowania karnego a 

skuteczności przeszukania. Otóż wyrok ten stwierdza, że „przywołanie co najmniej jednego 

dorosłego domownika lub sąsiada, nie oznacza, że przybranie do czynności w ogóle nie związa-

nych z jakimikolwiek organami ścigania osób pracujących w spółce zajmującej się między in-

nymi administrowaniem budynku mieszkalnego, w którym dokonano przeszukania, nie spełnia 

celów gwarancyjnych tego przepisu. Przepis ten wcale też nie nakłada na osoby wezwane do 

udziału w przeszukaniu aktywnego uczestniczenia w tej czynności. Nie są one zobowiązane do 

śledzenia każdego ruchu policjantów”28. 

Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń dokonać można w porze nocnej tylko w wypad-

kach niecierpiących zwłoki, natomiast za porę nocną uważa się czas od 22 do 6 rano29. Przeszu-

kanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej30. 

Jeżeli organ zjawiłby się pod drzwiami osoby, u której ma być dokonane przeszukanie kilka 

minut przed godziną 22.00, należałoby ocenić, czy organ nie kieruje się tutaj złośliwością, dzia-

łaniem ukierunkowanym na uprzykrzenie całej sytuacji osobie przeszukiwanej. Według mnie, 

jeżeli nie istnieje wypadek niecierpiący zwłoki, to organ dokonujący przeszukania powinien 

wstrzymać się z tą czynnością do 6.00 rano. 

Kodeks postępowania karnego stanowi wprost w art. 221 §1, że elementem warunkującym 

dopuszczalność dokonania przeszukania w porze nocnej jest wyłącznie sytuacja kwalifikowana 

                                                           
22 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 220 §3. 
23 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 16 §1. 
24 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 224 §1. 
25 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 224 §2. 
26 Mirosław Śrubka, Przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym, str. 7. 
27 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 224 §3. 
28 Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4 maja 2015r. - II Aka 50/15. 
29 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 221 §1. 
30 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 221 §2. 
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jako niecierpiąca zwłoki. Przeszukanie dokonane w porze nocnej bez tej przesłanki należy trak-

tować jako nieważne, jednakże można uzdrowić taką czynność poprzez jej konwalidację (tzw. 

uzdrowienie). Co więcej, w porze nocnej można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla 

nieokreślonej liczby osób albo służące do przechowywania przedmiotów31. 

Przeszukanie osoby i odzieży należy do najczęściej przeprowadzanych czynności poszuki-

wawczych32. Należy jej dokonywać w miarę możliwości za pośrednictwem osoby tej samej 

płci33. W literaturze można spotkać poglądy, że do jej dokonania można dokonać prześwietleń 

oraz badań ultrasonograficznych, które polegają na prześwietlaniu ciała danej osoby i pozwala 

stwierdzić, czy ona w swoich zakamarkach niczego nie chowa, np. woreczków z narkotykami. 

Nie jest wykluczone podania osobie przeszukiwanej środków przeczyszczających34. Jednakże 

wymienione przeze mnie czynności mogą być dokonane wyłącznie przez wykwalifikowanego 

lekarza, gdy nie zagrażają one zdrowiu, a badania te są nieodzowne35.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 dolegliwości36. 

Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, 

sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania wraz 

z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowa-

nie37. Przez osobę godną zaufania należy rozumieć dany podmiot, który daje rękojmię prawi-

dłowego wykonywania danego zadania. Tak samo należy postąpić ze znalezionymi w czasie 

przeszukania przedmiotami mogącymi stanowić dowód innego przestępstwa, podlegającymi 

przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione38. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1998 roku stwierdza, że oddanie na prze-

chowanie osobie godnej zaufania przedmiotów mogących stanowić dowody w sprawie, które 

zostały wydane lub znalezione w toku przeszukania, stanowi zajęcie mienia39. 

Przeszukanie dokonane bez postanowienia sądu lub prokuratora bądź dokonane w porze 

nocnej bez wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki, albo tez przez osoby do tego nieupoważ-

nione - mówiąc krócej mam na myśli wystąpienie braku przesłanki legalności - można zakwali-

fikować jako przestępstwo naruszenia miru domowego. 

Artykuł 193 Kodeksu karnego stanowi, że osoba, która wdziera się do cudzego domu, 

mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby upraw-

nionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze graniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do roku40. Ustawodawca dzięki temu przepisowi prawnemu reguluje kwestię 

prawa do prywatności oraz spokojnego zamieszkiwania. Osoba nie powinna czuć niepokoju 

w związku z naruszeniem jej domu bądź innego pomieszczenia przez osoby nieuprawnione, 

w którym toczy się całe życie rodzinne i towarzyskie. 

Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie 

przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane41. Z przeszukania należy sporządzić protokół42. 

                                                           
31 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 221 §3. 
32 Stanisław Waltoś, op. cit., s. 375. 
33 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 223. 
34 Stanisław Waltoś, op. cit., s. 375. 
35 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 74 §2 pkt 2. 
36 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 227. 
37 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 228. 
38 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 228 §2. 
39 Uchwała Sądu Najwyższego - I KZP 9/98. 
40 Ustawa kodeks karny – art. 193. 
41 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 228 §3. 
42 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 143 §1 pkt 6. 
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Pomimo obowiązkowych elementów, które powinny się w nim znajdować, należy do niego 

dołączyć oznaczenie sprawy, z którą przeszukanie ma związek, podanie dokładnej godziny roz-

poczęcia i zakończenia czynności, dokładna listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich 

opis, ponadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora43. W sytuacji, gdy polecenie nie zostało 

uprzednio wydane, należy zamieścić w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której 

czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwier-

dzenia czynności. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 roku stwierdził, że protokół ma pełną 

wartość procesową jako dokument dopiero po złożeniu na nim wymaganych podpisów44.Fakt 

sporządzenia protokołu na druku i wypełnienie go przez funkcjonariusza, pozostaje bez znacze-

nia w świetle tego, iż jego część w postaci podpisu uczestnika czynności jest podrobiona. 

W konsekwencji protokół zawiera treść niezgodną z rzeczywistością oraz wolą spisującego go 

w dobrej wierze funkcjonariusza. 

Tyczy się to każdego protokołu, także tego sporządzanego z przeszukania. Stan faktyczny 

sprawy III KK 190/04 przedstawia się następująco - oskarżony w dniu 18 kwietnia 1997 roku 

podrobił podpis osoby fizycznej, podpisując tym nazwiskiem protokół przeszukania, zabezpie-

czenia i zajęcia, następnie podrobił tym samym nazwiskiem protokół przesłuchania. Protokoły 

te, jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy, są dokumentami - zgodnie ze słowniczkiem ustawowym 

zawartym w katalogu art. 115 Kodeksu karnego45. 

Zgodnie z art. 115 § 14 Kodeksu karnego dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapi-

sany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na za-

wartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znacze-

nie prawne46. Protokoły te pochodziły od osób uprawnionych do ich sporządzenia oraz stanowi-

ły formę pisemną w celu udokumentowania czynności wykonanych z udziałem oskarżonego47. 

Przeszukanie, jako określona czynność procesowa, prowadzona jest często w celu pozyska-

nia różnego rodzaju dowodów, które stanowią niezbędny element warunkujący wydanie odpo-

wiedniego wyroku48.  

Dowody można podzielić według różnej kwalifikacji, ze względu na to, co mamy w danej 

chwili na myśli. Podstawowym podziałem, lecz nie jedynym, jest podział dowodów ze względu 

na liczbę źródeł dowodów, które oddzielają fakt udowadniany od źródła dowodu na pochodne 

(np. opinia biegłego) i pierwotne (świadek naoczny)49. Dodatkowo, można dokonać podziału na 

ścisłe (przeprowadzone w formie określonej przez przepisy prawa) oraz swobodne (nieutrwalo-

ne w formie protokołu), występują również dowody przypadkowe (nazywane inaczej natural-

nymi) oraz z przeznaczenia (tworzone w procesie, aby udowodnić pewne okoliczności)50. 

Dowody, które zostaną uzyskane w toku dokonania przeszukania podlegają wtłoczeniu do 

toczącego się procesu oraz mogą być w nim wykorzystane51. Jednakże istnieją pewne stany 

prawne oraz faktyczne, które uniemożliwiają użycie dowodów w procesie. Przede wszystkim 

zakaz wykorzystania dowodów w toku wadliwie dokonanego przeszukania normuje Konstytu-

                                                           
43 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 229. 
44 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005r. (III KK 190/04). 
45 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005r.(III KK 190/04). 
46 Ustawa kodeks karny - art. 115 § 14. 
47 Wyrok Sądu najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005r.(III KK 190/04). 
48 Kwiatkowski Zbigniew, Zakazy dowodowe w procesie karnym. 
49 Stanisław Waltoś, op. cit., s. 353. 
50Ibidem, s. 356. 
51 Kwiatkowski Zbigniew, Zakazy dowodowe w procesie karnym.  
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cja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, nie wynika to wprost z literalnego brzmienia przepi-

sów postępowania karnego52. 

Przedmioty znalezione podczas przeszukania nie mogą stanowić elementu procesu, gdy zo-

staną naruszone warunki materialne oraz formalne określone w kodeksie postępowania karne-

go53. Dokonanie tych czynności wbrew ustawowej regulacji powoduje ich bezwzględną nie-

ważność. Co więcej, takie działania dokonane przez prokuratorów bądź organy policji należy 

penalizować w trybie natychmiastowym. Obywatel ma prawo do legalności przeszukania. 

W innym przypadku podmioty nieuprawnione, a nawet wścibscy sąsiedzi, mogliby wejść do 

naszego domu i dokonać rewizji rzeczy bądź nawet ich zaboru bez żadnej podstawy prawnej. 

Przymiotu dowodu nie będą posiadały przedmioty uzyskane w toku niedopuszczalnej 

czynności – można podać tu przykład dokonania przeszukania w celu znalezienia dokumentów 

obrazujących przebieg narady sędziowskiej – oraz czynności nieważnych, np. dokonanie prze-

szukania przez organ nieposiadający upoważnienia ustawowego54. 

Niekiedy przetrzymywanie w miejscu zamieszkania dowodu mogącego obciążyć dany 

podmiot przed Sądem, nie może być zakwalifikowany jako znamię strony przedmiotowej. Traf-

nie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2007 roku, że do znamion strony 

przedmiotowej przestępstwa fałszowania i puszczania w obieg pieniędzy, papierów wartościo-

wych należy między innymi przechowywanie fałszywego pieniądza, przy czym wskazano, że 

nieautentyczność pieniądza musi być objęta świadomością sprawcy oraz czynienie tego w celu 

puszczenia tego pieniądza w obieg. 

Brak wskazania w opisie czynu przypisanego, że skazany przechowywał ujawniony u niego 

podczas przeszukania fałszywy banknot w celu puszczenia go w obieg, uniemożliwia zakwalifi-

kowanie jego zachowania jako przestępstwa, ponieważ przechowywanie fałszywego banknotu 

bez wspomnianego wyżej celu nie wyczerpuje znamion żadnego czyn zabronionego pod groźbą 

kary55. Fałszywy banknot mógł zostać otrzymany przez osobę w sklepie, przy robieniu zaku-

pów, gdy płacił prawdziwą gotówką, a reszta pieniędzy wydana była sfałszowana, na co nie 

zwrócił uwagi ani sprzedawca, kasjer, czy też osoba kupująca. 

Istotną kwestią uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego jest postępowanie 

z przedmiotami uzyskanymi w toku przeprowadzania czynności poszukiwawczej, czyli prze-

szukania. Przede wszystkim, jeżeli przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub 

prokuratora oraz nie nastąpiło jej zatwierdzenie w terminie 7 dni licząc od daty jej dokonania, 

należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło do-

browolne wydanie, a osoba nie złożyła wniosku, który wymienia art. 217 § 4 Kodeksu postępo-

wania karnego56. 

Zwrot rzeczy następuje niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności, nieprzydatności dla 

postępowania, np. zarekwirowany laptop, w toczącym się postępowaniu w związku z przestęp-

stwem dokonanym w cyberprzestrzeni, a błędnie ustalono numer IP57. Natomiast jeżeli wynik-

nie spór co do własności rzeczy, a brak jest dostatecznych danych do niezwłocznego rozstrzy-

gnięcia, osoby zainteresowane odsyła się na drogę procesu cywilnego, który zajmie się ustale-

niem, komu przysługuje prawi własności58. 

                                                           
52 Gaberze Andrzej, Dowody w sądowym procesie karnym.  
53 Kwiatkowski Zbigniew, Zakazy dowodowe w procesie karnym.  
54Ibidem. 
55 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2007r. (III KK 27/07). 
56 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 230 § 1. 
57 Ustawa kodeks postępowania karnego – art. 230 § 2. 
58 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 230 § 2. 
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Odrębnie uregulowana jest kwestia postępowania z rzeczami, których posiadanie jest za-

bronione. Otóż przekłada się je właściwemu urzędowi bądź instytucji59. Jeżeli rzeczy mają war-

tość naukową, historyczną bądź artystyczną, na wniosek lub za zgodą muzeum, można je prze-

kazać temu muzeum. 

Przy powstaniu wątpliwości, komu należy wydać rzecz zatrzymaną, sąd, referendarz sądo-

wy albo prokurator składa ją do depozytu sądowego albo oddaje osobie godnej zaufania aż do 

wyjaśnienia uprawnienia do odbioru - natomiast przedmioty o wartości naukowej, artystycznej 

bądź historycznej oddaje się na przechowanie do muzeum lub innej właściwej instytucji60. 

Przedmioty, które mają tendencje do szybkiego zniszczenia albo których przechowywanie 

byłoby z niewspółmiernymi kosztami bądź nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby 

znaczne obniżenie wartości rzeczy, można sprzedać, natomiast uzyskaną kwotę przekazuje się 

do depozytu sądowego61. 

Przedmioty stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, w szczególności broń, 

amunicje, materiały wybuchowe lub łatwopalne, materiały radioaktywne, substancje trujące, 

duszące lub parzące, środki odurzające, substancje psychotropowe bądź ich preparaty oraz pre-

kursory kategorii 1, a także wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe przechowuje się w miejscu 

i w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie62. 

Sąd właściwy bądź referendarz sądowy może na wniosek prokuratora zarządzić niezwłocz-

nie zniszczenie w całości bądź części pozostałych ilości przedmiotów lub substancji zbędnych 

do przeprowadzenia badań, jeżeli dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania jest wy-

starczające przechowywanie próbek w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań przedmio-

tów lub substancji63. 

W przypadku zniszczenia w części przedmiotów w skutek zarządzenia sądu lub referenda-

rza sądowego, wskazuje się jednocześnie w postanowieniu miejsce i czas przechowywania ich 

pozostałej części w ilości niezbędnej do przeprowadzenia odpowiednich badań64. 

Przedmioty, które stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia przez 

możliwość eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, innego gwałtownego wy-

zwolenia energii rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, wyzwo-

lenia energii jądrowej lub promieniowania jonizującego, albo których przechowywanie 

w niezmienionym stanie nie jest możliwe, można je zniszczyć przed wydaniem postanowienia 

w tej kwestii65. 

Zdobyte dzięki przeszukaniu dowody stanowią bardzo istotny walor merytoryczny dla to-

czącego się postępowania karnego. Czynność ta pozwala na znalezienie przedmiotów, których 

w toku zwykłych czynności nie dałoby się pozyskać. Często zdarza się, że osoby, co do których 

istnieje przypuszczenie, że popełniły dane przestępstwo, np. rozpowszechniają narkotyki lub 

dopalacze, czy też popełniły zbrodnię zabójstwa, a w miejscu swojego zamieszkania schowały 

narzędzie popełnienia zbrodni, mogą zostać skazane tylko dzięki znalezieniu tych przedmiotów 

w wyniku dokonania czynności poszukiwawczej. 

                                                           
59 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 230 § 3. 
60 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 231 §1 i § 2. 
61 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 232. 
62 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 232a § 1. 
63 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 232a § 2. 
64 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 232a § 3. 
65 Ustawa kodeks postępowania karnego - art. 232a § 4. 
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W sytuacji występowania deficytu świadków bądź gdy zachodzi wiele niewyjaśnionych sy-

tuacji oraz wątpliwości, rozstrzygane są one na korzyść oskarżonego. Ta czynność procesowa 

pozwala na rozwianie wątpliwości, warunkując odpowiedzialność oskarżonego. 

Przeszukanie jest niekiedy jedyną możliwością udowodnienia popełnienia danego czynu 

zabronionego pod groźbą kary przez oskarżonego. Ze względu na tak duże znaczenie tej czyn-

ności dla sytuacji osoby, przeciwko której skierowano akt oskarżenia, istotne jest występowanie 

przesłanki legalności, dzięki której organy procesowe będą mogły wykonać przeszukanie wy-

łącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia oraz w trybie warunków przewidzianych przez 

prawo karne procesowe. 
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Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 

 

 

 

PRZESZUKANIE W CELU WYKRYCIA LUB ZATRZYMANIA ALBO 

PRZYMUSOWEGO DOPROWADZENIA OSOBY PODEJRZANEJ 

 

 
Przeszukanie należy do ugruntowanych w polskiej procedurze karnej instytucji, która ma 

dwoisty charakter. Z jednej strony spełnia rolę środka dowodowego, ukierunkowanego na reali-

zację celów postępowania karnego, a z drugiej – jest środkiem przymusu, który wkracza w sferę 

praw i wolności jednostki w postaci nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszkania pozo-

stających pod ochroną Konstytucji RP (art. 41 ust. 1 i art. 50 zdanie pierwsze Konstytucji RP)1 

oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 5 i 8 Konwencji)2. Z 

kolei na gruncie kryminalistyki przeszukanie oznacza czynność zmierzającą do uzyskania rze-

czowego materiału dowodowego, której cele wykraczają poza zadania osiągane w drodze oglę-

dzin miejsca przestępstwa3. W ujęciu kryminalistycznym przeszukanie służy również wyjątko-

wo ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych4. 

Jednym z istotnych celów przeszukania jest również wykrycie, zatrzymanie albo przymu-

sowe doprowadzenie osoby podejrzanej (art. 219 k.p.k.). W tym ujęciu przeszukanie staje się 

przede wszystkim środkiem przymusu. Nie można jednak stracić z pola widzenia również 

aspektu dowodowego takiej czynności. Zatrzymanie oraz doprowadzenie osoby podejrzanej 

zmierza bowiem z reguły do uzyskania określonego dowodu w postaci zeznań albo wyjaśnień, 

w zależności od tego jak ostatecznie ukształtuje się status procesowy takiej osoby. Instytucja 

przeszukania w celu wykrycia lub zatrzymania osoby poszukiwanej znajduje również zastoso-

wanie do podejrzanego lub oskarżonego (art. 247 § 1, art. 278 k.p.k.). 

Podkreślenia wymaga, iż czynności, o których mowa, godzą w sposób istotny w konstytu-

cyjnie chronione prawa i wolności. Powinny być zatem ograniczone do minimum, przy zacho-

waniu odpowiednich standardów postępowania. Przepis art. 50 Konstytucji RP wyznacza za-

równo ramy prawne dopuszczalności przeszukania, jak i stanowi swoistą delegację ustawową 

dla przepisu art. 219 k.p.k., jako odstępstwa od konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich. 

Z kolei jako pewną wskazówkę interpretacyjną i jednocześnie normę gwarancyjną należy trak-

tować przepis art. 227 k.p.k., w myśl którego przeszukanie powinno być dokonane zgodnie 

z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czyn-

ność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości5. 

W świetle uregulowań Konstytucji RP przeszukanie może nastąpić jedynie w przypadkach 

określonych w ustawie i w sposób w niej określony (art. 50, zdanie drugie). Wyrażoną w ten 

sposób normę konstytucyjną egzemplifikuje przepis art. 219 k.p.k., dopuszczając możliwość do-

                                                           
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.). 
2Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 
5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.). 
3B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 364. 
4 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 191. 
5Zob. szerz. J. Grajewski, S. Steinborn [w:] L.K. Paprzycki (red.). J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych 
przepisów (LEX/el, 2015). 
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konywania przeszukania m.in. w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadze-

nia osoby podejrzanej. 

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się nietykalność osobi-

stą i wolność osobistą, zaś pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasa-

dach i w trybie określonym w ustawie. Wypełnieniem tej sui generis delegacji ustawowej 

w zakresie zatrzymania stanowią przepisy rozdziału 27 Kodeksu postępowania karnego zatytu-

łowanego „Zatrzymanie”. Zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu każdy pozbawiony wolności 

nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego 

ustalenia legalności tego pozbawienia. Ustawodawca nie zdecydował się zatem na przyjęcie 

rozwiązania, które nakazywałoby każdorazowo stawiać zatrzymanego przed sądem, aby ten 

dokonał oceny legalności zatrzymania. 

Art. 41 ust. 3 Konstytucji RP przewiduje wymóg zbadania przez sąd legalności zatrzymania. 

Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu istnieje obowiązek postawienia zatrzymanego przed 

sądem w ciągu 48 godzin od chwili jego zatrzymania. 

Z kolei w myśl regulacji zawartych w Konwencji o ochronie praw człowiek i podstawo-

wych wolności, kwestia oceny legalności i zasadności przeszukania pomieszczeń w celu wykry-

cia, zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej lub podejrzanego, musi 

być rozpoznawana poprzez pryzmat art. 8 dotyczącego ochrony życia prywatnego i rodzinnego 

jednostki oraz art. 5 odnoszącego się do kwestii pozbawienia wolności człowieka. 

Art. 8 Konwencji stoi na straży poszanowania m.in. życia prywatnego i rodzinnego każdego 

człowieka podkreślając, iż niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej z korzystania z 

tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo i koniecznych w demokra-

tycznym 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 innych osób. Wprowadzona w ten sposób klauzula 

ograniczająca korzystanie z praw, o których mowa, wyraźnie wskazuje na dwa kryteria jej obo-

wiązywania: pierwsze z nich dotyczy kwestii legalności działań podejmowanych przez władzę 

publiczną (np. organy ścigania) i wymaga istnienia określonej podstawy prawnej oraz spełnienia 

wszystkich przewidzianych przez prawo przesłanek, drugie zaś dotyczy zasadności takiej inge-

rencji i wskazuje zamknięty katalog przyczyn, z powodu których może ona zostać podjęta (np. 

zapewnienie ochrony praw innych osób). Takie rozwiązanie ma chronić jednostkę przed arbi-

tralną ingerencją władz publicznych w postaci działań, które w ogóle nie znajdują podstawy 

w obowiązujących regulacjach prawnych albo nie można ich uzasadnić poprzez wskazanie kon-

kretnej okoliczności należącej do wspomnianego katalogu. 

Konstrukcja art. 8 Konwencji wskazuje, iż prawo, o którym mowa nie jest zatem bez-

względnie chronione i nie można z niego korzystać niezależnie od okoliczności6. 

W odniesieniu do problematyki przeszukania w celu wykrycia, zatrzymania albo przy-

musowego doprowadzenie osoby podejrzanej, kryterium legalności, o którym mowa w art. 8 

Konwencji zostało przez polskiego ustawodawcę spełnione, albowiem w art. 219 k.p.k. przewi-

dział on podstawę prawną do przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń, w których osoba 

poszukiwana może się znajdować, określając jednocześnie przesłanki zastosowania tej instytucji. 

Natomiast kwestia zasadności i prawidłowości przeprowadzenia takiej czynności procesowej 

                                                           
6 Zob. szerz. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VII (LEX/el, 2015). 
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będzie miała charakter ocenny, związany z okolicznościami konkretnej sprawy, aczkolwiek 

zawsze zobiektywizowany. 

Z kolei zgodnie z art. 5 Konwencji, każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobi-

stego i nikt nie może być pozbawiony wolności chyba, że zachodzą przewidziane w tym przepi-

sie wyjątki w trybie ustalonym przez prawo. Jednym z takich wyjątków, istotnych z punktu 

widzenia poruszanej tu problematyki, jest zgodne z prawem zatrzymanie osoby w celu posta-

wienia jej 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 (ust.1 lit. c). 

Pojęcie właściwego organu nie zostało przez Konwencję doprecyzowane, przez co należy 

rozumieć, iż kwestia ta została pozostawiona ustawodawstwu krajowemu poszczególnych 

państw. W związku z tym przeprowadzenie przeszukania i dokonanie w jego następstwie za-

trzymania osoby podejrzanej (lub podejrzanego), a następnie doprowadzenie jej do prokuratora, 

celem wykonania z jej udziałem określonych czynności procesowych, znajduje odpowiednie 

umocowanie w art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji. 

W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podstawą do zatrzy-

mania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji jest „uzasadnione podejrzenie popełnie-

nia czynu zagrożonego karą”. Wymóg ten stanowi jednocześnie istotną gwarancję przed arbi-

tralnym zatrzymaniem i aresztowaniem. W przypadku samego zatrzymania, Policja nie musi 

jeszcze posiadać dowodów wystarczających do postawienia zarzutów. Zatrzymanie ma bowiem 

na celu służyć potwierdzeniu albo odrzuceniu podejrzeń7. Fakty nie muszą więc być udowod-

nione w stopniu wymaganym do uzasadnienia wyroku skazującego, nawet przy formalnym po-

stawieniu zarzutów, gdyż temu służy dalsze śledztwo8. Warunek uzasadnionego podejrzenia 

oznacza jedynie, że muszą istnieć fakty lub informacje pozwalające przekonać obiektywnego 

obserwatora, że dana osoba mogła dopuścić się czynu, o który jest podejrzewana9. 

W ocenie Trybunału w sposób szczególny należy odnieść się do kwestii zatrzymania 

w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ze względu bowiem na duże zagro-

żenie jakie ze sobą niosą, Policja musi działać wyjątkowo sprawnie, dokonując sprawdzenia 

wszystkich informacji, łącznie z tymi, które pochodzą z tajnych źródeł. Może zachodzić wów-

czas potrzeba zatrzymania osób podejrzanych o terroryzm na podstawie informacji operacyj-

nych, których nie można ujawnić, bez narażenia informatorów, ani też przedstawić ich sądo-

wi10. Trybunał stoi jednak na stanowisku, iż powyższe nie oznacza jednak, że w tego typu spra-

wach organy śledcze mają pełną swobodę w zakresie zatrzymywania w świetle art. 5 Konwencji 

osób podejrzanych celem doprowadzenia na przesłuchanie bez skutecznej kontroli sądów i or-

ganów Konwencji. Nawet jednak późniejsze umorzenie postępowania nie jest wystarczającym 

argumentem za tezą, że uzasadnione podejrzenie wcześniej nie mogło istnieć11. 

W świetle orzecznictwa Trybunału, za sprzeczne z Konwencją uznać należy każde po-

zbawienie wolności, które ma charakter arbitralny. Pojęcie arbitralności nie ogranicza się jed-

nak do niezgodności z prawem krajowym. W ocenie Trybunału pozbawienie wolności, nawet 

zgodne z takim prawem, może być arbitralne i w rezultacie sprzeczne z Konwencją. Chociaż 

Trybunał ogólnie nie wskazał, jaki typ zachowania władz publicznych można uznać za arbitral-

                                                           
7Wyr. ETPC z 22 października 1997 r. w sprawie Erdagoz v. Turcja (RJD 1997 – VI, § 52). 
8 Wyr. ETPC z 27 listopada 1997 r. w sprawie K.- F. v. Niemcy (RJD 1997 – VIII, § 57). 
9 Wyr. ETPC z 30 czerwca 1990 r. w sprawie Fox, Campbell i Hartley v. Wielka Brytania (A.182, § 32). 
10Ibidem. 
11Zob. szerz. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej… 
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ny, to w różnych sprawach stopniowo wypracował kluczowe w tym zakresie zasady. Poza tym 

z jego orzecznictwa wynika wyraźnie, że zakres tego pojęcia w kontekście art.5 Konwencji róż-

ni się w pewnym stopniu, w zależności od wchodzącego w grę typu pozbawienia wolności. Jed-

na z ogólnych zasad wynikających z orzecznictwa Trybunału stanowi, iż pozbawienie wolności 

jest arbitralne, jeśli – niezależnie od jego literalnej zgodności z prawem krajowym – doszło do 

niego na skutek złej wiary lub podstępu władz lub gdy władze zaniedbały podjęcia wysiłków 

w celu odpowiedniego wprowadzenia w życie właściwych przepisów12. Z kolei pozbawienie 

wolności nie jest uznawane za arbitralne, jeśli każda decyzja podjęta w zakresie objętym art. 5 – 

aby chronić prawo jednostki do bezpieczeństwa osobistego – odpowiada wymogom procedural-

nym i materialnym wynikającym z obowiązującego prawa. Warunek braku arbitralności wy-

maga też, aby decyzja o pozbawieniu wolności i jej wykonanie były zgodne z celem ograniczeń 

dozwolonych odpowiednim punkcie art. 5 ust. 1 Konwencji13. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji, każdy zatrzymany zgodnie z postanowieniami określo-

nymi w ust. 1 lit. c tegoż artykułu, powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub 

innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo 

być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Przepis ten przewi-

duje zatem kontrolę legalności zatrzymania z urzędu. Uprawnienie w zakresie żądania zbadania 

legalności pozbawienia wolności przysługuje zatrzymanemu, który zgodnie z art. 5 ust. 4 może 

wnieść do sądu stosowne odwołanie. 

Przeszukanie, którego celem staje się wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe dopro-

wadzenie osoby podejrzanej, musi czynić zadość zarówno przesłankom wskazanym w art. 219 

k.p.k. jak i w art. 247 k.p.k. Co więcej, ocena legalności i zasadności takiego przeszukania nie 

wydaje się możliwa bez uprzedniej analizy, czy w świetle okoliczności konkretnej sprawy, za-

chodziły wystarczające podstawy do zatrzymania danej osoby. W takim bowiem przypadku 

samo przeszukanie jawi się wyłącznie jako środek służący do realizacji decyzji organu proceso-

wego o jej zatrzymaniu. 

Warunkiem koniecznym dopuszczalności przeszukania w powyższym celu jest istnienie 

uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana znajduje się w określonym 

miejscu (art. 219 § 1 in fine k.p.k.). Mogą to być zarówno pomieszczenia mieszkalne, jak i użyt-

kowe, otwarte lub zamknięte. Pojęcie „mieszkania" nie ogranicza się tylko do mieszkania danej 

osoby. Ma ono szersze konotacje i może obejmować, na przykład, biuro lub gabinet osoby wy-

konującej wolny zawód. W konsekwencji pojęcie „mieszkania" musi być interpretowane szero-

ko, obejmując również siedzibę spółki osobowej i siedzibę osoby prawnej wraz z jej oddziałami 

oraz innymi pomieszczeniami wykonywania działalności gospodarczej14. 

Organ procesowy musi posiadać wiarygodną informację, iż w określonym miejscu może 

znajdować się poszukiwana osoba. Informacja ta powinna by uzyskana w toku postępowania 

karnego i udokumentowana zgodnie z regułami procesowymi (np. przesłuchanie świadka 

utrwalone w formie protokołu). Ponadto powinna ona mieć charakter zobiektywizowany 

i stwarzać po stronie organu procesowego przekonanie o znajdowaniu się poszukiwanej osoby 

w określonym miejscu. Z zebranych w toku postępowania dowodów musi wynikać, że poszu-

kiwana osoba może tam się znajdować. Nie jest w tym wypadku wymagana pewność, czy nawet 

duże prawdopodobieństwo znajdowania się takiej osoby w danym miejscu, ale wystarczy sama 

                                                           
12 Np. Wyr. ETPC z 10 czerwca 1996 r. w sprawie Benham v. Wielka Brytania (RJD 1996 – III, § 47). 
13Zob. szerz. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej… 
14 Wyrok ETPC z 18 kwietnia 2013 r., nr 264/19 (LEX 130825). 
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możliwość. W doktrynie podkreśla się, iż nie może to być jednak wiadomość zdobyta wyłącznie 

w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, albowiem informacje, na podstawie których 

podjęto decyzję o przeszukaniu, powinny pochodzić ze źródeł, stanowiących lub mogących sta-

nowić później źródła dowodowe w postępowaniu15. 

W piśmiennictwie zwraca się uwagę, iż w postępowaniu karnym przeszukanie, zwłasz-

cza pomieszczeń, jak i poszukiwanych tam osób, powinno być co do zasady należycie przygo-

towane, a więc poprzedzone stosowną analizą materiałów procesowych i operacyjnych, okre-

śleniem celu tej czynności, opracowaniem obiektu, jaki ma być jej podany, sprawdzeniem oso-

by, u której ma to nastąpić, itd. Za niezbędne uznać także należy uwzględnienie gwarancji pły-

nących z art. 221-223 k.p.k.16. 

Przeszukanie może zostać przeprowadzone zarówno po wydaniu postanowienia o 

wszczęciu postępowania przygotowawczego, jak również w ramach instytucji czynności nie-

cierpiących zwłoki, co wprost wynika z treści art. 308 § 1 k.p.k. Nie jest natomiast dopuszczalne 

w toku postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 307 k.p.k., albowiem ma ono na 

celu potwierdzenie (zweryfikowanie) informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Niekiedy ustawa wprost wskazuje na określone sytuacje, które uzasadniają przeprowa-

dzenie przeszukania, o którym mowa. Zgodnie z treścią art. 247 § 1 zdanie drugie k.p.k., w celu 

zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej albo podejrzanego, prokurator 

może zarządzić przeszukanie. Przepis ten stosuje się także w razie zarządzenia poszukiwania 

oskarżonego (podejrzanego), jeżeli miejsce jego pobytu nie jest znane (art. 278 zdanie drugie 

k.p.k.). 

Przeszukanie może nastąpić na podstawie postanowienia wydanego przez sąd lub proku-

ratora (art. 220 § 1 k.p.k.) albo bez takiego postanowienia w sytuacji niecierpiącej zwłoki, kiedy 

nie mogło ono zostać wydane (art. 220 § 3 k.p.k.). 

Organ przeprowadzający przeszukanie pomieszczenia obowiązany jest do udokumento-

wania tej czynności w formie spisania protokołu (art. 143 § 1 pkt 6 k.p.k.). Dodatkowe wymogi 

w tym zakresie formułuje art. 229 § 1 k.p.k. 

Zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11 września 2014 roku – Re-

gulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury17 

w postanowieniu o przeszukaniu należy podać cel tej czynności, ze wskazaniem osoby podej-

rzanej, która ma być wykryta, zatrzymana lub przymusowo doprowadzona, jak również imię, 

nazwisko i adres osoby (nazwę i adres instytucji), u której czynności te mają być przeprowadzo-

ne oraz organ wykonujący czynność (ust. 1). Z kolei w uzasadnieniu postanowienia należy 

przedstawić dowody lub przytoczyć okoliczności dające podstawę do przypuszczenia, że osoba 

podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w miejscu wskazanym w postanowieniu (ust. 2). 

Przepis ten nawiązuje do przesłanek określonych w art. 219 k.p.k. precyzując jednocześnie jakie 

elementy winny znaleźć się w decyzji prokuratora o przeszukaniu, aby stanowiła ona właściwą 

podstawę tej czynności. 

W przypadku gdy celem przeszukania jest zatrzymanie osoby poszukiwanej, prokurator 

obok postanowienia o przeszukaniu winien wydać również stosowne zarządzenie o jej zatrzy-

maniu i doprowadzeniu (art. 247 k.p.k.). W uzasadnieniu tej decyzji należy wskazać przyczyny 

zatrzymania osoby podejrzanej lub podejrzanego, którymi może być obawa, iż osoba ta nie sta-

                                                           
15 Zob. szerz. J. Grochowski, Podstawy dowodowe przeszukania w Kodeksie postępowania karnego, „Problemy Prawa Karnego” 1992, nr 18. 
16P. Grzegorczyk, Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel, Przygotowanie do przeszukania [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki 
pomostowe w postępowaniu karnym, s. 273 i n. 
17 Dz. U. z 2014. poz.1218, ze zm. 
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wi się na wezwanie organu procesowego w celu przeprowadzenia z jej udziałem czynności 

w postaci ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu, uzupełnieniu, lub zmianie zarzutów (art. 

313 § 1 lub art. 314 k.p.k.), albo badań lub innych czynności polegających np. na oględzinach 

ciała, pobraniu odcisków linii papilarnych i innych (art. 74 § 2 lub 3 k.p.k.), jak również obawa, 

że może ona w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie (np. nakłaniać świadków do 

złożenia fałszywych zeznań). Samoistną przesłankę do zatrzymania takiej osoby stanowi po-

trzeba niezwłocznego zastosowania wobec niej środka zapobiegawczego. 

Zatrzymanie, które następuje na podstawie zarządzenia prokuratora wydanego w trybie 

art. 247 § 1 k.p.k., ma służyć wyłącznie celom procesowym jako środek przymusu. Powinno być 

zatem stosowane jedynie wtedy, gdy istnieją okoliczności wskazujące na to, że osoba podejrzana 

dobrowolnie nie stawi się na wezwanie organu procesowego18. 

Należy zaznaczyć, iż sporządzenie protokołu z przeszukania jest czynnością obligatoryj-

ną niezależnie od tego, czy w wyniku podjętych czynności doszło do wykrycia i zatrzymania 

poszukiwanej osoby. Protokół powinien być spisywany na bieżąco w miejscu przeprowadzania 

czynności, ale należy podkreślić, iż nie jest to wymów bezwzględnie obowiązujący19. 

Okoliczność, iż zatrzymanie następuje na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. nie wyłącza 

oczywiście stosowania gwarancji przysługujących zatrzymanemu, w tym zachowania czasu 

trwania takiego pozbawienia wolności. Jeżeli zatem w ciągu 48 godzin od zatrzymania osoby 

nie przekazano jej do dyspozycji sądu celem zastosowania tymczasowego aresztowania, to nale-

ży ją zwolnić. Co prawda art. 247 k.p.k. nie zawiera przepisu dotyczącego czasu trwania takiego 

zatrzymania, jednakże zgodnie z art. 248 k.p.k., odnoszącym się wprost do czasu trwania za-

trzymania wynika, iż zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna za-

trzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie 

zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 

aresztowania. Odpowiednie gwarancje w przedmiocie czasu trwania zatrzymania przewiduje 

również art. 41 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym zatrzymany powinien być w ciągu 48 

godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu, a jeżeli w ciągu 24 godzin od ta-

kiego przekazania nie zostanie mu doręczone postanowienie tego organu o tymczasowym aresz-

towaniu wraz z przedstawionymi zarzutami, należy go zwolnić. 

W przypadku przeprowadzenia przeszukania na podstawie postanowienia organu proceso-

wego, w wyniku którego doszło do zatrzymania osoby poszukiwanej, należy sporządzić dwa 

odrębne protokoły. Protokół z przeszukania oprócz ogólnych wymogów wymienionych w art. 

148 k.p.k., powinien zawierać także oznaczenie sprawy, z którą przeszukanie to ma związek 

oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzyma-

nych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora (art. 

229 k.p.k.). Z kolei w protokole z zatrzymania osoby należy podać imię, nazwisko i funkcję do-

konującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia 

tożsamości - jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o ja-

kie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzy-

manego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach. 

Odpis takiego protokołu należy doręczyć zatrzymanemu (art. 244 § 3 k.p.k.). Jeżeli osoba ta jest 

                                                           
18 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 r. (II Aka 350/12, LEX nr 1246965). 
19 Wyrok SA w Krakowie z 31 sierpnia 2005r. (KZS 2005/10/28), zgodnie z którym „nie ma obowiązku sporządzania protokołu natychmiast po prze-
szukaniu. Często okazuje się to niemożliwe- jak np. w razie ujęcia sprawcy przestępstwa w pościgu, gdy trzeba go natychmiast przeszukać w celu 
odebrania mu broni. Chodzi tu o rzetelność protokołu, to jest o potrzebę oddania w protokole rzeczywistego przebiegu czynności. Inną rzeczą jest 
wskazanie czasu sporządzenia protokołu i podpisanie go przez wszystkie osoby biorące udział w czynności”. 
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jednocześnie dysponentem pomieszczenia w którym doszło do jej zatrzymania, należy również 

przed przystąpieniem do czynności okazać jej postanowienie o przeszukaniu i zawiadomić o 

jego celu. 

Przeprowadzenie przeszukania celem wykrycia, zatrzymania, a następnie doprowadzenia 

osoby podejrzanej, może także nastąpić w ramach czynności niecierpiących zwłoki, kiedy sto-

sowne decyzje procesowe w tym przedmiocie nie mogły zostać wydane (art. 220 § 3 k.p.k.), i to 

zarówno w sytuacji, kiedy postępowanie przygotowawcze zostało już formalnie wszczęte, jak i 

w ramach postępowania w niezbędnym zakresie, a więc jeszcze przed wydaniem postanowienia 

o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, kiedy zachodzi konieczność zabezpieczenia śladów 

i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem (art. 308 k.p.k.). 

Zatrzymanie osoby podejrzanej, bez wydanego uprzednio zarządzenia prokuratora, może 

nastąpić tylko wówczas, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestęp-

stwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, 

bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko 

tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym (art. 244 § 1 k.p.k.). Inne sytuacje uzasadnia-

jące dokonanie zatrzymania zostały szczegółowo wskazane w § 1a i 1b przywołanego przepisu, 

tworząc tym samym katalog zamknięty przyczyn zatrzymania. 

Odpowiednie regulacje dotyczące przeszukania, którego celem jest wykrycie lub zatrzyma-

nie osoby podejrzanej zostały zawarte w § 66 wytycznych Nr 1 Komendanta Głównego Policji 

z 23 lipca 2015 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych 

przez policjantów20, zgodnie z którym w razie konieczności dokonania przeszukania w trybie 

czynności niecierpiących zwłoki (art. 220 § 3 k.p.k.), kierownik jednostki Policji wystawia na-

kaz przeszukania, w którym wskazuje: cel czynności, imię, nazwisko i adres osoby, która ma 

być zatrzymana albo przymusowo doprowadzona, imię, nazwisko i adres osoby, u której ma być 

przeprowadzona czynność lub nazwę i adres instytucji, w której ma być przeprowadzona czyn-

ność oraz dane policjanta kierującego czynnością. 

Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy przystąpić do zebrania niezbęd-

nych danych oraz zawiadomić o zatrzymaniu prokuratora. Ponadto, należy również niezwłocz-

nie zwrócić się do niego o zatwierdzenie przeszukania w wyniku którego to zatrzymanie nastą-

piło. 

Na postanowienie o przeszukaniu w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego 

doprowadzenia osoby podejrzanej lub podejrzanego, przysługuje zażalenie osobom, których 

prawa zostały naruszone do sądu rejonowego, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie 

(art. 236 k.p.k.). Ponadto, osobie zatrzymanej w wyniku takiego przeszukania przysługuje zaża-

lenie, w którym może się ona domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości tego 

zatrzymania. Zażalenie takie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzy-

mania lub prowadzenia postępowania, który ma obowiązek niezwłocznego rozpoznania wnie-

sionego środka zaskarżenia (art. 246 k.p.k.). 

Sąd dokonuje oceny zarówno zasadności, jak i legalności oraz prawidłowości zatrzyma-

nia. Kontrola zasadności zatrzymania polega na ocenie, czy było ono zasadne, przy uwzględnie-

niu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, a także zasady proporcjonalności. 

                                                           
20Dz.Urz. KGP z 2015 r. poz. 59. 
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Kontrola legalności zatrzymania sprowadza się z kolei do dokonania oceny, czy jest ono 

zgodne z obowiązującym prawem. Natomiast kontrola prawidłowości zatrzymania polega na 

ocenie sposobu wykonania samej czynności zatrzymania21. 

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na to, iż gwarancje związane z prawem niezwłocz-

nego postawienia zatrzymanego przed sądem w celu oceny legalności pozbawienia wolności 

przewidziane zarówno w art. 5 ust. 3 Konwencji jak i w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP nie zostały 

recypowane do Kodeksu postępowania karnego. Nie przewidziano bowiem odpowiedniej regu-

lacji nakazującej przekazanie zatrzymanego do sądu w celu oceny legalności zatrzymania. Tym 

samym sądowa kontrola legalności pozbawienia wolności zatrzymanego uzależniona jest wy-

łącznie od jego inicjatywy albo prokuratora w przypadku skierowania do sądu wniosku o tym-

czasowe aresztowanie22. 

Niewątpliwie polski ustawodawca winien zatem dokonać stosownej zmiany przepisów 

Kodeksu postępowania karnego tak, aby uczynić zadość wymogom zawartym zarówno w Kon-

stytucji RP oraz Konwencji w odniesieniu do badania legalności zatrzymania. Kwestia ta nabie-

ra istotnego znaczenia zwłaszcza na gruncie omawianej instytucji przeszukania w celu wykrycia 

lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej lub podejrzanego. Bio-

rąc bowiem pod uwagę cel przeszukania, o którym mowa należy podkreślić, iż ocena legalności 

i zasadności tej czynności nie może odbywać się w oderwaniu od oceny, czy w ogóle zaistniały 

przesłanki do zatrzymania i to niezależnie od tego, czy została w tym przedmiocie wydania sto-

sowna decyzja procesowa. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, aby za legalne lub zasadne 

uznać przeszukanie o wskazanym wyżej celu, jeżeli brak było w danej sprawie przesłanek uza-

sadniających zastosowanie instytucji zatrzymania. 

  

                                                           
21S. Pikulski, K. Szczechowicz, Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich, Olsztyn 2004, s. 32. 
22Np. P. Kardas, Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania postano-
wienia o tymczasowym aresztowaniu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, Rok XII, Nr 1, s.113-143.; A. Tęcza-Paciorek, Pojęcie osoby 
podejrzanej i jej uprawnienia, Prok. i Pr. z 2011, nr 11, s. 56-75. 

http://lex.olsztyn.po.gov/lex/content.rpc?reqId=1459429054809_30009668&localNroPart=0&nro=587689008&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-31&tknDATA=117%2C121%2C122%2C123%2C125%2C126%2C127%2C13%2C169%2C30%2C31%2C35%2C6%2C68%2C71%2C73%2C87%2C90%2C97%2C1458574893&baseHref=http%3A%2F%2Flex.olsztyn.po.gov%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.18116:part=a5u3&full=1
http://lex.olsztyn.po.gov/lex/content.rpc?reqId=1459429054809_30009668&localNroPart=0&nro=587689008&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-31&tknDATA=117%2C121%2C122%2C123%2C125%2C126%2C127%2C13%2C169%2C30%2C31%2C35%2C6%2C68%2C71%2C73%2C87%2C90%2C97%2C1458574893&baseHref=http%3A%2F%2Flex.olsztyn.po.gov%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a41u3&full=1
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GWARANCJE PROCESOWE JEDNOSTKI I OBOWIĄZKI ORGANU  

PROCESOWEGO W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM DO DOKONANIA  

CZYNNOŚCI PRZESZUKANIA 

 

 
Przeszukanie stanowi czynność procesową, która może być przeprowadzona w każdej fazie 

postępowania karnego1, zarówno w ramach postępowania przygotowawczego, jak też jurysdyk-

cyjnego: w pierwszym wypadku przeprowadza ją prokurator lub Policja (na polecenie prokura-

tury), w drugim zaś – Policja na polecenie sądu (w trybie określonym w art. 220 § 1 k.p.k.2). 

Mając na uwadze fakt, iż czynność ta, ze swego założenia i ze swej istoty, stanowi ingerencję w 

podstawowe prawa jednostki (prawo do prywatności, nienaruszalności mieszkania, o którym 

mowa w art. 50 Konstytucji RP3), naturalną konsekwencją powyższego stanu rzeczy stało się 

stworzenie przez ustawodawcę reguł limitujących swobodę organu procesowego w zakresie 

przeprowadzania tej czynności procesowej, i to na każdym etapie, tj. przed przystąpieniem do 

jej przeprowadzenia, w trakcie trwania czynności oraz po jej dokonaniu. O ile przepisy te, za-

gwarantowane przez ustawodawcę w rozdziale 25 ustawy karnoprocesowej, w szerszym stopniu 

aniżeli miało to miejsce pod rządami k.p.k. z 1969 r., chronią prawa osób (m.in. poprzez możli-

wość kontroli odwoławczej czynności podejmowanych przez organy procesowe, do której 

uprawnione są nie tylko strony postępowania, lecz wszystkie osoby, których prawa naruszono 

w związku z przeprowadzeniem przeszukania4), o tyle w praktyce obowiązki te nie są na tyle 

jasne i jednoznaczne, a przy tym umożliwiające realną ochronę prawną. Pomimo intencji usta-

wodawcy zmierzającej do zagwarantowania osobom, wobec których przeprowadza się czynność 

przeszukania, pewnych praw, przepisy k.p.k. stwarzają w tym zakresie, z uwagi na posłużenie 

się klauzulami generalnymi, de facto pole do umożliwienia szerszych działań organu proceso-

wego5, a niekiedy nawet ryzyko potencjalnych nadużyć w postaci wyjścia poza granice tezy 

postanowienia o zarządzeniu przeszukania. 

Przeszukanie stanowi czynność procesową o charakterze dowodowym, która zmierza do 

pozyskania konkretnych dowodów w postępowaniu karnym6, co znajduje potwierdzenie w tre-

ści przepisu art. 219 k.p.k., który wskazuje, iż przedmiotem czynności przeszukania mogą być 

                                                           
1 Słusznie podnosi się w doktrynie (stwierdzenie niby oczywiste, które jednak wcale nie musi za takie uchodzić), że przeszukanie jest czynnością 
procesową, która może być przeprowadzana jedynie w ramach postępowania karnego, por. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz, Warszawa 2011, s. 244. 
2 Przepis ten wskazuje także na możliwość przeprowadzenia przeszukania – w wypadkach wskazanych w ustawie –  przez inny organ. Chodzi tu o 
nieprokuratorski organ postępowania przygotowawczego, o którym mowa w art. 312 k.p.k., a któremu przysługują uprawnienia Policji, tj.: organy 
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej, a także 
innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych, zob. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom 
I, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 1999, s. 830. 
3 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego..., s. 243. Bardziej szczegółowo, J. Grochowski, Przeszukanie w procesie karnym jako instytucja 
wyznaczająca granice konstytucyjnych praw osobistych, „Problemy Prawa Karnego” 1991, nr 17. 
4 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego..., s. 819. 
5 Ustawa karnoprocesowa wskazuje na określone sytuacje, w których uzasadnione jest przeprowadzenie przeszukania – art. 163 § 1 k.p.k., art. 247 
§ 1 k.p.k., art. 277 § 2 k.p.k., art. 295 § 2 k.p.k., zob. J. Grajewski [w:] J. Grajewski, L. K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz do art. 1-424 k.p.k., tom I, Zakamycze 2003, s. 562. 
6 Z drugiej strony należy także uwypuklić charakter wykrywczy czynności przeszukania – jak choćby przeprowadzenia przeszukania w celu zatrzyma-
nia i ujęcia osoby poszukiwanej. 
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rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym7. 

Pomimo, iż przeszukanie, ze swej istoty, powinno stanowić czynność o charakterze nagłym 

i niespodziewanym dla adresata, albowiem uniemożliwiającą podjęcie czynności zmierzających 

do ukrycia rzeczy, których wydania żąda organ, o tyle ustawodawca przewidział obowiązki, 

które spoczywają na organie procesowym, mające na celu istotne umniejszenie inwazyjnego 

charakteru tej czynności lub choć podjęcie starań zmierzających do zminimalizowania poziomu 

ingerencji w prawa i wolności osobiste jednostki. Takie obowiązki dotyczą zarówno fazy nastę-

pującej przed przystąpieniem do dokonania czynności przeszukania, podczas jego przeprowa-

dzania, a także już po jego dokonaniu. 

Pierwszy z wyżej wymienionych obowiązków reguluje przepis art. 224 § 1 k.p.k., który do-

tyczy fazy przed przystąpieniem do dokonania czynności faktycznego przeszukania. Zgodnie z 

jego treścią, osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności 

zawiadomić o jej celu8 (dokonując wylegitymowania osób upoważnionych do jego przeprowa-

dzenia oraz przedstawiając, w miarę możliwości, postanowienie prokuratora lub sądu o nakazie 

przeprowadzenia przeszukania), a następnie wezwać do dobrowolnego wydania poszukiwanych 

przedmiotów. Przeszukanie jest zatem zawsze czynnością następczą, którą poprzedza podjęcie 

przez organ procesowy próby uzyskania żądanego przedmiotu poprzez dobrowolne wydanie od 

osoby zobowiązanej na mocy stosownego postanowienia, przy czym jest to obowiązek katego-

ryczny, albowiem przepisy k.p.k. nie różnicują aktualności wezwania do dobrowolnego wyda-

nia przedmiotu, uzależniając go od charakteru przedmiotu podlegającego wydaniu, ciężaru ga-

tunkowego przestępstwa będącego przedmiotem postępowania czy też stopnia społecznej szko-

dliwości czynu. Takie same obowiązki, w tym wezwanie do dobrowolnego wydania rzeczy, 

dotyczą sytuacji, gdy przedmiot wydania mają stanowić materiały wybuchowe, podrobione 

środki płatnicze, znaczne ilości środków odurzających czy, z drugiej strony, jedna nielegalna 

kopia oprogramowania komputerowego o relatywnie niskiej wartości. Z chwilą dobrowolnego 

wydania rzeczy, przeprowadzenie tej czynności staje się bezprzedmiotowe, a organ odstępuje od 

jego przeprowadzenia9. 

W praktyce jednak, wezwanie do dobrowolnego wydania przedmiotów, pomimo iż 

w rzeczywistości każdorazowo powinno mieć ono miejsce (co powinno znaleźć swe odzwier-

ciedlenie w treści protokołu dokumentującego przebieg tej czynności, zgodnie z art. 143 § 1 pkt 

6 k.p.k. w zw. z art. 229 k.p.k.), a następnie wydanie żądanych przedmiotów, rzadko kiedy 

skłania organ procesowy do odstąpienia od przeprowadzania dalszych czynności i zaniechania 

przeprowadzenia przeszukania. Praktyka taka niekiedy wynika z niedochowania wymogowi 

konkretnego wskazania w treści postanowienia rzeczy, która ma podlegać wydaniu w ramach 

przeszukania. Wymóg taki, co do zasady, powinien zostać dochowany, albowiem celem prze-

prowadzenia czynności przeszukania jest zatrzymanie konkretnej rzeczy, wskazanej szczegóło-

wo, np. konkretnego dokumentu (umowy sprzedaży samochodu z konkretnego dnia) lub kon-

kretnej rzeczy10. Niekiedy jednak, dokonanie takiej konkretyzacji jest niemożliwe, np. w sytu-

acji, gdy wezwanie dotyczy (słusznie) wydania wszelkich dokumentów związanych z przed-

miotem prowadzonego postępowania (np. całości dokumentacji księgowej za inkryminowany 

okres czy też wszystkich nośników informatycznych oraz innych nośników, które w inkrymi-

                                                           
7 W doktrynie wskazuje się na trzy elementy przeszukania: procesowy charakter, cel dowodowy oraz przymusowy sposób jego przeprowadzenia, 
zob. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego..., s. 827; K. Marszał, Proces karny, Katowice 1998, s. 299. 
8 Informacja o celu przeszukania powinna być możliwie konkretna, tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego..., s. 827. 
9 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego..., s. 246. 
10 Trafnie wskazuje się tu jako przykłady: nóż, przy pomocy którego dokonano rozboju lub spodnie zaplamione krwią w związku z popełnieniem 
czynu zabronionego (P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego..., s. 836). 
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nowanym okresie były użytkowane przez świadka czy podejrzanego). Należy przy tym odróż-

nić sytuację, w której brak takiej konkretyzacji jest uzasadniony, albowiem zwyczajnie niemoż-

liwe jest konkretne opisanie dokumentów podlegających zajęciu w toku czynności przeszuka-

nia11, od sytuacji, w której takie ogólne ujęcie stanowi wyraz zaniedbania organu zlecającego 

przeszukanie. Brak możliwości konkretnego ujęcia rzeczy podlegającej wydaniu, pomimo do-

browolnego wezwania do jej wydania, naturalnie prowadzi do powstania sytuacji procesowej, 

w której organ nie poprzestaje na dobrowolnym wydaniu rzeczy, żywiąc (niekiedy uzasadnio-

ne) przekonanie, iż dopiero po przeprowadzeniu czynności przeszukania, będzie możliwe usta-

lenie, czy wydano wszystkie żądane rzeczy. Wówczas, w tym drugim wypadku, organ proceso-

wy winien przeprowadzić przeszukanie, lecz jedynie ograniczające się do poszukiwania przed-

miotów wskazanych w treści postanowienia, które to powinno, w miarę dokładnie, określać 

wszelkie elementy podlegające wydaniu lub zatrzymaniu. 

Wezwanie do dobrowolnego wydania rzeczy wydaje się być zatem pewną czynnością abs-

trakcyjną, tym bardziej w zestawieniu z treścią przepisu art. 219 § 1 k.p.k., skoro i tak organ 

procesowy dokonuje przeszukania w wypadku istnienia „uzasadnionych podstaw do przypusz-

czenia”, że wymienione rzeczy tam się znajdują. Użycie takiego nieostrego sformułowania daje 

organowi procesowemu daleko idący argument uzasadniający każdorazowo konieczność prze-

prowadzania czynności przeszukania12. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której po wezwaniu 

do dobrowolnego wydania przedmiotu, adresat przeszukania wyraźnie podnosi, iż żądany 

przedmiot nie znajduje się w miejscu wskazanym w postanowieniu o przeszukaniu, a następnie 

wskazuje konkretne miejsce, w którym ma on się znajdować, organ odstępuje od podjęcia dal-

szych czynności i idąc za wskazaniem danej osoby, kieruje się w inne wyznaczone miejsce, od-

stępując od dokonania. Niemniej jednak, niezależnie od powyższego, wskazanie adresata prze-

szukania odnośnie rzeczywistego przebywania danych rzeczy, których wydania żąda organ pro-

cesowy, powinno zawsze znaleźć swe odzwierciedlenie w treści protokołu dokumentującego 

przebieg czynności przeszukania (art. 143 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 229 k.p.k.). 

Kodeks postępowania karnego nie reguluje wszelkich sytuacji, które mogą wystąpić 

w związku z podjęciem próby przeprowadzenia przeszukania. Powstaje bowiem wątpliwość, 

w sytuacji, gdy w pomieszczeniach, których dotyczy postanowienie o przeszukaniu, przebywa 

jedynie osoba niepełnoletnia lub gdy nie ma gospodarza lokalu. Wówczas, zgodnie z art. 224 § 3 

k.p.k., należy przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada. Prowadzi to 

do powstania sytuacji o tyle wątpliwej, gdyż czyni niemożliwym odebranie oświadczenia o do-

browolnym wydaniu rzeczy, albowiem osoba obca (sąsiad art. 224 § 3 in fine k.p.k.), a i niekie-

dy dorosły domownik nie wiedzą, czy żądane przez organ rzeczy znajdują się w miejscu prze-

szukania, co implikuje konieczność przeprowadzenia tej czynności, aby uzyskać w tym zakresie 

pewność. 

Zapewnieniu gwarancji należytego przebiegu czynności przeszukania służy norma określo-

na w przepisie art. 224 § 2 k.p.k., która stanowi, iż podczas przeszukania ma prawo być obecna 

osoba, u której dokonuje się przeszukania oraz osoba przybrana, która może być zawezwana 

zarówno przez organ dokonujący przeszukania, jak i przez osobę, u której takie przeszukanie 

                                                           
11 W tym wypadku organ procesowy ma możliwość bardziej ogólnego sformułowania celu przeszukania, a także bardziej ogólnego sformułowania 
wezwania do wydania przedmiotów, co oznacza: „(...) dopuszczalność kontynuacji przeszukania tak długo, aż organ go dokonujący dojdzie do prze-
konania, że wydano właśnie te przedmioty, które są poszukiwane”, por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego..., s. 836. 
12 Przy czym, nadużyciem procesowym jest dokonanie przeszukania w sprawie, w której z istoty dokonanego przestępstwa wynika, iż poszukiwanie 
dowodów w ten sposób jest niepotrzebne, zob. J. Grajewski [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego..., s. 562. 
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ma miejsce13, pod warunkiem, iż obecność takiej osoby nie uniemożliwia albo nie utrudnia 

w istotny sposób dokonania czynności14). 

Przeprowadzenie przeszukania jawi się zatem jako swoiste ultima ratio, gdzie w pierwszej 

kolejności, przed przystąpieniem do jego dokonania, organ winien wezwać osobę do dobrowol-

nego wydania żądanych przedmiotów. Wezwanie to nie jest jedyną gwarancją procesową, jaka 

przysługuje adresatowi tej czynności. Kolejna dotyczy już jednak fazy w trakcie dokonywania 

przeszukania. Przepis art. 227 k.p.k. kreuje obowiązki spoczywające na organie procesowym, 

których powinien on przestrzegać dokonując czynności przeszukania. I tak, zgodnie z treścią 

tego przepisu, przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności (który wi-

nien być szczegółowo wskazany w treści postanowienia, a która to informacja powinna być 

możliwie konkretna, poprzez możliwie konkretne wskazanie, jakich rzeczy ma ono dotyczyć), z 

zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy15, oraz bez 

wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości. Mając na uwadze, iż przeszukanie pomiesz-

czeń mieszkalnych z reguły wiąże się czynieniem pewnych dolegliwości (ingerencja – niekiedy 

daleko idąca – w prawo prywatności, w swobodę miru domowego i nietykalności mieszkania), 

należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym są niepotrzebne dolegliwości. Ustawodawca miał 

chyba na celu wskazanie na dolegliwości niewspółmierne do okoliczności, w których przepro-

wadzona jest dana czynność, a które powinny być uwzględniane każdorazowo – w indywidual-

nej sytuacji. Przepis art. 227 k.p.k. przyznaje zatem pewne gwarancje podmiotowi, u którego 

przeprowadzane jest przeszukanie, lecz należy wyraźnie wskazać, iż nie są to gwarancje realne, 

które mogą zostać uwypuklone organowi w toku dokonywania przeszukania w celu skłonienia 

do określonego zachowania czy zwiększenia powściągliwości w jego przeprowadzaniu, zaś mo-

gą one jedynie stanowić okoliczności, które winny zostać podniesione w środku odwoławczym, 

kwestionującym sposób przeprowadzenia przeszukania, wniesionym w trybie art. 236 k.p.k.16). 

Przepis ten ma zatem charakter jedynie instrukcyjny, a naruszenie nakazów w nim określonych 

nie ma żadnego wpływu na skuteczność czynności przeszukania17. 

Ostatnie gwarancje odnoszą się do fazy następującej po przeprowadzeniu przeszukania, lecz 

zmierzają one do umożliwienia przywrócenia stanu sprzed dokonania tej czynności, a to po-

przez zarządzenie zwrotu osobie uprawnionej zatrzymanych w toku przeszukania rzeczy, co 

jest możliwe w wypadku: 1) stwierdzenia zbędności wydanych rzeczy dla postępowania karne-

go18 (art. 230 § 2 k.k.), a także 2) braku następczej zgody sądu lub prokuratora w postaci za-

twierdzenia przeszukania w ciągu 7 dni od dnia jego przeprowadzenia, chyba że nastąpiło do-

                                                           
13 Ibidem, s. 836-837. 
14 Wyjątek od tej zasady przewiduje m.in. § 20 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej), wydanego na podstawie uchwały nr 52/2011 
NRA z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokac-
kiej), uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczel-
nej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 
r., zgodnie z którym to przepisem: „W przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód, lub w mieszkaniu 
prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego”. 
15 Obowiązek taki wynika także z przepisów prawa międzynarodowego, jak choćby z art. 3 i 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z dnia 04 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karne-
go..., s. 843 
16 Zażalenie to, z początku – przed nowelizacją k.p.k. z dnia 05 listopada 2009 r., rozpoznawał prokurator nadrzędny. Przepis ten został jednak 
uchylony w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03 lipca 2008 r., K 38/07 (Dz.U. 2008, Nr 123, poz. 802), który stwierdził, iż: 
„Postanowienie prokuratora o przeszukaniu jest środkiem, który bezpośrednio ingeruje w konstytucyjnie chronioną wolność osobistą, nietykalność 
mieszkania, a przez to również prawo do prywatności. Dlatego osoby, wobec których został zastosowany ten środek, powinny mieć zapewnione 
gwarancje kontroli tej decyzji przez niezależny sąd”, zob. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego..., s. 256-257. 
17 Ustalenie naruszenia tego przepisu może mieć znaczenie w ramach późniejszego postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych (art. 24 
k.c.) lub odszkodowanie Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (art. 417 k.c.), tak T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania kar-
nego. Komentarz, Warszawa 1998, s. 456. 
18 Por. R.A. Stefański, Postępowanie z przedmiotami zbędnymi dla postępowania karnego [w:] „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 1. 
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browolne wydanie rzeczy, a nie złożono wniosku w przedmiocie żądania zatwierdzenia prze-

prowadzonej czynności, o którym mowa w art. 217 § 4 k.p.k. (art. 230 § 1 k.k.). 
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PRZESZUKANIE W WYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI 

 

 
W polskim procesie karnym istnieje wiele czynności dowodowych podejmowanych przez 

organy procesowe zmierzające m.in. do znalezienia i ujawnienia śladów oraz źródeł dowodów 

rzeczowych i osobowych oraz ich zabezpieczenia. Wśród tych czynności możemy wyróżnić 

tzw. poszukiwawcze czynności dowodowe, do których zaliczamy również przeszukanie, które 

niejednokrotnie ma na celu odtwarzanie stanu faktycznego, będącego podstawą rozstrzygnięcia 

wielu spraw. 

Na początku należałoby przytoczyć definicję przeszukania. Słownik języka polskiego poda-

je, że „przeszukać to przeszukiwać szukając, przejrzeć coś dokładnie, poszukać kolejno w wielu 

miejscach; też: szukając, sprawdzić, co ktoś ma przy sobie”1. Definicja przeszukania z punktu 

widzenia prawa wyłania się z treści przepisu art. 219 § 1 k.p.k. i 227 k.p.k. Mianowicie stanowi, 

że przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc, również przeszukanie osoby, jej odzieży i pod-

ręcznych przedmiotów dokonane być powinno zgodnie z celem tej czynności, zachowaniem 

umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania nie-

potrzebnych szkód i dolegliwości. Przeszukanie na ogół utożsamia się z zatrzymaniem rzeczy, 

jednak różni się od niego szczególnie wyższym stopniem dolegliwości. Przeprowadza się je, gdy 

dobrowolne zatrzymanie rzeczy nie wchodzi w grę lub gdy trzeba znaleźć ukrywającą się osobę 

podejrzaną2. Celem przeszukania jest wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadze-

nie osoby podejrzanej do organu procesowego, jak i znalezienie rzeczy mogących stanowić do-

wód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym3. Czynność ta może zostać 

przeprowadzona w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod 

groźbą kary. Obowiązujące przepisy dają możliwość przeprowadzenia przeszukania celem zna-

lezienia każdego dowodu, brak jest ograniczenia tej przesłanki do odnalezienia dowodów istot-

nych, ważnych. Jednak wątpliwości pojawiają się, gdy celem miałoby być szukanie dowodów 

nieistotnych, pośrednich i pochodnych. Taką sytuację wypada określić mianem nadużycia pra-

wa, aczkolwiek w praktyce ciężkie będzie do udowodnienia znaczenie danego środka4. Regula-

cje dotyczące przeszukania są zawarte m.in. w Kodeksie postępowania karnego w rozdziale 25 

zatytułowanym „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie”. 

Organ nie może samoistnie, bez posiadania wiarygodnej wiadomości dokonać przeszukania. 

Podstawą prawną przeszukania, jak i warunkiem koniecznym jego dopuszczalności jest istnienie 

„uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam 

się znajdują” (art. 219 §1 k.p.k.)5.Organ musi dysponować wiedzą, która została uzyskana i od-

powiednio udokumentowana w ramach toczącego się postępowania. Nie ulega nawet najmniej-

szej wątpliwości, że za nadużycie procesowe należy uznać sytuację, gdy dokonywane jest prze-

                                                           
1 Słownik języka polskiego, red. L. Drabik, E. Sobol, Wydawnictwo naukowe PWN, t.4, Warszawa 2007, s.296. 
2 A. Marek, Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 219. 
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555. ). 
4 P. Charzewski, Przeszukanie osoby i mieszkania w świetle prawa do prywatności [w:] M. Zelka, Taktyka i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś i 
jutro, Międzyuniwersytecki Obóz Naukowy In Iustam Rem, Poznań – Rzeszów 2009, s. 45. 
5 P. Palka, Zabójstwa z broni palnej – niepowodzenia ścigania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 213. 

https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/16798685#art%28219%29par%281%29
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szukanie w sprawie, w której z istoty popełnionego przestępstwa wynika brak potrzeby zarzą-

dzenia przeszukania jako środka do poszukiwania dowodów, np. w sprawie o znieważenie 

funkcjonariusza publicznego. Przeszukaniem mogą być objęte różnego rodzaju pomieszczenia 

mieszkalne i użytkowe, miejsca otwarte, w celu odnalezienia poszukiwanej osoby lub rzeczy. 

Przeszukanie osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów ma na celu znalezienie rzeczy 

w warunkach określonych w §16. Posiada ono charakter czynności wykrywczej i dowodowej, 

która jest równocześnie środkiem przymusu dającym możliwość legalnego wkroczenia w sferę 

gwarantowanych przez Konstytucję praw i wolności7. W systemie współczesnego prawa karne-

go procesowego, przeszukanie ingeruje w sferę praw i wolności obywateli, m.in. nietykalność 

osobistą oraz prawo do prywatności, dlatego za każdym razem należy dokonywać wyboru, czy 

ze względu na wagę sprawy wykonanie tej czynności jest konieczne lub czy będzie ingerowało 

w życie prywatne jednostki. Wyróżniamy dwa tryby przeszukania przewidywane przez ustawę: 

zwykły i niecierpiący zwłoki. W swoich rozważaniach zajmę się drugim z nich. 

Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki oznacza modyfikację zwyczajnego 

standardu stosowania tego środka, łagodzi rygor gwarancji ochrony prywatności ponieważ za-

chodzi nagle, bez wcześniejszego przygotowania8. O tym kiedy zachodzi wypadek niecierpiący 

zwłoki wyraził pogląd Sąd Najwyższy. Jest to sprawą ocenną, przy czym ocena, czy taki wypa-

dek zachodzi, należy do organów prowadzących postępowanie przygotowawcze9. Czynności 

niecierpiące zwłoki, określane są również mianem czynności procesowych w niezbędnym za-

kresie, jak i dochodzeniem w niezbędnym zakresie. Przeszukanie w przypadkach niecierpią-

cych zwłoki, to inaczej przeszukanie bezpośrednie realizowane w ramach pościgu, zatrzymań 

będących nakazem chwili oraz w stosunku do rozpoznanych groźnych przestępców, niezależnie 

od wielu innych towarzyszących temu okoliczności10. 

Przeszukanie jako czynność procesowa – co do zasady – może być dokonane wyłącznie 

przez sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym lub przez prokuratora w postępowaniu przygoto-

wawczym11. Jednak w szczególnych okolicznościach, określanych z reguły mianem wypadków 

niecierpiących zwłoki, czynności te mogą być przeprowadzone przez Policję lub inny organ 

uprawniony, np. Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Straż Leśną, czy Państwową Straż Łowiecką. W takim wypadku czynność mu-

si być zatwierdzona przez sąd lub prokuratora12. Prawo do przeprowadzenia czynności przeszu-

kania lub odebrania rzeczy także przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawcze-

go, w każdym przypadku w wypadkach niecierpiących zwłoki daje przepis art. 308 § 1 k.p.k.13. 

W postanowieniu o przeszukaniu musi być podany cel wykonywania tej czynności, wzmianka 

o osobie podejrzanej, która powinna być wykryta, zatrzymana lub przymusowo doprowadzona, 

albo rzeczy, które mają być znalezione lub zatrzymane, jak również dane osoby, u której czyn-

ności te mają być przeprowadzone. Uzasadnienie postanowienia musi zawierać dowody lub 

przytaczać okoliczności dające podstawę do przypuszczenia, że osoba podejrzana, zwierzę lub 

wymienione rzeczy znajdują się w miejscu wskazanym w postanowieniu. Istnieje kilka warun-

ków pozwalających na przeprowadzenie przeszukania w szczególnym trybie. Warunkiem ściśle 

                                                           
6 S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX. 
7 T. Gregorczyk, Dowody [w:] T. Gregorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 531. 
8 R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki [http:/www.ies.krakow.pl] [data dostępu:12.11.2016]. 
9 Wyrok SN z dnia 3 maja 1983 (I KR 74/83, OSNKW1984, nr 3-4, poz.35). 
10 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 2000, s. 56. 
11 P. Mierzejewski, Kompendium postępowania karnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 139. 
12 J. Skorupka, Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym, LEX. 
13 B. Myrna, Standard ochrony prawa do wolności i osobistego bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób i pomieszczeń w praktyce 
prokuratorskiej  z polskiej perspektywy, Wrocław 2008. [http:/www.nkp.sjol.eu] [data dostępu: 12.11.2016 r.]. 
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związanym z wyodrębnieniem szczególnego trybu przeszukania jest przede wszystkim brak 

konieczności wydania postanowienia sądu o przeprowadzeniu przeszukania. W takim przypad-

ku – jak mówi nam art. 220 § 3 k.p.k. - organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierow-

nika swojej jednostki lub własną legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do 

sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Środek ten jest wykorzystywany w sytu-

acjach nagłych, gdy istnieje duże ryzyko powstania poważnych szkód lub ryzyko utraty, lub 

zniekształcenia dowodów przestępstwa, w razie gdyby zaniechano wykonania przeszukania14. 

W przypadku czynności niecierpiących zwłoki występuje konieczność natychmiastowego wy-

konania określonych czynności bezpośrednio po ujawnieniu przestępstwa. Pośpiech taki jest 

konieczny, gdy organ ścigania dowiedział się dopiero co o popełnionym przestępstwie, jak rów-

nież w sytuacji, gdy dowiedział się o przestępstwie popełnionym wcześniej, lecz zorientował 

się, że w razie zwłoki nastąpi utrata dowodów. Takie przekonanie wyraził również sąd15. Taka 

sytuacja właśnie wymaga pośpiesznego działania organów ścigania16. Osobę, u której przepro-

wadzono przeszukanie, organ powinien pouczyć o prawie żądania zatwierdzenia tej czynności 

przez prokuratora lub sąd. Postanowienie organu o zatwierdzeniu czynności przeszukania dorę-

cza się osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszo-

ne do protokołu żądanie tej osoby17. Zatwierdzenie przeszukania dokonanego w wypadku nie-

cierpiącym zwłoki może nastąpić, gdy istniał realny cel przeszukania, wystąpienie szczególnego 

trybu przeszukania było zasadne, gdy nie istniała możliwość uprzedniego wydania polecenia 

przez prokuratora lub sąd, lub w momencie rozpoczęcia przeszukania istniała jasna przesłanka 

do jego przeprowadzenia, tzn. gdy organ procesowy posiadał uzasadnione przypuszczenie, że w 

miejscu przeszukania znajduje się osoba podejrzana lub rzecz mogąca stanowić dowód w spra-

wie. Prokurator musi ustalić, czy dokonanie przeszukania na podstawie nakazu kierownika wła-

ściwej jednostki policji lub legitymacji służbowej jej funkcjonariusza było uzasadnione oraz czy 

polecenie prokuratora nie mogło być uprzednio wydane18. Ponadto organ powinien sprawdzić, 

czy przed rozpoczęciem przeszukania wezwano do dobrowolnego wydania przedmiotów, czy 

prawidłowo sporządzono protokół przeszukania, a zwłaszcza czy zawiera oznaczenie miejsca 

oraz czas rozpoczęcia i zakończenia czynności, określenie pomieszczeń i innych miejsc lub rze-

czy objętych przeszukaniem, a w odniesieniu do osoby – jej dane osobowe, wskazanie osób 

uczestniczących w czynności, wyszczególnienie i opis przedmiotów dobrowolnie wydanych lub 

znalezionych, określenie sposobu zabezpieczenia przedmiotów19. Potrzeba udokumentowania 

pochodzenia wiedzy nie jest konieczna w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdzie trudno 

oczekiwać wyklarowanych kierunków pochodzenia informacji, np. w sytuacji, w której prze-

szukanie jest pierwszą czynnością procesu karnego. Gdy zachodzi konieczność dokonania prze-

szukania w niezbędnym zakresie, wyjątkowo powinno być dopuszczalne wykorzystanie wie-

dzy, która nie jest udokumentowana procesowo, przy czym odpowiednie informacje muszą 

podlegać możliwej i realnej weryfikacji, a poza tym powinny pochodzić ze źródeł stanowiących 

później źródła dowodowe w procesie. Te wszystkie okoliczności faktyczne i prawne ważne 

                                                           
14 K. Zgryzek, Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna [w:] „Palestra” 1977, nr 2, s. 44. 
15 Wyrok SA z dnia 4 lutego 2013 (II AKa 246/12, OSNKW 1980). 
16 T. Michalczyk, Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. Czynności niecierpiące zwłoki cz. II, [http:/www.katowice.szkolapolicji.gov.pl] 
[data dostępu: 12.11.2016]. 
17 D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie, Centrum szkolenia policji, Legionowo 2015 [http:/www.csp.edu.pl] [data dostępu 
12.11.2016]. 
18 J. Skorupka, Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym, [http:/www.ies.krakow.pl] [data dostępu: 12.11.2016]. 
19 J. Grajewski, Prawo karne procesowe – część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 395. 
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w aspekcie przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki, podlegają kontroli prokuratora 

lub sądu. 

Uregulowania dotyczące przeszukania w trybie szczególnym mamy zawarte również 

w kolejnych artykułach Kodeksu postępowania karnego. W przepisach art. 221-224 k.p.k. za-

warte są szczegółowe regulacje związane z trybem dokonywania przeszukania. Bardzo ważnym 

warunkiem do przeprowadzenia przeszukania w przypadkach niecierpiących zwłoki jest pora 

jego przeprowadzenia. Ogólnie mówiąc o przeszukaniu, organ może przeprowadzić je w porze 

dziennej, w godzinach 6 – 22. Natomiast jeśli chodzi o szczególny tryb owej czynności proce-

sowej, istnieje wyjątek od tej reguły, który odnosi się głównie do lokali mieszkalnych, gdzie 

organ wkracza w sferę prywatności osoby. Definiuje go art. 221 k.p.k., który mówi nam, że ta-

kowe przeszukanie organ może dokonać również w porze nocnej, czyli w godzinach 22 – 620. 

Chodzi tutaj o konkretne okoliczności, które mogą sprzyjać możliwości ukrycia, przemieszcze-

nia czy zniszczenia przedmiotów, jak również ucieczki lub ukrycia osoby poszukiwanej. Istnieje 

jeszcze jeden wyjątek od ogólnej zasady czasowej. Mianowicie jeżeli czynności przeszukiwania 

rozpoczną się w porze dziennej, lecz finalnie się nie zakończą, można prowadzić je nawet po 

nastaniu pory nocnej. W porze nocnej można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla nie-

określonej liczby osób (restauracje, kina itp.) albo pomieszczenia służące do przechowywania 

przedmiotów, jak np. dworce, magazyny, przechowalnie bagażu, szatnie. Jeśli chodzi o art. 223 

k.p.k. to mamy tutaj do czynienia z przeszukaniem osoby i odzieży znajdującej się na niej, które 

powinno odbywać się za pośrednictwem osoby tej samej płci. Ograniczenie to nie ma zastoso-

wania do przedmiotów podręcznych osoby, tj. torebek, walizek, teczek. W sytuacjach niecier-

piących zwłoki można odstąpić od tego nakazu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę po-

tencjalnych dowodów przestępstwa21. Przeszukanie osoby może objąć wszystkie zakamarki cia-

ła, a także polegać na prześwietleniu ciała lub dokonaniu badania ultrasonograficznego, jednak 

tych czynności może dokonać tylko lekarz. W sytuacji, gdy podczas przeszukania pomieszcze-

nia nie ma na miejscu gospodarza lokalu, organ ścigania ma obowiązek przywołać przynajmniej 

jednego domownika lub sąsiada. Funkcjonariusz publiczny ma prawo do przeprowadzania prze-

szukania w tym szczególnym trybie w obecności dodatkowej, wybranej przez siebie osoby. 

Również ten, u kogo dokonuje się przeszukania - jeśli nie uniemożliwia to tej czynności albo 

nie utrudnia jej w istotny sposób - ma prawo do wskazania osoby obecnej w trakcie wykony-

wania przeszukania (art. 224 § 2 k.p.k.)22. 

Z art. 220 § 1 k.p.k. wynika, że kompetencja do zarządzenia przeszukania spoczywa na pro-

kuratorze w postępowaniu przygotowawczym, natomiast w postępowaniu jurysdykcyjnym – na 

sądzie. Istnieje wiele argumentów, które przemawiają za tym, by powierzyć właściwość w tej 

materii wyłącznie sądowi. Wprowadzenie tej wyłączności wcześniej, czy później stanie się fak-

tem, dlatego koniecznością stanie się modyfikacja szczególnego trybu przeszukania. W wypad-

kach niecierpiących zwłoki podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu jest do-

puszczalne przez organ niesądowy, gdyż istnieje potrzeba bardzo szybkiego reagowania w pil-

nych przypadkach, która wyłącza możliwość dłuższego oczekiwania na decyzję sądu. Aby prze-

prowadzić przeszukanie w takim wypadku, konieczne jest okazanie nakazu kierownika danej 

jednostki lub legitymacji służbowej przez funkcjonariusza (art. 220 § 3 k.p.k.). Legitymacja or-

ganu uprawnionego do zarządzenia środka przymusu odznacza się doniosłością, skoro stosowa-

                                                           
20 T. Hanausek, Kryminalistyka, Kantor wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 117. 
21 K. L Paprzycki (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego, LEX. 
22 http://www.prawna.eu/prawo-karne/zatrzymanie/kiedy-przeszukanie-bedzie-zgodne-a-kiedy-niezgodne-z-prawem/ 
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nie środka tego typu jest jednoznaczne z ograniczeniem swobód obywatelskich23. Okazanie legi-

tymacji w nagłym przypadku - gdy organ musi reagować natychmiast – w celu przeprowadze-

nia przeszukania, pomimo tego że budzi ogromne wątpliwości i opory, jest środkiem jak najbar-

dziej wskazanym w takich sytuacjach, jak najbardziej upoważniającym do przeprowadzenia 

tego szczególnego trybu czynności procesowej, jak i również środkiem zastępczym, gdy brak 

jest postanowienia sądu lub prokuratora. Osoba legitymująca się w miejscu przeszukania – może 

to być Policja lub inny organ przewidziany w ustawie - ma obowiązek zwrócenia się do proku-

ratora lub sądu o zatwierdzenie przeszukania w sposób niezwłoczny lub w takim terminie, 

w którym jest to obiektywnie możliwe po zakończeniu przeszukania. Obowiązek ten musi być 

wykonany w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy w trakcie przeszukania znaleziono 

poszukiwaną osobę bądź przedmiot, czy też przeszukanie nie wniosło nic do sprawy. Czynność 

ta powinna podlegać akceptacji sądu, niezależnie od istnienia sądowej kontroli odwoławczej. 

Istnienie obiektywnego przypuszczenia o możliwości odnalezienia poszukiwanej rzeczy jest 

niewystarczające, aby uznać podjęte działania poszukiwawcze za dopuszczalne. Czynnik obiek-

tywny jest niezależny od indywidualnych ocen i kwalifikacji organu planującego czy oceniają-

cego możliwość dokonania przeszukania. Uzasadnienie jest obiektywne wtedy, gdy w zasadzie 

każdy może je sprawdzić i zrozumieć. Niezbędnym elementem subiektywnym przeszukania 

jest, aby czynności przeprowadzane wynikały ze świadomości, która doprowadzi do celowości 

działania. Elementem podmiotowo subiektywnym przeszukania jest działanie umotywowane na 

osiągnięcie efektu pozytywnego24. Brak warunku materialnego jakim jest brak wystąpienia sytu-

acji niecierpiącej zwłoki, będzie oznaczał zatem, że przeprowadzenie przeszukania w tym 

szczególnym trybie stanie się niemożliwe, dlatego konieczne będzie okazanie postanowienia 

prokuratora lub sądu, gdyż w tej sytuacji nastąpi przeszukanie w trybie zwykłym. 

Osoba dotknięta przeszukaniem posiada prawo do złożenia żądania doręczenia jej postano-

wienia sądu lub prokuratora o przeprowadzanym przeszukaniu. Czynność ta na pewno wywo-

łuje ogromny stres i ujemne przeżycia u osoby, u której jest przeprowadzana, co może spowo-

dować sytuację, w której dana osoba nie przyswoi informacji na temat możliwości wystosowa-

nia żądania doręczenia jej postanowienia prokuratora lub sądu w przedmiocie zatwierdzenia 

przeszukania25. Jest to przecież nagłe, niespodziewane wtargnięcie funkcjonariusza, które może 

wywołać szok u osoby, w której mieszkaniu przeszukiwanie jest przeprowadzane. Istnienie 

obowiązku doręczenia każdego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania ak-

tywizuje organ podejmujący decyzję w tej kwestii, mobilizując w kierunku starannego uzasad-

nienia owego postępowania26. 

Mówiąc o przeszukaniu w wypadkach niecierpiących zwłoki, trzeba również zwrócić uwa-

gę na fakt, że nie zawsze zostaje ono przeprowadzone bez jakichkolwiek wad. Jeżeli przeszuka-

nie zostało dokonane wbrew obowiązującym przepisom, a zatem nielegalnie – trzeba stwierdzić 

jego niedopuszczalność, a zatem: zwolnić osobę lub zwrócić przedmioty zatrzymane w tym try-

bie, które nie będą mogły być wykorzystane dowodowo w procesie. Natomiast niewielkie 

uchybienia nie wywołujące skutku niedopuszczalności, a jedynie wadliwość czynności - nie 

                                                           
23 K. Marszał, Problem organu uprawnionego do stosowania środków przymusu w procesie karnym [w:] „Problemy Prawa Karnego” 1993, nr 19, 
s.101. 
24 K. Pikul, Materialne przesłanki przeszukania w k.p.k., LEX. 
25 J. Kosińska, Przeszukanie pomieszczeń w polskim procesie karnym, Katowice 2013, s.224. 
26 L. Skoczyński, Warunki legalności przeszukania w świetle k.p.k. [w:] „Problemy Praworządności” 1989, nr 3 , s. 32. 
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powinny wpływać na odmowę zatwierdzenia przeszukania, zaś przedmioty odnalezione pod-

czas stosowania tego środka mogą wtedy uzyskać znaczenie dowodowe27. 

Przeszukanie jako czynność procesowa kieruje się jasno przedstawionymi celami. Organ je 

prowadzący musi również zwracać uwagę na regulacje dotyczące poszanowania praw i wolności 

jednostki. Osoby przeszukiwane oraz, osoby w których mieszkaniu następuje przeszukanie mają 

różnorakie prawa, m.in. prawo do obecności w przeszukiwanym miejscu oraz do zaproszenia 

jednej osoby postronnej. Osobom tym przysługuje także prawo do składania zażaleń. Jeśli cho-

dzi o przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki to należyta ochrona dóbr osobistych 

jednostki nie jest w pełni respektowana. Instytucję tę stosuje się w sposób nie do końca zasadny. 

Słabości te tkwią między innymi w regulacji normującej ten szczególny tryb przeszukania. Sto-

sując przeszukanie, należy pamiętać aby zastosować niezbędne zabezpieczenia, by jego skutki 

utrzymać w rozsądnych granicach, zarówno dla pomieszczeń, w których przeszukanie się od-

bywa oraz dla osoby, którą się przeszukuje. Niejednokrotnie czynność ta pomaga 

w odnalezieniu dowodów przestępstwa, dlatego potrafi posunąć postępowanie karne do przodu, 

a nawet doprowadzić do wyjaśnienia sprawy. Jest zatem instytucją przydatną w polskim prawie 

karnym. Podsumowując, uważam że przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki wystę-

puje niezwykle rzadko, gdyż jest to instytucja charakteryzująca się wyjątkowością. 

  

                                                           
27 J. Grochowski, Skutki wadliwego przeprowadzenia przeszukania w celu uzyskania dowodów rzeczowych [w:] „Problemy Prawa Karnego” 1993, nr 
19, s. 84 i 88. 
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W demokratycznym Państwie prawa dobro społeczne uznać należy za wartość szcze-

gólnie ważną, by nie rzec nadrzędną. Sprawne funkcjonowanie całego aparatu państwowego, 

zależne jest od prawidłowego osadzenia go w prawne instytucje, które wskażą właściwym orga-

nom sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, niespodziewanych. Jednakże wspomnia-

ne prawne ramy działalności organów Państwa mają za zadanie, również ukonstytuować swego 

rodzaju granice, których przekroczenie wywoła właściwą reakcję u podmiotów czuwając nad 

respektowaniem prawa. Problem owych granic działania instytucji państwa rozpatrywać trzeba 

w kontekście indywidualnych uprawnień każdej jednostki, a nie odnosząc się do dóbr społecz-

nie pożądanych, bowiem funkcjonariusze państwowi nie mogą działać wyłącznie w oparciu 

o potrzeby ogółu, ale zważyć powinny również na tożsamość, wrażliwość danego obywatela 

i dopiero realizacja tego postulatu sprawi, że będziemy mieli do czynienia z w pełni demokra-

tycznym państwie prawa. 

Instytucja przeszukania uregulowana jest w rozdziale XXV Kodeksu postępowania kar-

nego, natomiast normodawca, mimo poświęcenia całego rozdziału w k.p.k. tej czynności dowo-

dowej, w prawie polskim nie zawarł definicji w sposób jasny ją określający. Prawne wyznacze-

nie granic przeszukania wiązać się musi w pierwszej kolejności z właściwym jej zdefiniowa-

niem, określeniem jej celów. Jednakże, jak słusznie zaznacza A. Kazanowski: „proponowane 

definicje zawierają istotne różnice. Ich źródłem jest przede wszystkim przedmiot, któremu mają 

służyć, a mianowicie kryminalistyce, czy procesowi karnemu.”1. Dlatego dla jasności całego 

wywodu, zostaną przytoczone dwie popularne definicje właściwe obu wspomnianym dyscypli-

nom naukowym, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozważań. Pierwsza z nich, wy-

kreowana przez procesualistów jest następująca: „Przeszukanie zmierza do wykrycia lub za-

trzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, znalezienia rzeczy mogących 

stanowić dowód w sprawie lub znalezienia rzeczy podlegających zajęciu w postępowaniu kar-

nym. Czynność ta następuje jedynie wtedy, gdy istnieją uzasadnione podstawy do przypuszcze-

nia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują i może obejmować pomiesz-

czenia, inne miejsca oraz osobę, jej odzież i podręczne przedmioty”.2 Biorąc pod uwagę aspekty 

kryminologiczne z kolei, to Z. Uniszewski uznał, że „Przeszukanie jest to określona przez Ko-

deks postępowania karnego czynność kryminalistyczna o charakterze dochodzeniowo – śled-

czym, z reguły nastawiona na znalezienie i zebranie przedmiotów, zwierząt lub osób”.3 Wspo-

mniane definicje kładą nacisk na cele przeprowadzenia przeszukania, za które uznać trzeba: 

„wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, znalezienie 

rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub znalezienie rzeczy podlegających zajęciu 

w postępowaniu karnym”4. Analizując powyższe, stwierdzić trzeba, że przeszukanie jako insty-

tucja prawa karnego istotnie wkracza w sferę prywatności obywatela, co zresztą podkreślają 

                                                           
1 A. Kazanowski, Problematyka przeszukania mieszkania [w:] „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4, Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
2 M. Bartnik (red.), Leksykon polskiej procedury karnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 242. 
3 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 44. 
4 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Portofino, Warszawa 2016, s. 374. 
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przedstawiciele doktryny stwierdzając, że przeszukanie: „jest to ingerencja w nienaruszalność 

mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu poprzez podjęcie czynności mających na celu uzyskanie 

dowodów rzeczowych pochodzących z przestępstwa lub świadczących o jego popełnieniu”5. 

Ograniczenie wspomnianych swobód obywatelskich nie ma na charakteru represyjnego, czyli 

związanego z wymierzeniem kary za postępowanie niezgodne z prawem, a jedynie wykrywczo 

– dowodowy. Przeszukanie wiąże się z dużą niedogodnością dla osoby poddawanej tej czynno-

ści dowodowej, co jak wcześniej było podkreślane w żaden sposób nie wiąże się z karą za nie-

słuszne zachowanie, dlatego ustawodawca w trosce o elementarne prawa człowieka zadbać mu-

siał o jasne wytyczenie granic niniejszej instytucji. 

Poszanowanie dla godności każdego człowieka to istotna, konstytucyjna dyrektywa, 

w sposób jasny ograniczająca organy władzy państwowej w czasie dokonywania przeszukania, 

dlatego za przedstawicielami doktryny stwierdzić trzeba, że: „to właśnie przyrodzona godność 

osoby ludzkiej jest źródłem i podstawą praw człowieka, fundamentalną kategorią wyjściową, 

zapewne niemożliwą do zdefiniowania w języku prawnym i prawniczym, bo daleko wykracza-

jącą swą głębią poza ich możliwości”6. Brak możliwości zdefiniowania tak ważnej zasady praw-

nej, potwierdzonej również przez Konstytucję RP wynika z tego, że „godność to sfera osobowo-

ści konkretyzująca się w poczuciu własnej wartości człowieka i oczekiwaniu szacunku ze strony 

innych ludzi; poczucie to jest zmienne, kształtują je czynniki zewnętrzne uwarunkowane kul-

turowo, historycznie, religijnie, a także czynniki wewnętrzne, cechy psychiki człowieka. God-

ność ma charakter obiektywny, jest cechą przyrodzoną, przysługującą każdemu człowiekowi”7. 

W praktyce brak jasno wyklarowanej definicji godności człowieka nastręczać będzie pewnych 

trudności, związanych z  rodzącą się wątpliwością, czy tak nieprecyzyjnie sformułowany, ogól-

ny postulat odnosi się do wszystkich instytucji prawa. Niniejszy problem uznać trzeba za ściśle 

związany z teorią i filozofią prawa, jednakże w odniesieniu do instytucji przeszukania, z całą 

pewnością podkreślić trzeba, że poszanowanie dla przyrodzonej godności każdego człowieka 

jest elementarnym zadaniem każdego funkcjonariusza publicznego wykonującego tą czynność, 

co zresztą potwierdzają przedstawiciele nauki: „Kodeks postępowania karnego wymaga, aby 

przeszukanie było dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszano-

wania godności osób, których ta czynność dotyczy oraz bez wyrządzenia niepotrzebnych szkód 

i dolegliwości”8. Godność człowieka znacznie krępuje działania, które mogą być podejmowane 

przez przedstawicieli władzy państwowej, przeprowadzających czynności związane z przeszu-

kaniem, natomiast w żaden sposób nie można zmienić, ominąć, czy ograniczyć tej kategorii 

prawnej, bo jak twierdzą przedstawiciele nauki: „Sformułowanie traktujące godność jako źródło 

wolności i praw człowieka i obywatela, implikuje twierdzenie, że prawa i wolności przysługują 

istocie ludzkiej nie z faktu przyznania ich przez organ państwowy ani nie opierają się na niena-

zwanej, abstrakcyjnej podstawie, ale wywodzą się z określonej, posiadanej przez wszystkich 

ludzi cechy, a jest nią właśnie godność. Jest to kluczowy element normatywności tego pojęcia, 

albowiem tu właśnie ustrojodawca pokazuje, skąd wywodzi prawa i wolności jednostki”9. Po-

szanowanie godności człowieka w prawie polskim to wymóg stawiany każdemu obywatelowi 

przez art. 30 Konstytucji RP w brzmieniu: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka sta-

nowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie 

                                                           
5 B. Banaszak (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz” 2012, wyd. 2, Legalis, [data dostępu: 12.11.2016]. 
6 B. Gronowska (red.), Prawa człowieka i ich ochrona, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 106 – 
107. 
7 B. Banaszak (red.), Konstytucja…, op. .cit. 
8 M. Bartnik (red.), Leksykon polskiej…, op. cit., s.242. 
9 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cit. 
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i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”10. Niniejsza norma jest jasną granicą dla władzy 

państwowej, której przekroczenie nie zostało obwarowane jakąkolwiek sankcją przez ustawo-

dawcę w Konstytucji RP. Dlatego w myśl podstawowych zasad interpretacji prawa w przypadku 

milczenia ustawy zasadniczej odnieść należy się do aktów prawnych niższego rzędu oraz wy-

pracowanych przez doktrynę oraz orzecznictwo poglądów, które w tym przypadku wraz z art. 

30 Konstytucji RP będą dopełnieniem wykreowanej przez prawodawcę limitacji dozwolonych 

zachowań, co zdają się potwierdzać przedstawiciele nauki: „Władze publiczne są nie tylko zo-

bligowane do jej poszanowania – tzn. nienaruszania swoimi działaniami, ale też i do ochrony – 

tzn. do stworzenia systemu procedur, prawnych nakazów i zakazów zapobiegających wszelkim 

naruszeniom i zagrożeniom godności. Powinny tworzyć też odpowiednie warunki sprzyjające 

zachowaniu godności. Zatem władze te muszą prowadzić politykę państwa zapewniającą 

ochronę (...) godności człowieka, podstawowych praw wrodzonych, wyprzedających prawo-

dawstwo państwa, będących busolą jego działalności”11. 

Za wspomniany system procedur służący prawnej ochronie godności człowieka wykre-

owany przez ustawodawcę, wyznaczający wraz z nią granicę przeszukania uznać należy między 

innymi regulacje z zakresu prawa cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych: „W trakcie 

przeszukania dopuszcza się tylko takie działania organów, które nie wiążą się z niepotrzebnymi 

ograniczeniami i uciążliwościami. W literaturze wskazuje, że naruszenie tego nakazu nie powo-

duje bezskuteczności czynności (…) może jednak rodzić określone konsekwencje w sferze pra-

wa cywilnego”12. Problematyka ochrony dóbr osobistych jest szeroko opisywana przez cywili-

stów, którzy za dobro osobiste uważają: „powszechnie uznane w społeczeństwie wartości nie-

majątkowe związane ściśle z osobą człowieka i będące przejawami godności osoby ludzkiej, 

obejmujące przede wszystkim integralność fizyczną i psychiczną oraz indywidualność człowie-

ka”13. Uznanie dóbr osobistych za jedną z granic dopuszczalności przeszukania wiąże się tym 

samym z możliwość wytoczenia powództwa cywilnego w przypadku przekroczenia niniejszej 

granicy. Wynika to z „istotnego znaczenia powiązania dóbr osobistych z godnością człowieka. 

Status dobra osobistego i związaną z nim szczególną ochronę prawną ma nie każda wartość od-

nosząca się do osoby ludzkiej, ale tylko taka, która jest przejawem godności człowieka w jej oso-

bowym ujęciu”14. Możliwość reakcji w przypadku przekroczenia granicy wyznaczonej przez 

poszanowanie godności człowieka, dóbr osobistych podczas dokonywania czynności związa-

nych z przeszukaniem gwarantuje art. 24 Kodeksu cywilnego. Niniejsze unormowanie konsty-

tuuje powstanie roszczenia cywilnego, również majątkowego w stosunku do osób, które zostały 

dolegliwie potraktowane przez organy wykonujące czynności dowodowe z rozdziału XXV 

k.p.k. Ingerowanie funkcjonariuszy publicznych w cudzą prywatność, a taką możliwość dają im 

normy związane z przeszukaniem, mogą prowadzić do licznych patologii, naruszeń dóbr osobi-

stych ściśle związanych z zachowaniem funkcjonariuszy często dalece wykraczającym poza 

granice przeszukania. Zapobieżenie wspomnianym sytuacjom jest obowiązkiem każdego demo-

kratycznego państwa prawa. Jednakże w omówionym kontekście rodzi się wątpliwość czy su-

biektywna ocena czynu naruszającego dobro osobiste (także stopnia tego naruszenia), dokonana 

przez osobę, której ów naruszenie dotyczyło ma wpływ na ewentualne rozstrzygnięcie Sądu 

rozpatrującego to zagadnienie. Odpowiedź na to zagadnienie, które nastręcza swego rodzaju 

                                                           
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
11 B. Banaszka, Konstytucja…, op. cit. 
12 A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 571. 
13 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis, [data dostępu: 12.11.2016]. 
14 Ibidem. 
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trudności zostało wypracowane przez przedstawicieli doktryny, którzy twierdzą: „nie dochodzi 

do naruszenia dobra osobistego, gdy wyrządzona drugiemu przykrość (dolegliwość) jest – wedle 

przeciętnych ocen przyjmowanych w społeczeństwie – przykrością (dolegliwością) małej wagi, 

nie przekracza więc progu, od którego liczyć się już będzie naruszenie dobra osobistego. Stopień 

przeżywanej przykrości przez dotkniętego naruszeniem może mieć znaczenie dopiero wtedy, 

gdy próg ten został przekroczony; może on być uwzględniony przez sąd w ostatecznym roz-

strzygnięciu sprawy, np. przy określaniu sposobu usunięcia skutków naruszenia dobra osobiste-

go”15. Podsumowując niniejszą część jeszcze raz, z całą stanowczością podkreślić trzeba istotę 

norm związanych z ochroną przyrodzonej godności każdego człowieka, zwłaszcza w tak w de-

likatnej materii dotykającej sfery prywatności, szacunku do obywatela jaką jest przeszukanie, 

warto też wspomnieć pogląd przedstawicieli doktryny jakoby: „przyrodzona godność osobowa 

przypominała o sobie tam, gdzie w sposób szczególny może zostać zapomniana, ratując przed 

nadużyciami władzy w sytuacjach ekstremalnych.”16. 

Funkcjonariusze publiczni dokonujący czynności dowodowych związanych z przeszu-

kaniem korzystają z ochrony prawnej zagwarantowanej im przez Kodeks karny (rozdział XXIX 

„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”), 

co może rodzić wśród funkcjonariuszy, reprezentujących autorytet państwa, swego rodzaju po-

czucie bezkarności, dlatego ustawodawca mając na względzie, możliwość powstawania ewentu-

alnych nadużyć podczas dokonywania przeszukania, wyznaczył właściwym organom kolejną 

granicę wyrażoną tym razem w Kodeksie karnym i jego art. 231 § 1 w brzmieniu: „Funkcjona-

riusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa 

na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”17. 

Celem niniejszej regulacji jest przede wszystkim zabezpieczenie instytucji państwa przed nie-

właściwymi zachowaniami osób realizując zadania w jego imieniu, co zresztą podkreśla więk-

szość przedstawicieli doktryny18, jednakże za A. Grześkowiakiem, który odniósł się właśnie do 

art. 231§1 k.k. powtórzyć trzeba, że „chronionym dobrem obocznym jest jakiekolwiek dobro 

prawne, bez względu na to, czy należy ono do sfery prywatnej czy publicznej”19. Niezwykle 

istotne wydaje się również pojęcie przekroczenia uprawnień, które w nauce rozumiane jest ja-

ko: „podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji, czynności bez podstawy fak-

tycznej lub prawnej (niezgodnie z prawnymi warunkami podjętej przez funkcjonariusza pu-

blicznego czynności)”20. W kontekście instytucji przeszukania nietrudno o sytuacje, w której 

funkcjonariusz publiczny, kierując się dobrem prowadzonego śledztwa, narusza szereg regulacji, 

również tych związanych z godnością człowieka, w celu zdobycia materiału dowodowego. 

Uznać należy to za całkowicie naganne, naruszające podstawowe prawa jednostki, dlatego 

wprowadzenie art. 231§1 do obrotu prawnego uznać trzeba za zgodne z szeroko rozumianym 

interesem społecznym. Zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 3 kwalifikowane powinno 

być jako stosunkowo surowe, dlatego doktryna wykreowała pewne warunki, których wypeł-

nienie może grozić orzeczeniem przez Sąd tej dolegliwości: „Warunkiem odpowiedzialności 

karnej jest działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Jeżeli doszło do przekro-

czenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, ale nie 

prowadziło ono do powstania szkody, zachowanie takie może być jedynie podstawą odpowie-

                                                           
15 K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz. t. I, Warszawa 2015, Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
16 B. Gronowska, Prawa człowieka…, op. cit., s. 108. 
17 Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137). 
18 A. Grześkowiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis [data dostępu: 12.11.2016 ]. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 



102 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

dzialności służbowej lub dyscyplinarnej. Przez szkodę należy rozumieć zarówno szkodę mate-

rialną, jak i niematerialną, w tym krzywdę moralną, co się wiąże z różnym charakterem dóbr, 

którym może zagrażać omawiane przestępstwo.”21. 

Przepisem Konstytucji RP, który jednoznacznie odnosi się do materii związanej z prze-

szukaniem pomieszczenia jest 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”22. Zgodnie z poglądami znacznej części przedstawicieli 

doktryny, nienaruszalność mieszkania może być traktowana jako niezakłócone korzystanie ze 

swojego mieszkania (tzw. mir domowy), co jest również klasyczną wolnością jednostki o cha-

rakterze osobistym, służącym jej zwłaszcza psychicznej integralności, posiadającą jej wyraźny 

związek z jej deklarowaną godnością”23 i „podmiotami, którym przysługuje, są wszystkie jed-

nostki. Na omawianą wolność mogą powoływać się również osoby prawne”24. W tym miejscu 

wyartykułować należy pogląd wyrażony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jakoby: 

„Termin dom oznaczał także pomieszczenia służące do działalności biznesowej”25, tym samym 

m.in. tajemnica przedsiębiorstwa zyskała dodatkową ochronę. 

Stwierdzić trzeba, że pierwsze zdanie tak sformułowanej przez ustawodawcę normy nie 

może mieć charakteru kategorycznego, a to zważywszy na dobro całego państwa, co podkreślo-

ne jest już w kolejnej części tej regulacji, bo jak stwierdza L. Garlicki: „jest oczywiste, że we 

współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze abso-

lutnym, bo konieczność życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności innych osób wymagają 

od każdego poddania się określonym granicom”26, dlatego art. 50 Konstytucji RP stanowi dyrek-

tywę ograniczającą metody, zakres przeszukania, a nie ją zupełnie wyłączającą, co zresztą po-

twierdza doktryna: „ jedyną racjonalna próbą pogodzenia przepisów Konstytucji i Kodeksu po-

stępowania karnego jest uznanie, że art. 50 Konstytucji chroni przed drastycznym tylko naru-

szeniem miru domowego”27. W związku z tym, instytucję przeszukania uznać należy za szcze-

gólną w prawie polskim, bowiem: „pozwalającą na ingerencję w prawo do nietykalności osobi-

stej (art. 41 ust. 1 Konstytucji RP) i w prawo nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji 

RP)”28. Dlatego niezwykle istotne wydają się cele, dla których przeszukanie ma być dokonane, 

a które zostały sprecyzowane na początku niniejszego tekstu, bowiem to właśnie on będę kon-

stytuowały zasadność danej ingerencji w prywatność obywatela, a ich przekroczenie traktować 

trzeba jako naruszenie konstytucyjnego nakazu nienaruszalności mieszkania. 

Istotne dla określenia granic przeszukania wydaje się również stanowisko Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który podkreślił, że „przy każdej ingerencji w mir 

domowy należy ocenić, czy taki środek był odpowiedni i wystarczający, a także czy zachowana 

została zasada proporcjonalności”29. Wspomnianą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 

zasadę proporcjonalności traktować trzeba jako jedną z głównych dyrektyw ograniczających 

głównie sposób dokonywania przeszukania, bowiem za istotą tej reguł jest „idea zakazu nad-

miernej ingerencji to znaczy uznanie, że jeżeli już muszą być ustanowione ograniczenia praw 

i wolności jednostki, to mogą one następować tylko w zakresie niezbędnym (minimalnie ko-

                                                           
21 Ibidem. 
22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
23 L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 1. 
24 M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1 – 86, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1217. 
25 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt 74336/01, Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
26 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 96. 
27 S. Watoś, P. Hofmański, Proces karny…, op. cit., s. 372. 
28 M. Bartnik, Leksykon polskiej…, op. cit., s. 242. 
29 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2007 r. (sygn. akt 71362/01), Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
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niecznym), a podstawową miarą ustalenia tego, co jest niezbędne, a co nadmierne, jest porów-

nanie rangi (znaczenia) praw czy wolności indywidualnej, której ograniczenia ma dotykać”30. 

Zajmując się tematykę przeszukania nie sposób pominąć w prowadzonych rozważaniach 

odwołań do norm, które bezpośrednie regulują niniejszą problematykę, a mianowicie prawa 

karnego procesowego, ustawy o policji, właściwych rozporządzeń Komendanta Głównego Poli-

cji, choć w znacznej mierze odnoszą się one do taktyki prowadzania tej czynności dowodowej 

to poprzez wytyczne wskazują one granice przeszukania. Na początku odnieść się należy do 

norm zawartych w Kodeksie postępowania karnego i zawartych we wspomnianym już rozdziale 

XXV k.p.k. Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie poglądem wywodzonym właśnie z niniejszej 

ustawy: „Podstawą prawną i procesową przeprowadzenia przez organy ścigania przeszukania 

jest „uzasadnione podejrzenie (uzasadnione podstawy do przypuszczenia)” celowości i zasadno-

ści dokonania czynności, zmierzające do wykrycia, zatrzymania osoby poszukiwanej (przymu-

sowego doprowadzenia ukrywającej się osoby podejrzanej) oraz poszukiwania rzeczy (dane in-

formacyjne na nośnikach elektronicznych) znajdujących się w zlokalizowanym miejscu, mogą-

cych stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym”31. Przepisy 

ustawy karnej procesowej konstytuują takie elementarne obostrzenia dokonywania przeszuka-

nia jak: zakaz prowadzenia przeszukania w porze nocnej (poza pewnymi wyjątkami)32, określe-

nie podmiotów właściwych do dokonania tej czynności33, czy postępowania w razie przeszuki-

wania instytucji 34, bądź osób objętych tajemnicą służbową35. Choć wymienione dyrektywy 

uznać należy za niezwykle istotne w kontekście problematyki granic przeszukania, bo wyzna-

czające jednoznaczne ramy, których instytucje państwowe muszą respektować to na szczególną 

uwagę zasługi art. 219 k.p.k., w brzmieniu: „ § 1. W celu wykrycia lub zatrzymania albo przy-

musowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących sta-

nowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać 

przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypusz-

czenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują; § 2. W celu znalezienia 

rzeczy wymienionych w § 1 i pod warunkiem określonym w tym przepisie można też dokonać 

przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.”36. Według przedstawicieli nauki: 

„Procedura karna art. 219 § 1 k.p.k. zawęża przesłanki wykonania przeszukania, sprowadzając je 

do „celu”, jakim jest „wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podej-

rzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie”. Natomiast po-

zostawia poza normą prawną „okoliczności”, w jakich cel przeszukania ma być zmaterializowa-

ny. Zatrzymaniu w drodze dobrowolnego wydania lub odebrania albo po uprzednim przeszu-

kaniu podlegają rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie.”37. Podkreślić należy, że każdy ro-

dzaj wprowadzonego przez prawodawcę ograniczenia w zakresie możności dokonania przeszu-

kania jest zabiegiem jak najbardziej słusznym i pożądanym w kontekście omawianej już przyro-

dzonej godności każdego człowieka. 

Traktując o przeszukanie wspomnieć należy także o ustawie o policji oraz jej art. 14,38 

zgodnie z którym jak twierdzą przedstawiciele doktryny: „czynności operacyjno-rozpoznawcze, 

                                                           
30 L. Garlicki, Polskie prawo…, op. cit., s. 98. 
31 R. Zdybel, Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego, 2016, Legalis [data dostępu: 12.11.2016] 
32 Art. 221 Ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 199, nr 89, poz. 555 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749). 
33 Art. 220 Ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749). 
34 Art. 222 Ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749). 
35 Art. 225 Ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749). 
36Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749). 
37 R. Zdybel, Funkcja wykrywcza… op. cit. 
38 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. 1990, nr 30 poz. 179 t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1250). 

https://sip-1legalis-1pl-1legalis.han.uwm.edu.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25005441&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip-1legalis-1pl-1legalis.han.uwm.edu.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25005442&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe wykonuje Policja w celu rozpoznania, 

zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 

muszą być zawsze podejmowane w sposób zgodny z ustawowymi rygorami przewidzianymi dla 

tych czynności”39. Trafnym wydaje się pogląd Sąd Najwyższego odnoszący się do niniejszej 

normy, zgodnie z którym: „O ile Policja - w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

przestępstw i wykroczeń oraz wykrycia i ustalenia sprawców - ma prawo podejmować czynno-

ści operacyjno-rozpoznawcze (zwłaszcza określone w art. 14 ust. 1 i art. 19 ust. 1 in princ. 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.), o tyle nie-

zbędnym warunkiem uznania materiałów, zdobytych w rezultacie takiej czynności, za dowód 

w postępowaniu karnym, podlegający ujawnieniu na podstawie art. 393 § 1 KPK, jest stwier-

dzenie, że do jego uzyskania i utrwalenia doszło w sposób odpowiadający ustawowym rygorom, 

właściwym dla różnych kategorii zagrożeń porządku prawnego, w związku z którymi czynności 

te są podejmowane”.40 Uzupełnieniem niniejszego niezwykle ważnego poglądu wydaje się inne 

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r., w którym dodano, iż: „Przekroczenie 

uprawnień może polegać także na podjęciu działania w ramach kompetencji, lecz niezgodnie z 

ich prawnymi uwarunkowaniami.”41 Funkcjonariusze publiczni naruszający, normy prawa gwa-

rantujące prawidłowy tok przeszukania, narażają się nie tylko na odpowiedzialność z zakresu 

prawa karnego, czy cywilnego, lecz sprawiają oni, że dokonana czynność nie ma waloru dowo-

dowego w postępowaniu przed Sądem, a przecież winno stanowić to priorytet w działaniu nie 

tylko Policji, ale wszystkich organów, dbających o porządek i bezpieczeństwo społeczne. 

Podsumowując niniejsze rozważania, trzeba jednoznacznie pozytywnie ocenić każdą 

próbę prawodawcy w jakikolwiek sposób ograniczającą ingerencję właściwych podmiotów 

w sferę stricte osobistą danego obywatela. Jednakże każda prawna granica, również ta obwaro-

wana wszelkimi sankcjami może zostać przekroczona, dlatego równie istotne podczas dokony-

wania przeszukania wydają się indywidualne odczucia danego funkcjonariusza publicznego, nie 

pozwalające mu zbyt daleko wkraczać w wolność drugiego człowieka. 

  

                                                           
39 B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
40 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2009 r. (sygn. akt II K 58/09), Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
41 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt III KK152/06), Legalis [data dostępu: 12.11.2016]. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY POWSTAŁE 

SZKODY POWSTAŁE PODCZAS PRZESZUKANIA 

 

 
Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas przeszukania 

Dopuszczenie możliwości ingerencji w sferę nietykalności osobistej oraz prawa do prywat-

ności świadczy o tym, że przeszukanie jako czynność procesowa dokonywana przez uprawnio-

ny organ w procesie karnym jest nazywana instytucją o charakterze wyjątkowym. Należy pod-

kreślić, że nadzwyczajność tej instytucji opiera się na konstytucyjnym oraz międzynarodowym 

dopuszczeniem możliwości ingerencji władzy publicznej w sferę wolności i praw obywatelskich 

z uwagi m.in. na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne, ochronę porządku 

publicznego1. 

Pomimo wskazania w ustawie przesłanek, określających dopuszczenie możliwości przeszu-

kania zdarza się, że władza publiczna nadużywa swoich uprawnień (np. nadużywa środków 

przymusu bezpośredniego, mylnie określa położenie miejsca, w którym ma zostać dokonane 

przeszukanie przez co przeszukiwana jest niewłaściwa osoba, niszczy mienie podczas przepro-

wadzanej akcji). Zaistnienie przesłanek dotyczących bezprawności dokonanego przeszukania 

stanowi podstawę odpowiedzialności organów władzy publicznej za dokonanie bezprawnego 

przeszukania. Dla celów niniejszej pracy odpowiedzialność przedstawioną w artykule należy 

rozumieć jako „ponoszenie przez podmiot prawa ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stan 

rzeczy, które podlegają ujemnej kwalifikacji prawnej i są przypisywane określonemu podmio-

towi w porządku prawnym”2. W literaturze przedmiotu można wyodrębnić odpowiedzialność 

organów dokonujących przeszukanie ze względu na gałęzie prawa m.in. na odpowiedzialność 

konstytucyjną, karną, administracyjną, cywilną, pracowniczą, dyscyplinarną3.  Na potrzeby ni-

niejszej pracy autor artykułu skoncentrował się na opisaniu odpowiedzialności cywilnej orga-

nów władzy publicznej za przeszukanie. 

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. „Każdy ma prawo do wynagrodze-

nia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy 

publicznej” oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się nietykalność 

osobistą i wolność. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach 

określonych w ustawie może nastąpić tylko na zasadach określonych w ustawie4.” Konkretyza-

cja wskazanej przez konstytucję praw do naprawienia szkody wyrządzonej wadliwym działa-

niem władzy publicznej następuje poprzez normy prawa cywilnego (tzn. na gruncie prawa cy-

wilnego przybiera postać prawa podmiotowego)5. Zgodnie z art. 24 § 1 k.c. „ten czyje dobro 

osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że 

                                                           
1 art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483), art. 8 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, nr. 61, poz. 284). 
2 W. Lang (red), Struktura odpowiedzialności prawnej [w:] „Nauki Humanistyczno- Społeczne” 1968, nr 31, Prawo VIII, s.12. 
3 J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 r., s. 215. 
4 art. 77 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483) 
5 Z. Banaszczyk (red.), Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2015, s. XVIII; Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r. (sygn. K 20/02, OTK – A 2003, nr 7, poz. 76). 
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nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, któ-

ra dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, 

w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”, oraz 

w świetle art. 448 k.c. w przypadku naruszenia dobra osobistego sąd ma prawo do przyznania 

odpowiedniej sumy pieniężną tytułem zadośćuczynienia6. Na gruncie prawa cywilnego odpo-

wiedzialność cywilna za szkody powstałe podczas przeszukania mieści się w granicach odpo-

wiedzialności deliktowej („kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 

naprawienia”)7. 

Przechodząc do określenia organów władzy publicznej uprawnionych do dokonania prze-

szukania należy odwołać się do Kodeksu postępowania karnego8. Zgodnie z art. 220 k.p.k. § 1 

„przeszukanie może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a 

w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ”9. Należy podkreślić, że funkcjonariu-

sze uprawnieni do dokonania przeszukania nie ponoszą bezpośrednio odpowiedzialności mająt-

kowej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej10. Za szkody wyrządzone 

działaniem władzy publicznej odpowiedzialność majątkową wobec poszkodowanego ponosi 

Skarb Państwa, który dopiero za pomocą roszczenia regresowego może domagać się rekompen-

saty od funkcjonariuszy publicznych (odpowiedzialność majątkowa pośrednia)11. Z uwagi na 

zakres niniejszego artykułu autor niniejszej pracy skupił się na opisaniu odpowiedzialność Skar-

bu Państwa za działanie władzy publicznej. 

Rozpatrując w dalszej części odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa za szkody po-

wstałe podczas przeszukania należy zwrócić uwagę, że jest on reprezentowany przez organ lub 

jednostkę, w której funkcjonariusz ten pełnił służbę w chwili wyrządzenia szkody. Z uwagi na 

to, osoba która doznała szkody powinna zwrócić się z swoim roszczeniem do wskazanego wyżej 

organu lub jednostki (tak np. w przypadku wyrządzenia szkody przez funkcjonariusza Policji, 

osoba, która doznała szkody powinna zgłosić swoje roszczenie właściwego miejscowo Komen-

danta Policji, który jest uprawniony do reprezentowania w wskazanej sprawie Skarbu Państwa). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie odpowiedzialności cywilnej organów państwo-

wych za szkody powstałe podczas przeszukania. Należy podkreślić, że osoba trzecia może do-

chodzić swojego roszczenia zarówno na drodze pojednawczej, tzn. poprzez zawarcie ugody (o 

tym szerzej w punkcie 3 niniejszej pracy) jak i poprzez pozwanie Skarbu Państwa. 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas przeszukania 

Podstawą prawną odpowiedzialności Skarbu Państwa za działanie organów uprawnionych 

do dokonania przeszukania jest art. 417 ust. 1 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu Skarb Pań-

stwa ponosi odpowiedzialność za „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie 

lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy 

prawa”12. Wskazaną bezprawność działania organów Państwowych na gruncie wskazanego 

przepisu należy rozumieć jako działanie mogące naruszać: konstytucyjne zasady funkcjonowa-

                                                           
6 art. 24 § oraz art. 448 Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 
7 art. 415 k.c. 
8 Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U., nr 89, poz.555). 
9 art. 220 § 1 k.p.k. 
10 art. 417 ust. 1 k.c., art.9 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Służby Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
11 Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. , tj z dnia 22 lipca 2016 
r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1169). 
12 art. 417 ust. 1 k.c. 
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nia władzy publicznej, konstytucyjne prawa i wolności, wymaganiom określonym w ustawach 

zwykłych, normom pozaprawnym w różnych sposób powiązanym z normom prawnym13. Jed-

nocześnie należy podkreślić, że aby powstała odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, muszą 

zaistnieć łącznie określone przesłanki odpowiedzialność. Zgodnie z teorią prawą po pierwsze 

musi powstać szkoda jako uszczerbek na dobrach prawem chronionych, po drugie musi powstać 

zdarzenie, z którym wiąże się obowiązek naprawienia szkody (tzn. niezgodne z prawem działa-

nie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej), po trzecie musi zaistnieć związek 

przyczynowo skutkowy pomiędzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody. 

Określając szkodę w zakresie przedstawionego przepisu należy posługiwać się szerokim po-

jęciem, obejmującym zarówno wszelki uszczerbek majątkowy wynikły z bezprawnego działania 

lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej tzn. straty  (łac. damnum emergens), 
które poszkodowany poniósł w skutek bezprawnego przeszukania, korzyści (łac. lucrum 
Cessans), które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (np. przeszukanie rzeczy 

i pomieszczeń osób bez podstaw faktycznych, zniszczenie mienia), jak też uszczerbek o charak-

terze niemajątkowym, tzn. obejmujący krzywdę (np. związane z ujemnymi następstwami 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia takimi jak np. ból, stres, dyskomfort psychiczny, cier-

pienie fizyczne)14 pozostającą w związku przyczynowym z takim zdarzeniem15. 

Kolejną przesłanką stanowiącą podstawę odpowiedzialności majątkowej Skarbu Państwa za 

szkody powstałe podczas przeszukania jest zdarzenie, z którym wiąże się obowiązek naprawie-

nia szkody. Rozważając kwestie zdarzenia, z którego wynika odpowiedzialność organów pań-

stwowych uprawnionych w Kodeksie postępowania karnego do przeprowadzenia przeszukania 

wydaje się celowe odwołanie do art. 7 Konstytucji RP, do sformułowanej w wskazanym przepi-

sie zasady legalności działania organów władzy publicznej („organy władzy publicznej działają 

na podstawie i w granicach prawa”)16. Zgodnie z sformułowaną zasadą legalności działania or-

ganów władzy publicznej, organ właściwy do wydania wyroku w sprawie odpowiedzialności za 

szkodę jest zobowiązany do rozpatrzenia czy działanie organu władzy publicznej mieściło się w 

granicach prawa, czy doszło do jakiś naruszeń. 

Związek przyczynowy skutkowy (adekwatny związek przyczynowy) pomiędzy zdarzeniem 

a wystąpieniem szkody jest oceniany na zasadach ogólnych wynikających  z art. 361§ 1 k.c.17. 

Zgodnie z wskazanym przepisem, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność cywilną tylko za 

normalne działania lub zaniechania, z którego wynika szkoda. Adekwatny związek przyczyno-

wy ma istotne znaczenie jako czynnik określający zakres i granicę odpowiedzialności Skarbu 

Państwa za szkody powstałe podczas przeszukani oraz w określeniu rozmiaru kompensacji. 

 

Realizacji roszczenia poprzez zawarcie ugody 

Realizacja naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku przeszukania dokonanego przez or-

gany władzy publicznej nie musi się zawsze odbywać na drodze sporu sądowego. Zgodnie 

z wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 

postępowania przy naprawieniu szkód w mieniu, powstałych w wyniku siłowego pokonywania 

przez policjantów przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie czynno-

ści służbowych, podstawą naprawienia szkody może być ugoda zawarta między Policją a osobą 

                                                           
13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt. I AcA 1601/14, Legalis nr 1285626. 
14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. akt III APa 24/14). 
15 Z. Banaszczyk (red.), Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, wyd. 2, Warszawa 2015. 
16 art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (brak Dziennika Ustaw). 
17 art. 361 § 1 k.c. 
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która doznała szkody w wyniku przeszukania18. Wskazane wytyczne formułują „sposób postę-

powania przy naprawieniu szkód wyrządzonych w mieniu przez policjantów w wyniku tzw. 

wejść siłowych, tj. siłowego pokonywania przez nich przeszkód utrudniających lub uniemożli-

wiających im przeprowadzenie czynności służbowych w pomieszczeniu lub obiekcie, w sytuacji 

działania niezgodnego z prawem, w szczególności wystąpienia oczywistej omyłki przy działaniu 

policjantów”19. Jednocześnie wytyczne definiują m.in. szkodę w mieniu („należy przez to rozu-

mieć uszkodzenie drzwi, okien, lub innych przeszkód oraz ich zabezpieczeń, a także uszkodze-

nie rzeczy znajdujących się wewnątrz pomieszczenia lub obiektu, powstałe bezpośrednio na 

skutek wejścia siłowego”), osobę poszkodowaną, która doznała szkody w wyniku przeprowa-

dzonego przeszukania, dowodzącego akcją (osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie prze-

szukania, odpowiedzialnej za stwierdzenia wystąpienia szkody w mieniu) oraz przedstawiciela 

pionu logistyki Policji (osoby odpowiedzialnej do dokonania oszacowania wartości szkody, usta-

lenia sposobu jej naprawienia). 

Należy zauważyć, że opisywany akt Komendanta Głównego Policji określa dokładnie po-

stępowanie w sprawie zawarcia ugody. Zgodnie z wytycznymi po stwierdzeniu przez dowodzą-

cego akcją wystąpienia szkody w mieniu odpowiedni przedstawiciel policji określa wysokość 

szkody w mieniu, dokonując tego w formie notatki zawierającej m.in. informacje o przebiegu 

rozmów z osobą poszkodowaną oraz jej gotowością do podpisania ugody w sprawie odszkodo-

wania za wyrządzone szkody. Kolejną czynnością w postępowaniu jest przekazanie osobie po-

szkodowanej pisma informującego o szacunkowej wysokości szkody w mieniu oraz sposobie jej 

naprawienia. Następną czynnością w sprawie jest zapoznanie się osoby poszkodowanej informa-

cji o wysokości szkody w mieniu oraz o propozycji jej naprawienia (osoba poszkodowana może 

w ramach możliwości żądać zmiany naprawienia szkody). Należy podkreślić, że co do sposobu 

naprawienia szkody § 7 wytycznych wskazuje nam, że naprawienie szkody w mieniu może na-

stąpić poprzez wypłacenie odszkodowania w wysokości określonej w ugodzie albo poprzez 

przywrócenie mienia do stanu poprzedniego albo zakup mienia takiego samego rodzaju. Etapem 

końcowym postępowania w sprawie zawarcia ugody jest podpisanie przez osobę poszkodowaną 

ugody w sprawie formy i warunków naprawienia szkody oraz odstąpienie od dalszych roszczeń. 

Określając czas, w którym musi być wykonane naprawienie szkody na mieniu powstałej 

w wyniku przeszukania należy zauważyć, że wytyczne określają nam terminy realizacji ugody. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 wytycznych „naprawienie szkody powinno nastąpić niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 72 godzin od zawarcia ugody z osobą poszkodowaną”20. Ponadto, 

rozpoczęcie realizacji naprawienia szkody zgodnie z wytycznymi powinno nastąpić w ciągu 24 

godzin od zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. 

Podsumowując procedurę zawarcia ugody zawartą w przedstawionych wytycznych na-

leży zauważyć, że odnosi się ona tylko do szkód w mieniu. Z uwagi na to poszkodowany, nie 

może dochodzić za pomocą ugody zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z prze-

prowadzonego przeszukania. Jedyną drogą uzyskania zadośćuczynienia jest wejście w spór są-

dowy z władzą publiczną. 

 

 

                                                           
18 Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania przy naprawieniu szkód w mieniu, powsta-
łych w wyniku siłowego pokonywania przez policjantów przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie czynności służbowych 
(brak Dziennika Ustaw) 
19 Orzeczenia.ms.gov.pl/content/przeszukanie/154505000000303_I_C_000115_2013_Uz_2015-09-21_003 [data dostępu: 18.11.2016]. 
20 E-dziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2011/6/45/Akt.pdf –[data dostępu: 18.08.2016]. 
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Ustalenie przez sąd wysokości należnego odszkodowania, wybór formy odszkodowania 

Sąd ustalając wysokość należnego odszkodowania za skody spowodowane przeszukaniem, 

opiera się na podstawie prawnej w wskazanej w art. 361 § 1 i 363 k.c. oraz na opinii powoła-

nych biegłych, przeprowadzonej argumentacji przez strony. 

Zgodnie z wskazanymi przepisami poszkodowany ma prawo wyboru sposobu naprawie-

nia szkody wynikłej z bezprawnego przeszukania tzn. może żądać przywrócenia stanu poprzed-

niego (tzw. restytucja) albo żądać zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (tzw. rekompensata). 

Z uwagi na brak definicji przywrócenia do stanu poprzedniego w art. 363 § 1 k.c., należy 

odwołać się do poglądów doktryny, zgodnie z którymi wykładnia tego pojęcia powinna być do-

konywana z uwzględnieniem prymatu interesu poszkodowanego21. Wśród możliwych postaci 

restytucji będącej konsekwencją szkody dokonanej przez funkcjonariuszy podczas przeszukania 

powołując się na pogląd prezentowany przez M. Kalińskiego należy wymienić m.in. „1) napra-

wienie rzeczy; 2) wydanie rzeczy, nad którą poszkodowany utracił władztwo wskutek zdarze-

nia; 3) spełnienie świadczenia, które było obowiązkiem dłużnika w naruszonym przez niewy-

konanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązaniu; 4) wydanie korzyści niepieniężnych, które 

przypadłyby poszkodowanemu w braku zdarzenia szkodzącego; 5) świadczenie usług w naturze; 

6) ogłoszenie w prasie”22. 

Inną formą odszkodowania za szkody, do której jest uprawniony pokrzywdzony, który 

doznał szkody w wyniku przeszukania jest naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej su-

my pieniężnej. Wskazane roszczenie odszkodowawcze może mieć postać jednorazowej zapłaty 

oznaczonej sumy pieniężnej jak i renty w określonych sytuacjach wskazanych przez ustawo-

dawcę (np. w przypadku śmierci poszkodowanego względem którego ciążył obowiązek alimen-

tacyjny, niezdolność poszkodowanego do pracy)23. W przypadku odszkodowania w formie pie-

niężnej, „wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszko-

dowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących 

w innej chwili”24. 

W orzecznictwie jako szczególną okoliczność wymienia się m.in. okoliczność, której 

przedmiotem naruszenia była rzecz przeznaczona do dalszej odsprzedaży, z uwagi na to przy 

ustaleniu odszkodowania powinna być uwzględniona cena z daty, kiedy sprzedaż była zaplano-

wana [takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 1983 r. (IV CR 

555/82)] oraz znaczny upływ czasu pomiędzy wyrządzeniem szkody i ustaleniem wysokości 

odszkodowania, stanowi podstawę za przyjęciem za podstawę odszkodowania cen z innego 

momentu czasu [takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 

1979 r. (IV CR 46/79]25. Z uwagi na niejednoznaczność przepisu w zakresie dotyczącym szcze-

gólnych okoliczności, należy uznać że rzeczą sądu będzie rozważenie i wyjaśnienie, czy w kon-

kretnej sytuacji, w której dokonano bezprawnego odszkodowania należy odejść od zasady usta-

lenia odszkodowania według ceny z innego momentu czasu niż data wyrokowania. 

Należy podkreślić, że pomimo iż obie formy wyboru odszkodowania są równoważne (ich 

celem jest odwrócenie w dobrach i interesach poszkodowanego skutków zdarzenia wyrządzają-

cego mu szkodę oraz przywrócenie w znaczeniu prawnym stanu sprzed zdarzenia), zdarzają się 

sytuacje, w których wybór odszkodowania nie będzie możliwy. Po pierwsze ustawodawca 

                                                           
21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1982 .r (I CR 377/82, OSPiKA 1983, Nr 11, poz. 251). 
22 M. Kaliński (red.), Szkoda na Mieniu i jej Naprawienie, wyd. 2, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014, s. 254. 
23 art. 444 § 2 k.c., art. 446 § 2 k.c. 
24 art. 363 § 2 k.c. 
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1983 r.( IV CR 555/82, OSN 1983, Nr 8, poz. 123), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1979 r. (IV 
CR 46/79, OSN 1979, Nr 10, poz. 199). 
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wskazuje nam, że restytucja jest wyłączona jeśli pociągałaby za sobą dla dłużnika nadmierne 

trudności lub koszty. Ze względu na brak precyzyjnych regulacji w zakresie czym są nadmierne 

trudności lub koszty należy się odwołać do poglądów doktryny, która formułuje w tym wzglę-

dzie różne kryteria (wymienia się tu sytuacje, gdy koszt naprawy przekracza jej wartość przed 

uszkodzeniem, gdy istnieje rzadka dostępność na rynku potrzebnych towarów czy usług, gdy 

poniesione przez dłużnika nakłady byłyby nieproporcjonalne do oczekiwanego rezultatu)26. 

Innym przykładem niemożliwości wybrania restytucji jest w sytuacji, gdy rzecz niezamienna 

uległa np. kradzieży, utracie, zniszczeniu czy nawet utraty rzeczy przeznaczonych do użytku 

osobistego, które jako nowe są uznawane za zamienne jednak, wskutek ich zużycia stają w zasa-

dzie rzeczami niezamiennym (nie można żądać od poszkodowanego aby ten zaspokoił swój in-

teres prawny inną rzeczą używaną, tak jak nie można żądać aby dłużnik dał rzecz nową). Odno-

sząc się do wskazanego należy podkreślić, że w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwo-

ści przywrócenia stanu poprzedniego poszkodowanemu przysługuje wyłącznie możliwość żąda-

nia odszkodowania w formie pieniężnej. 

Ustalenie przez sąd wysokości należnego zadośćuczynienia 

Zgodnie z treścią art. 24§ 1 k.c. oraz art. 445 KC, 448 k.c., ten czyje dobro osobiste zostało 

naruszone może żądać zaniechania takiego działania oraz domagać się odpowiedniej sumy tytu-

łem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę27. Mając na uwadze, to że zadośćuczynienie odnosi 

się do szkody o charakterze niemajątkowym, która jako taka nie podlega wycenie oraz którą nie 

da się wyrazić w pieniądzu (brak wystarczającej regulacji kodeksowej), w praktyce trudne jest 

ustalenie wysokości zadośćuczynienia, tak aby stanowiła ona wartość adekwatną do doznanej 

krzywdy oraz ją rekompensowała. Zważywszy na to należy się odwołać do orzecznictwa, aby 

zrozumieć czym jest wskazana w kodeksie „odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę”. Zgodnie z poglądem prezentowanym przez judykaturę wysokość należnego 

zadośćuczynienia, jako świadczenia o charakterze jednorazowym, ustala się w oparciu o ocenę 

rozmiaru i intensywności doznanej krzywdy, czas trwania oraz stopień powstałych negatyw-

nych konsekwencji dla pokrzywdzonego wynikających z przeprowadzonego przeszukania28. 

Jednocześnie dla oceny rozmiaru zadośćuczynienia nie jest bez znaczenia stopień winy osoby 

naruszającej dobra osobiste, wiek osoby która doznała krzywdy, korzyść majątkowa jaką osoba, 

która naruszyła dobra osobiste pokrzywdzonego osiągnęła. 

Legitymacja czynna podmiotów uprawnionych do występowania z roszczeniem o napra 

wienie szkody powstałej w wyniku bezprawnego przeszukania 

Osobnemu rozważaniu należy ująć kwestie jakie podmioty są uprawnione do występowania 

z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w wyniku bezprawnego przeszukania. Należy 

podkreślić, że zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r., każdy ma prawo do wynagro-

dzenia szkody, jaka została my wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy 

publicznej. Z uwagi na wskazany przepis przez wyrażenie „każdy” należy rozumieć jednostki, 

które posiadają zdolność prawną (należą do nich osoby fizyczne, prawne, oraz jednostki nie po-

siadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną). Powyższe zgodne jest z 

występującą w prawie cywilnym konstrukcją podmiotową. Należy podkreślić, że zgodnie 

                                                           
26 J. Winiarz (red.), Kodeks Cywilny z Komentarzem,: t. 1, Warszawa 1989, s. 313, A. Szpunar (red.), Odszkodowanie za Szkodę Majątkową Szkoda na 
Mieniu i Osobie, Branta, Warszawa 1999, s. 121. 
27 art. 445, 448 k.c. 
28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2004 r. (sygn. akt II ACa 641/03, niepubl.), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 
28 marca 2012 r. (I ACA 162/12), Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. akt I A Ca 162/12). 
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z aktualną linią orzecznictwa oraz poglądem doktryny, jednostki organizacyjne złożone z osób 

fizycznych posiadające zdolność prawną mogą pozwać władze publiczną za przeprowadzenie 

bezprawnego przeszukania29. Takie jednostki organizacyjne mogą być podmiotami określonych 

praw i wolności wszędzie tam, gdzie brak jest podstaw do odmówienia im cechy podmiotowości 

(z uwagi na to taka jednostka organizacyjna może domagać się odszkodowania, natomiast nie 

jest uprawniona do uzyskania zadośćuczynienia). 

Jednocześnie należy zauważyć, że od wskazanego uregulowania występuję wyjątek doty-

czący podmiotu wykonujący władzę publiczną, który doznał szkód poprzez działanie innego 

podmiotu wykonującego władzę publiczną. Należy podkreślić, że zagadnienie czy podmiotowi 

sprawującym władzę publiczną przysługuje roszczeni o naprawienie szkody, która może być im 

wyrządzona przez inne podmioty wykonujące tę władzę budzi kontrowersje w doktrynie oraz 

prowadzi do różnych interpretacji przepisów. Za uznaniem przysługującego roszczenia orga-

nom władzy publicznej odpowiada się J. Kremis, przyjmując, że poszkodowanym niezgodnym 

z prawem działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej mogą być zarówno 

jednostki samorządu terytorialnego doznające szkody na skutek wadliwego zachowania się or-

ganów państwowych, jak i Skarb Państwa doznający szkody na skutek wadliwego działania sa-

morządu terytorialnego. Podobny pogląd do prezentowanego przedstawia Z. Banaszczyk30. 

Przeciwko uznaniu roszczenia organów władzy publicznej przeciwko innemu organowi władzy 

publicznej opowiedziała się E. Bagińska uznając, że przeciwko dopuszczalności wzajemnej od-

powiedzialności podmiotów wykonujących władzę publiczną przemawia art. 45 Konstytucji RP 

z 1997 r.31. Prezentowany pogląd przez E. Bagińską wydaje się być zgodny z aktualną linią 

orzeczniczą. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 r. „art. 77 ust. 1 

Konstytucji, z którym jest zharmonizowany art. 417 § 1 KC w obecnym brzmieniu, znajduje się 

w rozdziale Konstytucji zatytułowanym „Wolność prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. 

W związku z tym, podmiotami gwarantowanych w tym rozdziale praw i wolności konstytucyj-

nych nie są jednostki samorządu terytorialnego (por. wyrok TK. Z 12.4.2000 r., k 8/98, OTK Zu 

Nr 3/2000, poz. 87), ani Skarb Państwa i inne osoby prawne”32. 

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy 

publicznej 

Roszczenie o odszkodowanie za szkody powstałe podczas przeszukania oraz za zapłatę za-

dośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych przedawniają się na tych samych zasadach co 

pozostałe roszczenia deliktowe33. Zgodnie z art. 4421 k.c. zasadniczy termin przedawnienia rosz-

czenia za szkody powstałe podczas przeszukania wynosi trzy lata, jednak jeżeli szkoda wynikła 

ze zbrodni lub występku, termin ten jest dłuższy, bo dwudziestoletni34. Jednocześnie ustawo-

dawca wprowadził dodatkowe ograniczenia, co do biegu terminu przedawnienia, wskazując iż 

roszczenia w stosunku do podstawowego trzy letniego terminu przedawnia się upływem lat 

dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Należy podkreślić, że po-

czątkiem biegu terminu przedawnienia jest moment, w którym poszkodowany dowiedział się o 

szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

                                                           
29 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 1998 r. (TS 9/98, OTK 1999), L. Garlicki (red.), Polskie Prawo Konstytucyjne zarys 
wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s.96. 
30 E. Gniewek (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2008, s. 706, Z. Banaszczyk, Glosa do wyr. Sądu Najwyższego z 
dnia 24 września 2008 r. (II CSK 177/08, Pal. 2010, Nr 7 – 8, s 279 i nast.). 
31 E. Bagińska (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2006, s.429 i nast. 
32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 r. (II CSK 177/08, OSNC 2009, Nr 10, poz. 142). 
33 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1996 r. (III CZP 76/96, OSNC 1997, Nr 2 , poz. 16) 
34 art. 4421 k.c. 
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Z uwagi na to, aby termin przedawnienia został uznany za rozpoczęte, poszkodowany musi 

posiąść wiedzę o obu wskazanych okolicznościach35. Warto przy tym zauważyć, iż nie może 

zaistnieć sytuacja, w której poszkodowany nie wie o szkodzie, natomiast wie o osobie zobowią-

zanej do jej naprawienia36. Jednocześnie poznanie okoliczności, co do osoby zobowiązanej do jej 

naprawienia nie może powstać wcześniej niż wiadomość o szkodzie (tzn. powzięcie wiadomości 

o osobie zobowiązanej do naprawy szkody może być w tym samym czasie co powzięcie wiado-

mości o szkodzie albo w czasie późniejszym). 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przeszukania na zasadzie słuszności 

Oprócz ponoszenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas prze-

szukania na zasadzie ryzyka, ustawodawca przewidział możliwość naprawienia szkody przez 

Skarb Państwa na osobie na zasadzie słuszności (należy podkreślić, że zgodnie z linią orzecznic-

twa sąd w wypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa na 

zasadzie określonej w art. 417 k.c. powinien rozważyć czy nie istnieje odpowiedzialność Skarbu 

Państwa na zasadzie 4172 k.c.37). 

Zgodnie z art. 4172 k.c. „Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej 

została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego 

jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, 

a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wska-

zują że wymagają tego względy słuszności”38. Celem wskazanej instytucji jest zapewnienie po-

szkodowanym kompensaty szczególnie dotkliwych uszczerbków spowodowanych legalnym 

działaniem organów władzy publicznej (np. jeśli osoba trzecia brała udział w czynnościach 

przeszukania i doznała rozstroju zdrowotnego w wyniku działania osoby, u której dokonywane 

jest przeszukanie, niezamierzone postrzelenie poszkodowanego przez policjanta39). Należy pod-

kreślić, że przepis odwołujący się do norm etycznych, odwołuje się wyłącznie do szkód na oso-

bie (są to szkody związane z życiem, zdrowiem, wolności twórczej oraz wszelkiej innej aktyw-

ności życiowej). Sąd rozważając na temat odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie słusz-

ności powinien wziąć pod uwagę zakres doznanych uszczerbków, zachowanie poszkodowane-

go, położenie ekonomiczne oraz sytuację osobistą, w której poszkodowany się znajduje. 

Podsumowanie 

Rozważając charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas prze-

szukania należy zwrócić uwagę, że nie jest on jednolity. Należy podkreślić, iż o ile nie budzą 

wątpliwości przesłanki ponoszenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za niezgodne z prawem 

działanie organów władzy publicznej przy dokonywaniu czynności związanych z przeszuka-

niem, o tyle kwestią sporną są warunki odpowiedzialność Skarbu  Państwa za szkody wyrzą-

dzone legalnym wykonywaniem władzy publicznej. Wskazane w przepisie 4172 k.c. odesłanie 

pozaprawne w postaci klauzuli generalnej powoduje, że katalog przesłanek jest otwarty. 

                                                           
35 E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydawnictw CH Beck, wyd. 6, Warszawa 2014, s. 881-882 
36 „Kodeks Cywilny Komentarz”, K. Osajda (red.), CH Beck, Warszawa 2013, t. II, s. 655 
37 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r., I ACa 410/99, OSA 2002, Nr , poz. ., „System Prawa Administracyjnego, Odpowie-
dzialność odszkodowawcza w administracji”, R.Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), CH Beck, Warszawa 2016, wyd. 2, t. 12, s. 208 i nast.  
38 art. 4172 KC 
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1975 r., II CR 779/74 
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PRZESZUKANIE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCEGO DANE  

INFORMATYCZNE LUB SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ŚWIETLE 

KONWENCJI RADY EUROPY O CYBERPRZESTĘPCZOŚCI 
 

 

Rozwój szeroko rozumianej cyberprzestrzeni to nie tylko nowe możliwości, ale także kolej-

ne wyzwanie dla ustawodawców. Jest to bezpośrednia konsekwencja specyfiki tego zjawiska, 

internacjonalnego charakteru sieci globalnej, dla której standardowe normy jurysdykcji okazały 

się być niedostateczne. Fenomen ten okazał się być niezwykle dynamiczny, a zróżnicowanie 

stosowanych przez sprawców metod stało się przyczyną coraz to nowszych konfliktów. Nowe 

środowisko nie tylko wpłynęło na kształt obowiązujących stosunków prawnych, ale także przy-

czyniło się do powstania kolejnych form przestępczości. Brak podjęcia należytych działań mają-

cych na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz systemów komputerowych, w sytuacji 

wciąż rosnącej od nich zależności człowieka, mógłby być katastrofalny w skutkach. 

 

Wstęp 

Cyberprzestępczość stanowi poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla takich dóbr praw-

nych, jak poufność, integralność, czy chociażby dostępność danych i systemów informatycz-

nych, ale także dla podstawowych wartości uznawanych przez ogół państw demokratycznych, 

którymi są poszanowanie praw mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych, brak dys-

kryminacji oraz ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym1. Odpowie-

dzią polskiego ustawodawcy na przeobrażający się obraz przestępczości była ratyfikacja Kon-

wencji Rady Europy z 23 listopada 2001 roku2, która to przewidywała dotychczas nieznane 

rozwiązania, mające ułatwić ściganie sprawców przestępstw popełnionych za pośrednictwem 

Internetu. Prace legislacyjne podjęte w Polsce po podpisaniu Konwencji miały doprowadzić do 

zgodności rodzimego prawa z przeważającą większością jej przepisów, albowiem znalazły one 

odzwierciedlenie w kolejnych nowelizacjach prawa karnego. Prawodawca wprowadził do Ko-

deksu karnego3 nie tylko typy przestępstw określone w Konwencji, ale także pewne instrumen-

ty karnoprocesowe, a całkowitą kompatybilność rodzimego porządku prawnego z nowymi wy-

mogami miała zapewnić ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw4. 

Ratyfikacja Konwencja o cyberprzestępczości zobowiązuje bowiem strony do przyjęcia sto-

sownych rozwiązań proceduralnych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowań karnych w 

sprawach o przestępstwa zdefiniowane w Konwencji, oraz mających ułatwić identyfikację 

                                                           
1Uzasadnienie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r., 
s. 2-3. 
2 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015, poz. 728). 
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553) [zwany dalej: k.k.]. 
4 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 538). 
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sprawców i gromadzenie dowodów uprawnionym organom krajowym. Traktat ten zawiera m. 

in. zasady i gwarancje, którymi należy się kierować podczas prowadzenia przeszukania zasobów 

komputerowych, czy też przekazywania, udostępniania i zabezpieczenia danych informatycz-

nych5. 

Jednakże implementacja środków przymusu procesowego wzbudza pewne wątpliwości, wy-

nikające przede wszystkim z faktu, iż bazują one na analogicznym zastosowaniu tradycyjnych 

instytucji Kodeksu postępowania karnego6 do cyfrowej rzeczywistości, jak w przypadku art. 

236a k.p.k., który to przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do za-

trzymania rzeczy (art. 217 k.p.k.) oraz przeszukania pomieszczeń (art. 219 k.p.k.) do danych 

przechowywanych w systemie informatycznym, czego nie można uznać za w pełni zgodne z 

rozwiązaniami zawartymi w art. 18 i 19 Konwencji7. 

Obowiązujący stan prawny nie zawiera także wyraźnych regulacji dotyczących dokonywa-

nia tzw. przeszukania na odległość – działania sprowadzającego się do przeszukania z wykorzy-

staniem sieci zasobów systemu informatycznego znajdującego się w oddalonym miejscu. Zatem 

organy podejmujące tego rodzaju działania, znacznie ingerując w strefę prywatną jednostki, 

ryzykują zarzutem o działanie bez odpowiedniej podstawy prawnej8. 

Niezależnie od powyższego nie można się jednak nie zgodzić z tym, że koniecznym było 

wypracowanie nowych metod oraz technik umożliwiających ujawnienie, zabezpieczenie oraz 

analizę, a przede wszystkim skuteczne wykorzystanie w procesie karnym informacji, których 

środkiem przekazu jest sprzęt komputerowy, czyli tzw. dowodów elektronicznych9. Ponadto, 

czynności podejmowane w tak specyficznym miejscu zdarzenia niejednokrotnie wiążą się z ko-

niecznością posiadania nie tylko fachowej wiedzy, ale także specjalistycznego sprzętu lub opro-

gramowania10, dlatego też przeszukanie systemu informatycznego (potocznie nazywane także 

przeszukaniem komputera) od lat budzi wiele kontrowersji wynikających przede wszystkim z 

niewiedzy osób, u których dokonano takich czynności, a niekiedy także podmiotów uprawnio-

nych do jego przeprowadzenia. 

Przeszukanie zasobów informatycznych – wprowadzenie do problematyki 

Przeszukanie jest jedną z podstawowych czynności, mających na celu znalezienie i ujawnie-

nie dowodów, a to właśnie w dużej mierze od skutecznego przeprowadzenia czynności dowo-

dowych zależy efektywność procesu karnego11. Zarówno zatrzymanie, jak i czynności podej-

mowane w toku przeszukania, nie mogą jednak wykraczać poza ramy wyznaczone nie tylko 

przez przepisy prawa, ale i praktykę kryminalistyczną. Jednakże bezsprzecznym jest, że w inny 

sposób będą one realizowane w przypadku rzeczy stanowiących klasyczny przedmiot przestęp-

stwa, a inaczej w odniesieniu do będącego niejednokrotnie wysoce istotnym źródłem informacji 

procesowej środowiska komputerowego. Okazało się bowiem, że zwyczajowe ujęcie instytucji 

przeszukania oraz zatrzymania rzeczy, czyli czynności procesowych uregulowanych w rozdzia-

le 25 Kodeksu postępowania karnego, w sposób istotny ogranicza możliwość zapobiegania prze-

                                                           
5 D. Głowacka, Konwencja o Cyberprzestępczości – konieczność ratyfikacji, potrzeba rewizji [w:] „Policy Papers” 2012 
[http://www.europapraw.org/policy-papers/policy-paper-konwencja-o-cyberprzestepczosci] [dostęp: 20.09.2016]. 
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) [zwana dalej: k.p.k.]. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 M. Chrabkowski, K. Gwizdała, Zabezpieczenie dowodów elektronicznych [w:] „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 12, s. 164-5. 
10 Źródło: www.policja.pl/pol/kgp/bwik/bsk/cyberprzestepczosc/74488,Przeszukanie-i-zatrzymanie-rzeczy-udzial-specjalistow-i-bieglych-w-
czynnosciach-.html [dostęp: 13.09.2016]. 
11 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe proble-
my procesu karnego, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2010, s. 275. 
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stępczości w pewnych jej dziedzinach, co było wykorzystywane przez środowiska przestępcze i 

bezpośrednio przekładało się na prewencję12. 

 Odpowiedzią ustawodawcy na rozwijające się zjawisko przestępczości komputerowej by-

ło wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego art. 236a13, który to przewidywał obowią-

zek adekwatnego stosowania przepisów o przeszukaniu i zatrzymaniu rzeczy do danych prze-

chowywanych w systemie informatycznym oraz na nośniku, a w tym również do koresponden-

cji przesyłanej drogą elektroniczną. Następnie przepis ten uzupełniono o „urządzenia zawierają-

ce dane informatyczne w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu”, w efekcie 

czego otrzymał on następujące, obowiązujące do dziś w niezmienionym kształcie brzmienie: 

„Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządze-

nia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych prze-

chowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspo-

zycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.” Kierunek tych 

zmian jest nie tylko konsekwencją tego, że dane regulacje stały się niewystarczające wobec dy-

namicznie zmieniającej się rzeczywistości, ale przede wszystkim próbą dostosowania rodzimego 

porządku prawego do zobowiązań, jakie Polska miała na siebie przyjąć ratyfikując Konwencję 

Rady Europy o cyberprzestępczości podpisaną w Budapeszcie 23 listopada 2001 roku. 

Niestety okazało się, że to raczej poszczególne sformułowania użyte w nowelizacji oraz uza-

sadnienie projektu chociażby drugiej z ustaw nowelizacyjnych, w którym to m.in. podkreślono, 

że: „Stosowanie dotychczasowych przepisów o przeszukaniu czy zatrzymaniu rzeczy nie jest 

wystarczające do pozyskiwania na użytek procesu karnego i wykorzystywania jako dowodów 

informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub na nośnikach informacji zapi-

sywanych przy użyciu tych systemów.”14 wskazują na takie dążenie projektodawców. W rze-

czywistości jednak, zaproponowane rozwiązania prawne znacznie odbiegają od zaleceń znajdu-

jących się w Konwencji, a przyjęta norma odpowiedniego stosowania przepisów o przeszukaniu 

i zatrzymaniu rzeczy do danych przechowywanych w systemie informatycznym jest wręcz 

rozwiązaniem sprzecznym z zamiarem jej twórców, których to celem było ograniczenie swobo-

dy korzystania ze środków przymusu procesowego w obszarze, który powinien być przedmio-

tem kompleksowej regulacji, chociażby poprzez wzgląd na konstytucyjne i europejskie wzorce 

ochrony praw oraz wolności obywatelskich15. Odpowiednie stosowanie oznacza natomiast, że 

część przepisów należy stosować wprost, część z koniecznymi modyfikacjami, a pozostałych w 

ogóle, co, choć prawdopodobnie miało służyć uelastycznieniu przepisów, a w efekcie pozwolić 

na uwzględnienie specyfiki celu oraz przedmiotu przeszukania, faktycznie przysparza wiele 

trudności interpretacyjnych, dotyczących przede wszystkim ustalenia kiedy dany przepis nale-

żałoby zastosować wprost, a kiedy zachodzi potrzeba jego modyfikacji16. 

Przechodzą jednak do kryminalistycznej problematyki przeszukania urządzenia lub systemu 

informatycznego, należałoby dokładniej prześledzić przebieg samych czynności. Kwestie te re-

guluje Kodeks postępowania karnego oraz – w odniesieniu do Policji -  Zarządzenie Nr 1426 

Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie metodyki wykonywania 

                                                           
12 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego [w:] M. 
Zelek (red.), III dni kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (materiały z konferencji), Kraków 2009, s. 181. 
13 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania 
karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z2003, nr 17, poz. 155.). 
14 Zob. prace Sejmu RP IV kadencji – druk sejmowy nr 2031, s. 34. 
15 Zob. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu wykroczeń (druk sejmowy nr 
2031). 
16 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego, op. cit., 
s. 185. 
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czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania prze-

stępstw i ścigania ich sprawców17, a konkretnie przepisy Rozdziału 6 pt. „Zatrzymanie rzeczy 

lub danych informatycznych. Przeszukanie osoby, miejsca, systemu informatycznego lub rze-

czy”. Niezrozumiałym jest jednak, dlaczego zarówno tytuł, jak i treść tego rozdziału, odnoszą się 

jedynie do przeszukania systemu informatycznego, pomijając przy tym urządzenia zawierające 

dane informatyczne. Gdyby bowiem ustawodawca chciał traktować takie urządzenie jak rzecz, 

to nieuzasadnione byłoby jego wyróżnienie w treści art. 236a k.p.k.18. 

 

Warunki i zasady procesowe regulujące przebieg przeszukania zasobów informatycznych 

W toku prowadzenia czynności przeszukania przedmiotem zainteresowania jej wykonawcy 

jest narzędzie, przy pomocy którego dokonano przestępstwa oraz wszelkie informacje mogące 

uprawdopodobnić wystąpienie okoliczności mających potencjalny wpływ na bieg postępowania 

karnego. Zatem w omawianej sytuacji będzie to sprzęt komputerowy wraz z nośnikami danych, 

a samo przeszukanie będzie miało na celu znalezienie konkretnych danych informatycznych - 

takich, które będą mogłyby stanowić dowód w sprawie lub będą podlegały zajęciu w postępo-

waniu karnym. Jednakże nie należy zapominać, że w każdym wypadku podstawą do przepro-

wadzenia powyższych czynności jest wystąpienie uzasadnionego podejrzenia, że osoba podej-

rzana lub przedmioty, a w tym wypadku dane informatyczne, o których mowa, znajdują się w 

określonym miejscu. 

Czynność ta niewątpliwe wkracza w podstawowe wolności i prawa osobiste obywateli, a 

równocześnie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego 

też koniecznym było uregulowanie w Rozdział 25 Kodeksu postępowania karnego obowiązków 

organów procesowych w związku z prowadzeniem przeszukania, przewidując szereg związa-

nych z nimi gwarancji.  

Przeszukania urządzenia lub systemu informatycznego, zgodnie z art. 220 § 1 k.p.k., mo-

że dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora - Policja, a w wypadkach wska-

zanych w ustawie także inny organ. W przypadku wykonywania dyspozycji sądu lub prokura-

tora, wydane przez nich postanowienie należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być 

przeprowadzone. Wymogu tego nie stosuje się jednak w tzw. wypadkach nie cierpiących zwło-

ki, czyli sytuacjach, w których postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane. 

Wówczas organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legi-

tymację służbową. Stosownie do § 95 z.k.g., nakaz taki określa cel czynności - ze szczególnym 

wskazaniem danych informatyczne, które mają zostać odnalezione oraz dane osoby lub instytu-

cji, u której przeszukanie ma być przeprowadzone19. Natomiast, „w przypadku przeszukania 

środowisk komputerowych owe przypadki niecierpiące zwłoki będą miały miejsce w szczegól-

ności wtedy, kiedy istotne z punktu dowodowego dane będą w pamięci operacyjnej komputera, 

a zajdzie obawa, że po wyłączeniu systemu ich odzyskanie stanie się niemożliwe lub znacznie 

utrudnione, bądź też zaistnieje przypuszczenie, że osoba podejrzana wie już o prowadzonych 

przez organ ścigania czynnościach i może podjąć próbę usunięcia danych albo fizycznego znisz-

czenia nośników”20. Po zakończeniu omawianej czynności w wypadkach nie cierpiących zwło-

                                                           
17 Zarządzenie Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-
śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców ((Dz.Urz.KGP 05.1.1) [zwane dalej: z.k.g.]. 
18 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego, op. cit., 
s. 185-6. 
19 Ibidem, s. 187. 
20 A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji Kodeksu postępowania 
karnego [w:] „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10, s. 20. 
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ki, organ dokonujący przeszukania zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwier-

dzenie przeszukania, a postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia doręcza osobie, u której 

dokonano przeszukania w terminie 7 dni od daty czynności, ale jedynie w sytuacji zgłoszenia do 

protokołu żądania tej osoby. 

  Podobnie jak w przypadku „klasycznego” przeszukania, osobę u której ma ono nastąpić 

należy poinformować o jego celu i wezwać do dobrowolnego wydania przedmiotów (danych 

informatycznych) jeszcze przed jego rozpoczęciem. Dyskusyjna zatem staje się sytuacja, w któ-

rej owe dane zostały dobrowolnie przekazane organom procesowym, co w myśl art. art. 227 

k.p.k. oznacza, że cel został osiągnięty i niemożliwym będzie rozpoczęcie przeszukania urzą-

dzenia lub systemu informatycznego. Jednakże jeszcze bardziej kłopotliwa jest kwestia konty-

nuowania przeszukania w momencie, kiedy poszukiwane dane zostały odnalezione w trakcie 

dokonywania tej czynności. Choć mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja porównywalna do 

wyżej omówionej, to zgodnie z § 98 z.k.g., jeżeli „policjant w toku czynności przeszukania doj-

dzie do przekonania, że w miejscu dokonywania czynności mogą znajdować się inne rzeczy 

mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym albo inne 

dane informatyczne, które nie zostały ujęte w postanowieniu sądu lub prokuratora, kontynuuje 

przeszukanie, a po ich znalezieniu wpisuje je do protokołu i zabezpiecza”. Zatem takie okolicz-

ności należy traktować, jak wypadek niecierpiący zwłoki, co dodatkowo potwierdza ostatnie 

zdanie cytowane paragrafu: „Art. 220 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.”21. 

  Należy jednak pamiętać, że osoba objęta przeszukaniem nie jest zobowiązana do aktyw-

nego w nim uczestnictwa, a jedynie do biernego znoszenia czynności procesowych. Nie można 

jej więc zobowiązać do dostarczania specjalistycznych urządzeń lub oprogramowań, drukowa-

nia danych, czy też podania hasła. Niektóre informacje można jednak uzyskać w drodze prze-

słuchania, przy uwzględnieniu prawa do odmowy składania wyjaśnień czy odpowiedzi na po-

szczególne pytania22. Potwierdzeniem trafności tego stanowiska jest § 99 ust. 8 z.k.g. stanowią-

cy, iż „na żądanie przeprowadzającego przeszukanie dysponent lub użytkownik systemu infor-

matycznego obowiązany jest do ujawnienia hasła lub haseł umożliwiających dostęp, chyba że 

dysponentem lub użytkownikiem jest osoba, o której mowa w art. 74, art. 182 lub art. 183 

k.p.k.” Zatem obowiązek taki dotyczy każdej osoby, poza oskarżonym, podejrzanym, osobami 

najbliższymi dla oskarżonego czy świadka, który jest oskarżony albo podejrzany o współudział 

w przestępstwie, którego dotyczy postępowanie w innej toczącej się sprawie, jak również osoby, 

która poprzez konkretne działanie (np. podanie hasła dostępu) mogłaby narazić siebie lub naj-

bliższą dla niej osobę na odpowiedzialność23. 

Nie ma natomiast przeszkód, aby organ dokonujący przeszukania mógł skorzystać z wy-

posażenia technicznego będącego własnością osoby, u której prowadzone są czynności. Jednak-

że, w związku z tym, że z.k.g. zakłada, iż tego rodzaju przeszukania dokonuje się z udziałem 

biegłego, to można jednocześnie założyć, że powinien być on wyposażony w odpowiednie 

urządzenia lub programy komputerowe. Zatem, taka sytuacja, choć możliwa, w praktyce wy-

stępować będzie stosunkowo rzadko24. 

Ponadto, podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której ma ono nastąpić 

                                                           
21 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego, op. cit., 
s. 187-8. 
22 A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji Kodeksu postępowania 
Karnego, op. cit., s. 21. 
23 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego, op. cit., 
s. 188. 
24 Ibidem, 189. 
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oraz osoba przez nią wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania, bądź też nie utrudnia 

go w istotny sposób. Możliwym jest także, aby to organ prowadzący czynności wytypował do-

wolną osobę. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek, a uprawnienie, więc przeszuka-

nie zasobów informatycznych może się odbyć wyłącznie w obecności osoby, której ono dotyczy 

(a w przypadku jej nieobecności - dorosłego domownika lub sąsiada), jednakże niedopuszczalne 

jest aby uzyskała ona bezpośredni dostęp do urządzeń lub systemów25. 

Z czynności przeszukania urządzenia lub systemu informatycznego, podobnie jak w 

przypadku każdego innego przeszukania, należy sporządzić protokół. Wszystkie ujawnione w 

trakcie przeszukania dane należy spisać i opisać, a następnie zabrać lub też oddać na przecho-

wanie godnej zaufania osobie. Jednakże, w związku z faktem, iż dane informatyczne mają nie-

materialny charakter, konieczne jest ich utrwalenie na nośniku – tak, aby ich późniejsze odtwo-

rzenie był możliwe. Co ciekawe, A. Lach twierdzi, że dane można zatrzymać bez nośnika, tj. 

poprzez skopiowania potrzebnej zawartości26. Pogląd ten jednak wydaje się być dość kontro-

wersyjny, gdyż jak słusznie zauważył M. Zelek oznaczałoby to, że analogicznie można zabez-

pieczyć np. dokumenty „poprzez ich skserowanie i pozostawienie oryginałów do dyspozycji 

danej osobie”27, „a tak jak kserokopia dokumentu nie jest tym samym dokumentem, tak i dane 

uzyskane poprzez skopiowanie nie są tymi samymi danymi”28. Zatem, w ślad za art. 217 § 1 

k.p.k. należy stwierdzić iż, zatrzymanie danych informatycznych nie może polegać na ich po-

wieleniu i pozostawieniu oryginalnych danych do swobodnego użytku osoby, u której dokona-

no przeszukania. Niewłaściwe wydaje się także zatrzymanie poprzez zablokowanie dostępu do 

danych. Przeszukanie jest czynnością mającą na celu ujawnienie przedmiotów mogących sta-

nowić dowód w sprawie, zatem samo pozostawienie posiadacza bez dostępu do nich nie jest 

równoznaczne z pozyskaniem dowodu. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że obowiązujący stan prawny 

nie zawiera wystarczającej liczby regulacji odnoszących się do kwestii przeszukania urządzeń 

zawierających dane informatyczne lub systemu informatycznego. Ponadto, w związku z bra-

kiem danych, tak naprawdę nie wiadomo, jak często dokonuje się tego rodzaju przeszukania w 

praktyce oraz jakie pojawiają się problemy na tle właściwego stosowania przepisów rozdziału 25 

Kodeksu postępowania karnego. Nietrudno jednak przewidzieć, że rozwój szeroko rozumianej 

cyberprzestrzeni wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązujących w tej mate-

rii przepisach, a przeszukanie danych w środowisku informatycznym stanie się procesem coraz 

bardziej złożone.  

  

                                                           
25 Ibidem, s. 189. 
26 A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji Kodeksu postępowania 
Karnego, op. cit., s. 22. 
27 M. Zelek, Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu karnego, op. cit., 
s. 190. 
28 Ibidem, s. 190. 
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PRZESZUKANIE JAKO CZYNNOŚĆ PROCESOWA ZMIERZAJĄCA  

DO WYKRYCIA DOWODÓW CYFROWYCH –  

ASPEKTY KRYMINALISTYCZNE 

 

 
W toku postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy oraz rekonstrukcję zdarzenia, 

kluczowe znaczenie ma ujawnienie oraz zabezpieczenie dowodów potwierdzających lub za-

przeczających fakt popełnienia czynu zabronionego. Postępująca informatyzacja społeczeństwa 

sprawia zaś, iż sprawcy czynów zabronionych coraz częściej sięgają do powszechnie dostępnych 

narzędzi elektronicznych. Powyższe determinuje konieczność opracowania procedur zmierza-

jących do wykrycia i zabezpieczenia dowodów elektronicznych, których znaczenie w toku po-

stępowania karnego nieprzerwanie rośnie. 

Aktualnie obowiązująca regulacja prawna czynności przeszukania, celem ujawnienia 

i zabezpieczenia dowodów elektronicznych, nie odbiega jednak w znaczący sposób od przeszu-

kania nakierowanego na klasyczne dowody rzeczowe, z którymi dotychczas powszechnie mie-

rzyły się organy ścigania. Charakterystyka dowodu elektronicznego wymusza wypracowanie 

nowych mechanizmów przebiegu czynności przeszukania oraz zastosowania specyficznych na-

rzędzi, dotychczas nie zawsze wykorzystywanych w kryminalistyce. Nie budzi bowiem wąt-

pliwości, iż dowody elektroniczne coraz częściej stanowią główny przedmiot zainteresowania 

organów ścigania, zaś ich wpływ na rozstrzygnięcie kolejnych spraw w toku postępowania są-

dowego stale rośnie. 

Pojęcie przeszukania oraz dowodu cyfrowego 

Przeszukanie jest czynnością procesowo-kryminalistyczną o prawnie określonych ra-

mach. Jak stanowi art. 219 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania kar-

nego1, w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, 

a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zaję-

ciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli 

istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy 

tam się znajdują. W dalszej kolejności ustawa dopuszcza także przeszukanie osoby, jej odzieży 

i podręcznych przedmiotów. Stanowi to ustawowo przewidziany wyjątek od zasady ochrony 

dóbr osobistych, przewidziany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak nietykalność 

osobista, czy nienaruszalność pomieszczenia2, dlatego powinno być dokonane zgodnie z celem 

tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność doty-

czy oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości3. Przepisy Kodeksu postępowa-

nia karnego regulują także szczegółowo dopuszczalne formy przeszukania, jego przebieg oraz 

wymieniają podmioty, które mogą je zarządzić oraz przeprowadzić. Instytucja przeszukania 

pozostaje również uregulowana w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 
2 J. Kabzińska, Przeszukanie [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013, s. 128. 
3 Art. 227 k.p.k. (Dz. U. z  1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=5000342&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

z dnia 7 kwietnia 2016 roku4, wydanego na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 

roku – Prawo o prokuraturze5. Szczególne znaczenie przypisać należy między innymi § 161 ust. 

1 i 2 przywołanego rozporządzenia, które stanowią, iż w postanowieniu o przeszukaniu należy 

podać cel tej czynności, ze wskazaniem (…) rzeczy, które mają być znalezione lub zatrzymane, 

jak również imię, nazwisko i adres osoby (nazwę i adres instytucji), u której czynności te mają 

być przeprowadzone, oraz organ wykonujący czynność. W uzasadnieniu postanowienia należy 

przedstawić dowody lub przytoczyć okoliczności dające podstawę do przypuszczenia, że osoba 

podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w miejscu wskazanym w postanowieniu (…). 

Jak wyżej zaznaczono przeszukanie jest czynnością procesową (art. 219 – 236a k.p.k.), jak 

i kryminalistyczną (wymagającą metodyki kryminalistycznej). W literaturze przedmiotu bez-

sprzecznie podnoszone jest tym samym, iż przeszukanie wymaga skrupulatnych przygotowań, 

w skład których wchodzi organizacja adekwatnej grupy funkcjonariuszy oraz odpowiedniego 

sprzętu. Niewątpliwie „przygotowanie do przeszukania obejmować musi też dokładne sprecy-

zowanie jego celu. Ekipa musi wiedzieć czego konkretnie ma szukać w czasie przeszukania, w 

szczególności czego ma szukać w pierwszej kolejności”6. Powyższe nabiera szczególnego zna-

czenia w przypadku poszukiwaniu dowodów cyfrowych, mając na uwadze charakter sprzętu 

oraz biegłych, którzy winni wziąć udział w przeszukaniu. 

Pojęcie dowodu elektronicznego i cyfrowego oraz ich charakterystyka rodzi jednak 

o wiele więcej wątpliwości. Miano dowodu przypisać można „każdemu rodzaju informacji po-

zostawionemu przez fakt istotny (np. fakt przestępstwa) lub fakt uboczny (poszlakę), umożli-

wiający – w drodze rozumowania uzasadniającego – odtworzenie obrazu tego faktu”7. Za dowód 

elektroniczny rozumieć zaś należy ową informację, która ma podstawy swojego istnienia 

w elektronice – tj. „dziedzinie nauki i techniki poświęconej praktycznemu wykorzystaniu zja-

wisk opartych na ruchu swobodnych elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych, zwł. pół-

przewodnikach”.8 Wśród niezwykle szerokiego katalogu dowodów elektronicznych pierwszo-

rzędne znaczenie przypisać należy zaś kategorii dowodów cyfrowych, które w praktyce przyj-

mują postać zapisu binarnego, zwanego również zero-jedynkowym lub dwójkowym (tj. stwo-

rzonego przy użyciu jedynie znaków „0” oraz „1”). Nierozerwalnie pozostają one związane 

z naukami informatycznymi oraz stanowią one wytwór pracy każdego urządzenia elektronicz-

nego. Przywołać godzi się także definicję stworzonego na potrzeby Międzynarodowej Organiza-

cji do spraw Dowodów Komputerowych (IOCE), która przez dowód cyfrowy określiła każdą 

„informację przechowywaną lub transmitowaną w formie binarnej, która może mieć znaczenie 

w postępowaniu sądowym”9. 

Niebagatelny wpływ na proces ujawniania i zabezpieczania takich dowodów w toku 

przeszukania ma katalog cech, który je charakteryzuje. Cechy, szczególne dowodów elektro-

nicznych. gruntownie opisał A. Lach, podkreślając przede wszystkim specyficzną formę oraz 

trudności techniczne i prawne w ich gromadzeniu. Zwrócił on także uwagę na łatwość modyfi-

kacji, wręcz nieograniczoną możliwość manipulacji ich treścią, czy wreszcie łatwość powielania 

i przechowywania10. Wymienione właściwości sprawiają, iż przeszukanie w celu zabezpieczenia 

                                                           
4 Dz. U. z 2016 r., poz. 508. 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 177. 
6 J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 104. 
7 R. Kmiecik, Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005, s. 26. 
8 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994, s. 146. 
9 International Organization on Computer Evidence, G 8 Proposed Principles For The Procedures Relating To Digital Evidence. 
10 A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004, s. 32-33. 
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cyfrowych dowodów będzie miało zgoła odmienny charakter niż w przypadku klasycznych 

dowodów rzeczowych. 

Brak precyzji regulacji prawnych dotyczących dowodów cyfrowych wymaga także prze-

ciwstawienie sobie pojęcia nośnika danych oraz nośnika informacji. Przywołać należy zatem 

stanowisko, zgodnie z którym „dane to surowe liczby i fakty wyrażone w określonej postaci 

znakowej. Dane traktowane osobno nie posiadają wartości informacyjnej, nabierają one treści 

dopiero w określonym kontekście (…) dane mogą stać się informacją, jeżeli zostaną odpowied-

nio ustrukturalizowane, czyli zostaną wykorzystane do budowy określonych komunikatów”11. 

 

Przeszukanie w celu ujawnienia dowodów cyfrowych 

Jedną z podstaw kryminalistyki jest twierdzenie Edmonda Locarda zakładające, iż każdy, 

kto pojawia się na miejscu przestępstwa, pozostawia tam pewien ślad, jednocześnie zabierając ze 

sobą inny. Przywołana zasada pozostaje niezwykle aktualna dla kryminalistyki śledczej, pozo-

stawione bowiem ślady cyfrowe doprowadzić mogą do zlokalizowania sprzętu, przy pomocy 

którego zostały wytworzone, ale także do osoby ich twórcy, który niejednokrotnie pozostawia-

jąc jedynie takie ślady dopuszcza się popełnienia przestępstwa. 

Przeszukanie jako czynność procesowo-kryminalistyczna mająca na celu między innymi 

znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, zmierza niewątpliwie do ujawnienia 

i zabezpieczenia wszelkich śladów popełnionego czynu zabronionego. Bezsprzecznie uznać na-

leży, iż „ślady w znaczeniu kryminalistycznym są to zmiany w obiektywnej rzeczywistości, któ-

re jako postrzegalne znamiona po zdarzeniach będących przedmiotem postępowania mogą sta-

nowić podstawę do odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzenia zgodnie z rzeczywistością”12. 

Przedmiotem zainteresowania autora pozostaje jednak czynność przeszukania nakierowana na 

ujawnienie i zabezpieczenie śladów cyfrowych. Te ostatnie definiowane są zaś w literaturze 

przedmiotu jako „zmiany w kodzie binarnym systemu teleinformatycznego, a także urządzenia 

cyfrowego zdolnego do przetwarzania, wysyłania, gromadzenia pakietów danych, będące wyni-

kiem ingerencji zewnętrznej (fizycznej) bądź wewnętrznej (zdalnej)13. 

W pierwszej kolejności stwierdzić wypada, iż przepisy Kodeksu postępowania karnego 

regulujące szczegółowe aspekty przeszukania należy stosować odpowiednio do wszelkich śla-

dów oraz dowodów cyfrowych. Jak stanowi bowiem art. 236a k.p.k., przepisy rozdziału niniej-

szego (dot. przeszukania, przyp. autor) stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika 

urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych 

przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dys-

pozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Przepis ten 

przyjęty został na mocy ustawy nowelizującej z dnia 18 marca 2004 roku14, która obowiązuje od 

dnia 1 maja 2004 roku. Przyczyną jego uchwalenia stał się załącznik do Zalecenia Komitetu Mi-

nistrów Rady Europy Nr R(95)13 pkt 13 z 1995 roku, zgodnie z którym „dane zapisane na no-

śniku komputerowym nie są rzeczą i nie spełniają cech przypisywanych przedmiotom, dlatego 

też nie ma podstaw prawnych stosowania do nich przepisów dotyczących przeszukania bądź 

zatrzymania rzeczy”. Konieczne tym samym stało się przyjęcie konstrukcji odpowiedniego za-

stosowania adekwatnych przepisów ustawy do danych informatycznych. 

                                                           
11 P. Królikowski, Zarys problematyki dowodu elektronicznego oraz jego zabezpieczenia z punktu widzenia techniki i taktyki kryminalistycznej [w:] 
Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Tom XIII, Warszawa 2009, s. 78. 
12 J. Sehn, Ślady kryminalistyczne [w:]„Z zagadnień Kryminalistyki” 1960, nr 1, s. 47. 
13 W. Kasprzak, Ślady Cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Warszawa 2015, s. 25. 
14 Dz. U. z 2004 r., nr 69, poz. 626. 
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Pojęcie systemu informatycznego posiada ustawową definicję znajdującą się w art. 7 pkt 

2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przywołanym 

przepisem prawa, przez system informatyczny rozumie się zespół współpracujących ze sobą 

urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowa-

nych w celu przetwarzania danych. Rozróżnienia i zdefiniowania wymaga jednak pojęcie dys-

ponenta oraz użytkownika. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż przez osobę dysponenta 

„należy rozumieć osobę upoważnioną do rozporządzania systemem, mającą ten system do dys-

pozycji, rozporządzającą nim według swego uznania, np. właściciela systemu bądź administrato-

ra”15. Użytkownik pozostaje natomiast osobą „używającą systemu, korzystającą z niego, eksplo-

atującą go, np. posiadacz konta poczty elektronicznej”16. 

Odpowiednie stosowanie przepisów Rozdziału 25 Kodeksu postępowania karnego ozna-

cza, iż organ prowadzący przeszukanie może zażądać wydania lub udostępnienia mu danych, 

a w razie odmowy posiada on ustawowe umocowanie do poszukiwania właściwych nośników 

danych. Podkreślenia wymaga, że zakres zastosowania przepisów regulujących czynność prze-

szukania zawężony został przez ustawodawcę zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo. Od-

powiednie zastosowanie przepisów zredukowane zostało bowiem do danych przechowywanych 

w systemie lub na nośniku i znajdujących się w zasięgu dysponenta lub użytkownika. Co istot-

ne, powszechnie przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że dane cyfrowe nie muszą znajdować 

się w miejscu przebywania dysponenta lub użytkownika, a nawet nie muszą znajdować się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konkretyzacja czynności przeszukania celem ujawnienia śladów cyfrowych znajduje się 

w Rozdziale 10 Wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku 

w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów, 

jakie wydane zostały w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji17. 

Zgodnie z § 66 wyżej wymienionych wytycznych, policjant występuje do prokuratora z wnio-

skiem o wydanie postanowienia o zatrzymaniu rzeczy lub danych informatycznych albo prze-

szukaniu, wskazując w nim cel tej czynności, ze wskazaniem (…) danych informatycznych, 

które mają być znalezione lub zatrzymane, jak również imię, nazwisko i adres osoby (nazwę 

i adres instytucji), u której czynności te mają być przeprowadzone. 

Podkreślenia wymaga fakt zastosowania w owych wytycznych procedur, które wynikają 

z unikatowej charakterystyki dowodów cyfrowych. Mając na uwadze, iż urządzenia elektro-

niczne najczęściej pozostają ze sobą połączone, tworząc swoiste nieograniczone sieci, przepro-

wadzając przeszukanie nie sposób z góry określić pełny jego zakres przedmiotowy. Dlatego też 

zgodnie z § 69 ust. 1 przywołanych wytycznych, jeżeli policjant w toku czynności przeszukania 

poweźmie przypuszczenie, że w miejscu dokonywania czynności mogą znajdować się (…) dane 

informatyczne, które nie zostały ujęte w postanowieniu sądu lub prokuratora i nie mają związ-

ku z postępowaniem przygotowawczym, w ramach którego przeprowadza się przeszukanie, 

kontynuuje przeszukanie, a po ich znalezieniu wpisuje je do protokołu z tej czynności i zabez-

piecza. 

Nie mniej istotne jest, iż w przeciwieństwie do klasycznych dowodów rzeczowych, do-

wody cyfrowe o większym znaczeniu pozostają najczęściej zabezpieczone przed niepowołanym 

zapoznaniem się z ich treścią. W tym też celu, zgodnie z § 69 ust. 8 komentowanych wytycz-

                                                           
15 K. Boratyńska, A. Górska, A. Sakowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 494. 
16 Ibidem, str. 495. 
17 Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm. (Dz U KGP 59). 
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nych, przeprowadzający przeszukanie ma prawo zażądać od dysponenta lub użytkownika urzą-

dzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego ujawnienia hasła lub 

haseł umożliwiających dostęp do urządzenia lub systemu, nawet wówczas, gdy dysponentem 

lub użytkownikiem jest osoba, o której mowa w art. 74, art. 182 lub art. 183 k.p.k. Zgodnie z § 

69 ust. 9 wytycznych, podczas przeszukania urządzenia zawierającego dane informatyczne lub 

systemu informatycznego w przypadku, gdy zasoby przeszukiwanego urządzenia lub systemu 

albo połączonego z nim innego urządzenia zawierającego dane informatyczne są zaszyfrowane 

i niemożliwe jest zapoznanie się z nimi bez podania hasła lub klucza prywatnego, można użyć 

urządzeń lub programów komputerowych umożliwiających dostęp do informacji przechowy-

wanych w systemie informatycznym lub urządzeniu zawierającym dane informatyczne. Użycie 

takich urządzeń lub programów należących do osoby, u której czynność jest dokonywana, jest 

niedopuszczalne nawet za zgodą tej osoby. Funkcjonariusze posiadają tożsame uprawnienia 

w przypadku, w którym dysponent lub użytkownik odmówi udzielania wymaganych haseł lub 

prywatnego klucza. 

Równie istotną okolicznością uregulowaną w § 69 ust. 10 wymienionych wyżej wytycz-

nych jest, iż przeszukania, o którym mowa w ust. 9 lub 10, dokonuje się przy udziale biegłego. 

Niedopuszczalne jest podczas przeszukania umożliwienie dysponentowi lub użytkownikowi 

bezpośredniego dostępu do urządzeń lub systemów informatycznych. 

Komentowane wytyczne nie zmieniły jednak znacząco swojego kształtu wraz z upły-

wem czasu, albowiem zarówno wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 

2012 roku jak i Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku, a po-

nadto projekt Wytycznych Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2016 roku 

w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów zawierały 

i w dalszym ciągu proponują rozwiązania niemalże tożsame. Tymczasem prężny rozwój techno-

logii informatycznej wymusza stosowanie coraz to bardziej skomplikowanych rozwiązań i pro-

cedur. Rozważenia wymaga czy wobec niewątpliwych zmian powyższa regulacja pozostaje wy-

starczającym orężem organów ścigania w toku postępowania przygotowawczego. 

Celem kompleksowego omówienia regulacji prawnych odnoszących się do czynności 

przeszukania w celu ujawnienia i zabezpieczenia dowodów cyfrowych konieczne jest przywo-

łanie także treści Konwencji Rady Europy nr 185 o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 ro-

ku. Akt ten ostatecznie został przyjęty oraz ratyfikowany przez Rzeczypospolitą Polskę, zaś 

w systemie powszechnie obowiązującego prawa wiązać zaczął z dniem 1 czerwca 2015 roku18. 

Podkreślenia wymaga przede wszystkim, iż art. 1 lit. b Konwencji zawiera własną definicję po-

jęcia danych informatycznych, które definiuje jako dowolne przedstawienie faktów, informacji 

lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie z odpo-

wiednim programem powodującym wykonanie funkcji przez system informatyczny. W dalszej 

kolejności szczególną uwagę zwrócić należy na art. 19 Konwencji, który odnosi się do proble-

matyki przeszukania i zajęcia owych danych informatycznych. 

Wskutek przyjęcia i ratyfikacji Konwencji Rzeczypospolita Polska zobowiązała się przy-

jąć odpowiednie środki prawne i inne, które mogą być potrzebne dla nadania właściwym orga-

nom uprawnień w zakresie przeszukiwania lub uzyskiwania dostępu przy użyciu podobnych 

metod do systemu informatycznego lub jego części oraz do danych informatycznych w nim 

przechowywanych oraz nośnika służącego do przechowywania danych informatycznych na jej 

terytorium. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na zwrot „przeszukiwania lub uzyskiwa-

                                                           
18 Jt.: Dz. U. z 2015 r., poz. 728.  
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nia dostępu przy użyciu podobnych metod”, co odbierane jest w literaturze przedmiotu jako 

pożądane rozszerzenie zakresu czynności umożliwiających uzyskanie dostępu do poszukiwa-

nych śladów cyfrowych.19 Zgodnie z art. 19 ust. 2 Konwencji, każda strona przyjmie środki 

prawne i inne, które mogą być potrzebne dla zapewnienia, aby właściwe organy dysponowały 

odpowiednimi środkami pozwalającymi na niezwłoczne rozszerzenie przeszukania lub podob-

nych metod uzyskiwania dostępu na inny system, jeżeli podczas dokonywania przez nie prze-

szukania lub uzyskiwania dostępu przy użyciu podobnych metod do konkretnego systemu in-

formatycznego lub jego części, zgodnie z ustępem 1a, organy te mają uzasadnione podstawy by 

sądzić, że poszukiwane dane przechowywane są w innym systemie informatycznym lub w jego 

części na ich terytorium i że do danych tych można legalnie uzyskać dostęp z systemu pierwot-

nego lub są one dostępne dla tego systemu.  

Wreszcie art. 19 ust. 3 Konwencji przewiduje, iż każda strona przyjmie środki prawne 

lub inne, które mogą być potrzebne dla nadania właściwym organom uprawnień do tego, aby 

mogły zajmować lub zabezpieczać w podobny sposób dane informatyczne, do których uzyskano 

dostęp zgodnie z ustępami 1 i 2. Środki te obejmują następujące uprawnienia: 

1) zajęcie lub zabezpieczenie w podobny sposób systemu informatycznego lub jego części 

lub nośnika służącego do przechowywania danych informatycznych, 

2) wykonywanie i zachowywanie kopii tych danych informatycznych, 

3) zachowywanie całości odpowiednich przechowywanych danych informatycznych, 

4) uczynienie niedostępnymi lub usunięcie danych informatycznych z danego systemu in-

formatycznego. 

Powyższy katalog niewątpliwie odnieść należy do regulacji Kodeksu postępowania kar-

nego oraz treści Wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku, 

albowiem zawiera on czynności o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia charakterystyki 

dowodów cyfrowych. Możliwość usunięcia danych informatycznych z systemu lub uczynienie 

ich niedostępnymi należy ocenić jako uprawnienia doniosłe, które winny być stosowane przez 

organy postępowania przygotowawczego. 

Kluczowe działania nie będące przedmiotem regulacji 

Powyższe regulacje prawne nie zawierają jednak kompleksowych norm, które w sposób 

jednoznaczny determinowałyby sposób postępowania w czasie przeszukania mającego na celu 

ujawnienie i zabezpieczenie dowodów cyfrowych. Bezsprzecznie kluczową rolę w tym zakresie 

odgrywa praktyka funkcjonariuszy oraz ich dotychczasowe doświadczenie. Sytuację taką należy 

ocenić negatywnie, zważywszy na niemałe ryzyko zniekształcenia lub nawet utraty cennych 

danych informatycznych. 

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, specyfika dowodów cyfrowych wymaga od 

eksperta z zakresu informatyki śledczej w czasie przeszukania nie tylko specjalistycznej wiedzy, 

ale również przeprowadzenia specyficznych czynności. Katalog owych działań szczegółowo 

opisuje W. Kasprzak20, wskazując, iż w pierwszej kolejności „ekspert winien zebrać szczegółowe 

informacje na temat sprzętu i środowiska komputerowego, które ma zostać poddane badaniu”. 

Nie budzi wątpliwości, iż jedynie dokładna analiza poszczególnych elementów takiego sprzętu 

pozwoli opracować optymalne metody sposoby i środki dalszego działania, w tym zasady zabez-

pieczenia sprzętu i środowiska komputerowego . Z pewnością odmiennego działania wymaga 

pojedyncze stanowisko komputerowe lub aparat telefoniczny, w odróżnieniu od sieci skonfigu-

                                                           
19 A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004, s. 106/ 
20 W. Kasprzak, Ślady Cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Warszawa 2015, s. 122-123. 
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rowanych urządzeń, która złożona jest z dużej liczby elementów. Oceny wymaga nie tylko bu-

dowa takiego sprzętu, ale także rodzaj i sprawność zastosowanego systemu operacyjnego. 

W. Kasprzak wymienia dalsze kluczowe działania biegłego, wśród których wskazać należy na 

sprawdzenie stanu aktywności oraz zapobieżenie możliwości zdalnej ingerencji we wszelkie 

dane cyfrowe. W niektórych przypadkach konieczne stanie się zapisanie „stanów chwilowych 

dotyczących danych lokalnych”21, które mogłoby zostać utracone w przypadku jakiejkolwiek 

ingerencji osoby trzeciej. Nie bez znaczenia pozostaje potrzeba zachowania w odpowiedniej 

odległości wszelkich innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na 

pracę sprzętu będącego przedmiotem zainteresowania eksperta. Specyfika urządzeń cyfrowych 

sprawia, iż w przypadku ich kontaktu ze światem zewnętrznym możliwa jest dowolna modyfi-

kacja treści w nich zawartych przez podmiot znajdujący się w zasadzie w dowolnym miejscu na 

świecie. Stąd też zwrócić należy szczególną uwagę na urządzenia peryferyjne oraz rodzaj i bu-

dowę ewentualnej sieci połączeń pomiędzy nimi. 

Nie bez znaczenia pozostaje możliwość ujawnienia i zabezpieczenia śladów daktylosko-

pijnych przed dalszym zabezpieczeniem sprzętu elektronicznego. Jasne jest, iż osoby trzecie 

korzystające ze sprzętu elektronicznego najprawdopodobniej pozostawiły fizyczne ślady swoje-

go działania. Użyte w tym celu środki fizyczne i chemiczne, a w szczególności rodzaj pędzli 

daktyloskopijnych, muszą jednak zostać dobrane w sposób uniemożliwiający wywarcie jakie-

kolwiek negatywnego wpływu na badane powierzchnie. Niebagatelne znaczenie będzie miało 

także wykrycie i zabezpieczenie śladów DNA pozostawionych na sprzęcie i w środowisku kom-

puterowym. Warto nadmienić, ze sporządzenie dokumentacji fotograficznej winno mieć miej-

sce w fazie czynności wstępnych, a także podczas ostatniego etapu działania przed rozmonto-

waniem sprzętu i jego przetransportowaniem w miejsce, w którym będzie podlegał pełnemu 

badaniu. Rozważenia wymaga, które urządzenia mogą okazać się przydatne w dalszym toku 

postępowania. Zważywszy bowiem na zasadę proporcjonalności nie sposób wyobrazić sobie 

zabezpieczenie drukarek lub skanerów, które nie posiadają własnej pamięci podręcznej, a więc 

sprzętów które nie będą odgrywać większej roli w uzyskaniu dalszych dowodów cyfrowych22. 

Tymczasem nie budzi wątpliwości fakt, iż nośniki danych cyfrowych najczęściej nie będą bada-

ne wprost na miejscu ich ujawnienia, lecz w specjalistycznych laboratoriach do tego przezna-

czonych23. 

Finalnie uwydatnić należy cechy, jakimi musi charakteryzować się dowód cyfrowy, aby 

mógł być przydatny w dalszym toku postępowania. Jak podnoszone jest w literaturze przedmio-

tu, wszystkie przywołane powyżej czynności zmierzają do możliwości przypisania określonym 

śladom przymiotu wierności, obiektywności, kompletności oraz przystępności24. Brak wymie-

nionych cech przesądzi o nieprzydatności zabezpieczonych dowodów oraz nie pozwoli na 

obronę postawionych na ich podstawie tez w toku postępowania sądowego. 

Wnioski 

Mając na uwadze postępujący rozwój technologii i rozpowszechnienie urządzeń elektro-

nicznych, sprawcy czynów zabronionych coraz częściej decydują się na ich wykorzystanie. 

Komputer zaś coraz częściej nie jest celem popełnienia przestępstwa, ale narzędziem, które do 

                                                           
21 G. Nauka, VI edycja seminarium z cyklu „Prawnicza informatyka korporacyjna” nt. „Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym” [w:] Prokura-
tura i Prawo 7-8, Warszawa 2008, s. 254. 
22 A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004, s. 111. 
23 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, str. 492. 
24 P. Królikowski, Zarys problematyki dowodu elektronicznego oraz jego zabezpieczenia z punktu widzenia techniki i taktyki kryminalistycznej [w:] 
„Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, t. XIII, Warszawa 2009, s. 86. 
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tego idealnie służy. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabierają zasady przepro-

wadzenia czynności procesowo-kryminalistycznej przeszukania, mającego na celu ujawnienie 

i zabezpieczenie dowodów cyfrowych, które mogą okazać się w sprawie jedynymi śladami po-

pełnionego przestępstwa. 

Odpowiednie zastosowania zasad dotyczących przeprowadzenia przeszukania, celem 

ujawnienia klasycznych dowodów rzeczowych względem nośników danych informatycznych 

wydaje się rozwiązaniem niewystarczającym, zważywszy na specyfikę dowodów cyfrowych, 

którym przypisać należy niepowtarzalne cechy. Oparcie zaś szeregu czynności w toku przeszu-

kania na doświadczeniu ekspertów z zakresu kryminalistyki może rodzić wątpliwości oraz roz-

bieżności pomiędzy działaniem poszczególnych biegłych posiadających wiedzę specjalistyczną z 

zakresu innych dziedzin nauki. Działania te niestety mogą negatywnie wpływać na dalsze po-

stępowanie dowodowe oraz uniewinnienie sprawcy, który wykaże możliwy brak wierności, 

obiektywności lub kompletności zebranych dowodów cyfrowych.  

W tym też celu konieczne wydaje się ujednolicenie prawnych zasad przeszukania zwią-

zanego z uzyskaniem dowodów cyfrowych, aby w sposób przystępny stanowiły one skuteczny 

materiał dowodowy w rozstrzyganiu o winie lub braku winy sprawcy przed sądem karnym. 
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WYBRANE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA NARUSZE-

NIA W ZWIĄZKU Z PRZESZUKANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

 

 
Można przewrotnie stwierdzić, że jak w każdej innej dziedzinie życia, także w zakresie 

przestępczości następuje pewien postęp. Popełnianie przestępstw w sposób „tradycyjny” nie 

zniknie, zawsze będzie swoistą „klasyką” i rozwój nowych możliwości technologicznych nigdy 

całkowicie ich nie wyprze, niemniej jednak nie pozostał on niezauważony. Rozwój nowych 

technologii, z naciskiem na błyskawiczną ekspansję Internetu, spowodował powstanie tzw. cy-

berprzestępstw. Aby skutecznie na to reagować, konieczny jest rozwój ustawodawstwa, dające-

go odpowiednią legitymację organom procesowym. Na gruncie postępowania karnego doszło 

więc do poszerzenia regulacji związanej z przeszukaniem – na gruncie art. 236a można mówić 

o wyodrębnieniu przeszukania specyficznego rodzaju rzeczy, jakimi są dane oraz systemy in-

formatyczne. Są one zarówno przedmiotem przestępstwa, jak i środkiem wykorzystywanym do 

popełniania przestępstw lub tylko miejscem, w którym znajdować się mogą ślady ich popełnie-

nia1, w każdym bądź razie mogą być użyte do zbierania materiału dowodowego. 

Przepis art. 236a k.p.k. został wprowadzony w nowelizacji z 2003 r.2, w 2004 r. uległ 

niewielkiej, można by rzec kosmetycznej, zmianie; w 2004 r. również wprowadzono przepis art. 

218a k.p.k.3. Omawiana instytucja nie należy już więc do nowości w polskiej procedurze karnej. 

Rozszerza ona explicite zakres stosowania przepisów dotyczących przeszukania i zatrzymania 

na takie czynności dotyczące systemów lub danych informatycznych. Wdrożenia tego typu 

rozwiązań wymagała Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, a w szczególności jej art. 

194. Choć jej przepisy weszły w życie dopiero w 2015 r., to właśnie one stanowiły dla legislatora 

uzasadnienie wprowadzenia art. 218a i 236a do polskiej procedury karnej. 

Ze względu na to, że nie implementowano do k.p.k. definicji zawartych we wspomnia-

nym akcie prawa międzynarodowego, to właśnie z niego należy zaczerpnąć informacji co do 

tego, jak należy rozumieć terminy „dane informatyczne” oraz „system informatyczny”. System 

informatyczny to „każde urządzenie lub grupa wzajemnie połączonych lub związanych ze sobą 

urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem, wykonuje automatyczne przetwa-

rzanie danych”, zaś dane informatyczne – „dowolne przedstawienie faktów, informacji lub po-

jęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie z odpowiednim 

programem powodującym wykonanie funkcji przez system informatyczny”5. Widać tu wolę 

prawodawcy ukształtowania definicji tak, by były dostatecznie szerokie ze względu na dyna-

miczność dziedziny, której pojęcia decydują się precyzować. 

                                                           
1P. Czyżyk, M. Kaczmarczyk, J. Kosiński, Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane za-
gadnienia, WSPol w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 61. 
2 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania 
karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2003, nr 17, poz. 155), art. 1 pkt 79. 
3 Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń 
(Dz.U.2004, nr 69, poz. 626), art. 2 pkt 3, 4. 
4 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 728). 
5 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., art. 1 pkt a, b. 
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Ze względu na specyficzny przedmiot przeszukania warto wspomnieć o metodyce takiej 

czynności. W tym zakresie wyróżniać będziemy przeszukanie i zatrzymanie nośników systemu 

i danych informatycznych oraz przeszukanie samego zasobu tychże. Oczywiście efekt końcowy 

zamierzony do osiągnięcia przez prowadzących czynność jest tożsamy, zawsze chodzić będzie 

o zapoznanie się z treścią dostępnych danych oraz uczynienia ich dowodem w sprawie, ewentu-

alnie o ich zajęcie w celu zabezpieczenia kar lub innych środków o charakterze majątkowym. 

Podział ten warto zaznaczyć właśnie ze względu na różne sposoby dojścia do tego celu. 

W zakresie pierwszej z metod przeszukanie i zatrzymanie może dotyczyć wszelkiego ty-

pu sprzętów elektronicznych mogących być nośnikiem danych. Dla prowadzących czynność 

może to być o tyle problematyczne, że technologia wciąż się zmienia i utarte schematy postę-

powania szybko ulegają dezaktualizacji, np. spotkanie się dziś z zapisem na dyskietce można 

traktować w kategoriach odnalezienia zabytku. Należy też brać pod uwagę delikatność takiego 

sprzętu. Oprócz tego typu odrębności do przeszukania i zatrzymania sprzętu elektronicznego 

stosuje się takie same metody, jak przy dokonywaniu przeszukania pomieszczeń i zatrzymaniu 

rzeczy6. W związku z tym należy mieć na względzie zasadę proporcjonalności wynikającą z art. 

227 k.p.k., a więc czynności należy dokonać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób, których 

czynność dotyczy. Dopóki zatrzymanie dotyczy jednego sprzętu, nie będzie to raczej sprawiało 

większego problemu, natomiast w przypadku systemów komputerowych złożonych z wielu 

stacji roboczych zatrzymanie zgodne z wskazaniami art. 227 k.p.k. staje się problematyczne. 

Rozważyć należy więc konieczność zatrzymania ze względu na kryterium jego niezbędności dla 

dalszego prowadzenia postępowania7. W tym przypadku będzie konieczne skorzystanie z dru-

giej metody przeszukania, czyli „wyposażenie organów procesowych w uprawnienia do prze-

szukania zasobów informacyjnych systemu w celu skopiowania danych”8. 

Kopiowanie danych informatycznych można przeprowadzić zdalnie lub w miejscu, 

w którym urządzenia elektroniczne się znajdują. Szczególnie w przypadku pierwszego z wa-

riantów należy mieć na względzie kilka wytycznych. Przede wszystkim należy przeprowadzić 

wstępną selekcję materiału ze względu na dużą pojemność systemów – kopiowanie wszystkich 

danych systemu jest żmudne, a może nie dać oczekiwanych rezultatów. Ważne jest także niein-

gerowanie w integralność systemu – użytkownik nie traci tu możliwości korzystania ze swych 

urządzeń, więc podkreślenie tej wytycznej jest ważne tak ze względu na polską regulację art. 

227 k.p.k., ale także ze względu na wskazania wspomnianej konwencji o cyberprzestępczości9. 

Przy tym wariancie przeszukania należy najbardziej zadbać o dopełnienie wszelkich warunków 

jego legalności, tak, aby działania organów w sposób wyraźny dały się odróżnić od działań ha-

kerskich. Szczególną uwagę należy przyłożyć do tego, aby nie przekroczyć dyspozycji art. 267 

k.k., a więc nie dopuścić do sytuacji pozyskania bez uprawnienia informacji poufnych10. Należy 

się ograniczyć do zebrania materiału dowodowego z pominięciem takich informacji. 

Przy przeprowadzaniu omawianych czynności może się zdarzyć, że konieczne będzie 

przeszukanie systemu informatycznego należącego do adwokata lub radcy prawnego, którzy są 

związani tajemnicą informacji, które zostały im powierzone w trakcie udzielania porady lub 

prowadzenia sprawy. Osób tych nie można przesłuchać co do wspomnianych faktów (art. 178 

pkt 1 k.p.k.). Innym przykładem tajemnicy prawnie chronionej jest np. tajemnica bankowa. 

                                                           
6 P. Czyżyk, M. Kaczmarczyk, J. Kosiński, op. cit., s. 61-62. 
7 A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004, s. 111. 
8 A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2000, s. 208. 
9 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 728), art. 19. 
10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 1137), art. 267 § 1. 
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Osoby prowadzące czynność mogą także odnaleźć wśród przeszukiwanych danych takie, które 

dotyczą osób trzecich, a nie są związane z przedmiotem postępowania, np. korespondencję. 

Z tych względów kluczowa będzie wstępna selekcja materiału, a następnie zebranie go w taki 

sposób, aby nie uniemożliwić zapoznanie się z wskazanymi informacjami przez osoby niepowo-

łane11. Najczęstszym problemem jest sytuacja, w której zarówno dane poufne, jak i poszukiwane 

znajdują się na jednym nośniku. Niezależnie jednak od wariantu newralgiczne dane należy 

przekazać bez odczytania prokuratorowi lub sądowi w sposób uniemożliwiający ich odczytanie 

w zapieczętowanym opakowaniu. 

Na tym tle należy zaznaczyć, że przeszukanie oraz zatrzymanie może mieć także postać 

dobrowolnej współpracy dysponenta lub użytkownika systemu informatycznego z organami 

prowadzącymi postępowanie. Będzie miało to miejsce w wypadku odpowiednio zastosowania 

do danych informatycznych art. 217 § 2. Polegać będzie na sporządzeniu przez samego użyt-

kownika lub dysponenta tychże danych na odpowiednim nośniku i przekazaniu ich organowi 

procesowemu. Jest to forma najbardziej pożądana ze względu na zasadę nieuciążliwości Niestety 

obowiązkiem współpracy są związane jedynie podmioty wymienione w art. 218a: urzędy, insty-

tucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną. 

Przeszukanie, a w konsekwencji także zatrzymanie, jest czynnością procesową o dużym 

znaczeniu dla przebiegu procesu karnego. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest kluczem do 

zebrania materiału dowodowego. Należy tu z całą mocą i świadomością podkreślić słowo „pra-

widłowe”, bowiem na tym gruncie może pojawić się wiele przeszkód, które sprawią, że wyniki 

wskazanych czynności nie zostaną włączone do materiału dowodowego ze względu na swe wa-

dy. Może się też zdarzyć, że pewne nieprawidłowości nie tylko uniemożliwią skorzystanie z 

zebranego materiału, ale też pojawi się konieczność rozważenia odpowiedzialności za narusze-

nia powstałe w trakcie dokonywania przeszukania lub w związku z nim. W tym kontekście na-

leży więc pamiętać, iż jest to broń obosieczna. 

W rozważaniu zagadnień ochrony praw jednostki należy zawsze wyjść ab ovo, a więc od 

początku – w polskim systemie prawnym można wręcz górnolotnie stwierdzić, że wszystko 

zaczyna się od Konstytucji. Ustawa zasadnicza wspomina o przeszukaniu w art. 5012, jednak 

treść tego przepisu dotyczy wprost jedynie problematyki przeszukania mieszkania w kontekście 

prawa do nienaruszalności mieszkania13. Biorąc pod uwagę, że przepis art. 236a każe odnosić się 

do przepisów dotyczących przeszukania rzeczy, a tych zgodnie z art. 217 k.p.k. można poszuki-

wać w pomieszczeniach, w tym mieszkaniach, właściwym jest stwierdzenie, że ochrony konsty-

tucyjnej przed naruszeniami przy przeszukaniu systemu informatycznego należy poszukiwać 

właśnie w dyspozycji art. 50 Konstytucji. Z tej też przyczyny należy także tę formę przeszuka-

nia traktować jako swoiste odstępstwo od zasady nienaruszalności miru domowego, na które 

zezwala ustawa karnoprocesowa. Nie można zapomnieć o istnieniu czynnika ludzkiego przy 

dokonywaniu jakichkolwiek czynności procesowych, więc zdarzyć się może, że podczas doko-

nywania przeszukania systemu lub danych informatycznych albo ich zatrzymania, a nawet tyl-

ko przy okazji ich dokonywania może dojść do szeregu uchybień. 

Oparcia w Konstytucji możemy poszukiwać także w zakresie ochrony innych poszcze-

gólnych praw, o których akt ten wspomina. Tak w klasycznym przeszukaniu, jak i w tym doty-

czącym systemów i danych informatycznych, możemy się spotkać z problemem ochrony pry-

                                                           
11 A. Lach, op. cit., s. 114. 
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483). 
13 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 373. 
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watności, którą gwarantuje art. 47. Z całą mocą należy podkreślić, że w żadnym innym rodzaju 

przeszukania nie można spotkać się z tak dużym ryzykiem naruszenia dyspozycji art. 51, traktu-

jącego o ochronie danych osobowych. 

Przykłady naruszeń mogących powstać we wspomnianych okolicznościach można do-

wolnie mnożyć. Zacząć można od takich, które leżą w istocie tego typu przeszukania. Nie jest 

z nim związana konieczność przebywania osób dokonujących czynności w miejscu, w którym 

znajduje się nośnik danych; tzw. przeszukanie przedłużone, elektroniczne może polegać na do-

stępie do danych przez sieć komputerową. W wypadkach niecierpiących zwłoki może być ono 

podjęte w zasadzie w każdym momencie, a więc stosownie do treści art. 217 § 3 k.p.k. może się 

ono odbywać początkowo nawet bez postanowienia pochodzącego od sądu lub prokuratora, 

a osoby prowadzące czynność mogą następczo otrzymać od tych organów zatwierdzenie czyn-

ności. Może to rodzić uzasadnione poczucie inwigilacji, jako że tego typu przeszukanie nie jest 

procedura jawną dla dysponenta lub użytkownika urządzenia zawierającego dane informatycz-

ne lub systemu informatycznego14. W odczuciu takiej osoby może więc dojść do naruszenia jej 

prywatności. Próbę zapobiegania zaistnieniu takiego stanu może stanowić „umożliwienie 

uprawnionej osobie obserwowania przeprowadzanych czynności na ekranie monitora”15. 

Kolejna grupa problemów może zaistnieć wokół zabezpieczenia materiału uzyskanego 

w drodze przeszukania lub zatrzymania. Duże znaczenie ma odpowiedni dobór osób uczestni-

czących w dokonywaniu tych czynności, szczególnie bowiem w przypadku skomplikowanych 

systemów i zagrożenia uzyskaniem dostępu do danych przez osoby niepowołane specjalistyczna 

wiedza takich osób może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia procedury. Osoby nie ma-

jące odpowiedniej wiedzy w tym zakresie mogą doprowadzić do zniszczenia danych. Przyjmuje 

się klasycznie, że po zabezpieczeniu, a przed zwrotem rzeczy zatrzymanych konieczne jest 

przeprowadzenie oględzin, a następnie spisanie i opisanie tych rzeczy16. Podkreślić należy, że 

czynności te w większości należy wykonać z udziałem biegłego. Dane, co oczywiste, należy 

chronić przed zniszczeniem, deformacją17, ale też należy pamiętać o szczególnym charakterze 

danych informatycznych – należy je przechowywać na nośniku, który uniemożliwia ingerencję 

osób nieuprawnionych. Należy założyć, że skoro możliwe jest dokonanie ataku hakerskiego na 

serwery Białego Domu, to nie byłoby problemem dla osoby posiadającej zdolności w tym zakre-

sie wykradzenie danych z systemów dostępnych polskim służbom, dysponującym o wiele mniej 

zaawansowaną technologią zabezpieczeń.  

Przeszukanie czy zatrzymanie w wymagającym środowisku informatycznym nie są 

czynnościami krótkotrwałymi. Z tego też względu należy z rozwagą dobierać zakres przeszuka-

nia, aby uniknąć zarzutu naruszenia zasady proporcjonalności nie tyle co do treści przeszuki-

wanych danych, ale niedogodności związanych z czasem, jaki ono zajmuje. Nie będzie to zna-

czące dla przeszukania danych należących do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności go-

spodarczej, lecz dla niektórych podmiotów występujących w obrocie profesjonalnym przestój 

spowodowany przeszukaniem może mieć realne skutki finansowe. Dziać się tak może w wy-

padku np. banków czy dużych przedsiębiorstw18, szczególnie o zasięgu międzynarodowym, ope-

ratorów telekomunikacyjnych czy podmiotów świadczących usługi drogą internetową. 

                                                           
14 A. Adamski, op. cit., s. 211-212. 
15 A. Lach, op. cit., s. 116. 
16 T. Grzegorczyk, op. cit. 
17 Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 1998 r. (sygn. akt II AKa 155/98, KZS 1998/10/29). 
18 A. Lach, op. cit., s. 120. 
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Odwołując się do wcześniejszych ustaleń, a więc uzasadnienia ochrony jednostki na 

szczeblu konstytucyjnym, także dla poszukiwania środków służących tejże ochronie należy od-

naleźć właściwą podstawę w przepisach tej rangi. Naczelną zasadę w tym zakresie będzie wska-

zywać art. 77, który pozwala w takiej sytuacji dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Tej zaś należy poszukiwać na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, precyzując art. 23 i 24 k.c. 

oraz art. 415 i n. k.c. 

Wyprowadzając rozważania na ten temat z art. 77 właśnie, należy wspomnieć o dwóch 

przeciwstawnych stanowiskach dotyczących możliwości zastosowania go. Pierwsze z nich 

uznaje, że przepis ten jest jedynie swoistą dyrektywą dla ustawodawcy, wyznaczającą mu kom-

petencję do odpowiedniego ukształtowania prawa na płaszczyźnie ustaw zwykłych. Drugie zaś 

dopuszcza, aby przepis ten wywierał szerszy wpływ na dochodzenie uprawnień przez obywate-

li, lecz także w zakresie tego stanowiska zachodzi niejednolitość. Przedstawiciele doktryny 

prowadzą polemikę dotyczącą tego, czy art. 77 Konstytucji „zawiera pełną normę prawną, po-

zwalającą na jej stosowanie[…] wszędzie tam, gdzie ustawodawca zwykły nie uregulował tej 

odpowiedzialności”, czy jednak nie jest to właściwe rozumienie, a raczej przepis ten „jest co 

najwyżej wskazówką uzasadniającą stosowne zmiany legislacyjne, a także umożliwiającą taką 

interpretację przepisów KC, która czyni zadość intencjom ustawodawcy zwykłego”19. Co do 

zasady należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego : „artykuł 77 ust. 1 Konstytucji 

wyraża konstytucyjne prawo do odszkodowania za bezprawne wyrządzenie szkody przez wła-

dzę publiczną, jednakże sam przez się nie wskazuje wyczerpująco ani jaka szkoda ma podlegać 

naprawieniu, ani nie rozstrzyga co decyduje o wymaganej przesłance bezprawności, nie wspo-

minając już o drodze, na jakiej realizacja uprawnienia odszkodowawczego ma nastąpić”20. Na-

stępnie też, biorąc pod uwagę art. 8 ust. 2 Konstytucji, stanowiący o bezpośrednim stosowaniu 

przepisów tego aktu, należałoby uznać za właściwe pogląd, zgodnie z którym w braku szczegó-

łowego uregulowania danego rodzaju szkody wyrządzonej działaniem władzy publicznej po-

szkodowany może dochodzić odpowiedzialności na podstawie art. 77. Z tego też przepisu nie-

którzy przedstawiciele doktryny wyprowadzają podstawowe przesłanki podobnej odpowie-

dzialności21. 

Aktualnie, od momentu zmiany dokonanej w 2004 r., można uznać art. 417 k.c. za sa-

modzielną, niezależną od art. 77 Konstytucji podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej za 

działanie władz publicznych. Norma zawarta w k.c. konkretyzuje normę konstytucyjną22. Sta-

nowi ona „ogólną podstawę odpowiedzialności władz publicznych za ich władcze działania, 

która nie znajduje zastosowania lub znajduje ograniczone zastosowanie tylko wówczas, gdy 

ustawodawca odrębnym unormowaniem określa konsekwencje niektórych działań organów 

władz publicznych”. Przepisem odrębnie normującymi taką odpowiedzialność będzie w szcze-

gólności art. 4171 oraz 4172 k.c., stanowiące wobec art. 417 lex specialis ze względu na węższy 

zakres przedmiotowy unormowania23. 

Definicja deliktu władzy publicznej zawarta w art. 417 k.c. jest węższa niż wskazana 

w art. 77 Konstytucji, niemniej jednak wciąż jest to definicja ogólna. Do jej zalet należy wska-

zanie wprost podmiotu odpowiedzialnego, którym jest Skarb Państwa, jednostka samorządu 

                                                           
19 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz Art. 1-44910, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1174. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011r. (sygn. akt II CSK 570/10, LEX nr 847123). 
21 J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 426. 
22 E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 779. 
23 Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt I ACa 1041/15), LEX nr 2022472; Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. akt VI ACa 1726/13), LEX nr 1527303; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., 
(sygn. akt I ACa 1111/13), LEX nr 1451631; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r.,(sygn. akt V CSK 328/12), LEX nr 1381041. 
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terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca władzę publiczną z mocy prawa, solidarną 

zaś odpowiedzialność przewidziano w przypadku zlecenia zadań z zakresu władzy publicznej 

dla wykonawcy powierzonych zadań (jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba 

prawna) oraz zlecającego (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Dalsze do-

precyzowanie polega na objęciu dyspozycją wspomnianego przepisu nie tylko działania, ale 

i zaniechania. Natomiast w regulacji kodeksowej nie wymienia się podmiotu będącego sprawcą 

szkody, podczas gdy Konstytucja określa jako taki „organ władzy publicznej”. 

Jako że strukturalnie omawiany przepis należy do grupy czynów niedozwolonych, na 

gruncie tej definicji można wyróżnić przesłanki, które powodują odpowiedzialność podmiotu 

na jego podstawie. Pierwszą z nich jest wykonywanie władzy publicznej, a więc możliwość 

władczej ingerencji w sytuację prawną jednostki, związana zawsze z nierównością stron stosun-

ku publicznoprawnego, nie jest ważna jednak jej forma – może ją stanowić tak wydanie orze-

czenia, jak i „faktyczna ingerencja w sferę praw jednostki”24, jednak wydanie orzeczenia co do 

zasady nie będzie podlegało dyspozycji art. 417 k.c. Tak określona sfera imperium obejmuje tak-

że jako element wykonywania władzy publicznej bezsporny nakaz prowadzenia działalności 

służącej realizacji potrzeb społeczności25. W sferze dominium zaś zastosowanie mają ogólne 

przepisy dotyczące czynów niedozwolonych26. 

W zakresie pojęcia władzy publicznej mieści się władza ustawodawcza, wykonawcza 

oraz sądownicza. Ustawodawca zdecydował się, słusznie zresztą, na pominięcie określenia „or-

ganu”, koncentrując się na przesłance wykonywania władzy publicznej niezależnie od tego, kto 

i w jakiej formie organizacyjnej ją wykonuje. Dzięki temu też nie zachodzi też możliwość po-

mylenia kategorii pojęciowych organów osoby prawnej oraz organów w rozumieniu art. 77 

Konstytucji. Warto to podkreślić w kontekście szczególnej osoby prawnej, jaką jest nieposiada-

jący organów Skarb Państwa.27 Fakt, że nie jest wymagane ustalenie organu, którego działanie 

lub zaniechanie wyrządziło szkodę, nie oznacza, iż nie jest konieczne ustalenie konkretnej oso-

by, która w takich okolicznościach wykonywała władzę publiczną. Obowiązek oznaczenia bez-

pośredniego sprawcy szkody jest istotny, choć nie obligatoryjny, aby można było ustalić, iż ta 

osoba rzeczywiście należy do struktury organizacyjnej danej osoby prawnej, i przez to dalej 

dojść do ustalenia, czy wśród prerogatyw tej osoby znajdowały się działania o charakterze wład-

czym. Wspomnieć wypada, iż charakteru władczego nie można odmówić nie tylko aktom stric-
te władczym, ale także pewnym czynnościom porządkowym, organizacyjnym tudzież faktycz-

nym, jeżeli taki charakter de facto wykazują28. Nie zawsze jednak ustalenie przynależności 

ustrojowej da oczekiwany wynik, rzadziej może zdarzyć się sytuacja, w której „bezpośrednim 

sprawcą będzie osoba, która formalnie nie tworzy struktury osoby prawnej, ale to za jej pośred-

nictwem działała osoba prawna (np. osoba wezwana przez policjanta i działająca według jego 

poleceń, w celu ujęcia uciekającego przestępcy)”29. W sytuacji, w której nie będzie możliwe 

w ogóle ustalenie konkretnych osób fizycznych, które działały w ramach danej osoby prawnej, 

lecz wiadomo, że szkoda nastąpiła przy wykonywaniu władzy publicznej należącej do kompe-

tencji tej osoby, nie jest wykluczona jej odpowiedzialność, bowiem nie z działaniem osoby fi-

                                                           
24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2014 r., (sygn. akt I ACa 1272/13), LEX nr 1469334. 
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 2012 r. , (sygn. akt I ACa 1095/12), LEX nr 1272034. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2008 r., (sygn. akt I CSK 41/08); Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., (sygn. akt II CSK 
343/11), LEX nr 1163192; Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2013 r., (sygn. akt II Ca 653/13), LEX nr 1717417; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r., (sygn. akt VI ACa 58/14), LEX nr 1680056. 
27 J. Gudowski (red.), op. cit., s. 434. 
28 K. Pietrzykowski (red.), op. cit, s. 1187. 
29 A. Kidyba (red.), op. cit. 
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zycznej, a osoby prawnej owa odpowiedzialność jest związana. Dla określenia sytuacji osób bez-

pośrednio odpowiedzialnych można w tym wypadku mówić o tzw. „winie anonimowej”30. 

Nieuprawnione jest upatrywanie przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 417 k.c. 

w winie podmiotu pozostającego w strukturze osoby prawnej. Przyjętą przez ustawodawcę 

przesłanką odpowiedzialności jest tu bezprawność. W stanie prawnym obowiązującym od 2004 

r. występuje dualizm w doktrynie, wywodzący się z „przekalkowania” sformułowania „nie-

zgodność z prawem” wprost z art. 77 Konstytucji do art. 417 k.c. Pogląd opierający rozumienie 

tej frazy na regułach aktu, z którego została ona przeniesiona, a więc z Konstytucji, postuluje 

jego wąskie ujęcie. Bezprawność będzie tu znaczyć tyle, co niezgodność z aktami prawa po-

wszechnie obowiązującego (art. 87 Konstytucji), a więc „naruszenie nakazu czy zakazu wynika-

jącego tylko z normy prawnej, a nie z zasad współżycia społecznego”31, ponieważ „zobowiąza-

niowy stosunek odszkodowawczy, powstający na mocy art. 417 § 1 k.c., jest efektem bezpraw-

ności zaistniałej w sferze publicznoprawnej, nie zaś na gruncie stosunków cywilnoprawnych”32. 

Przeciwny pogląd, który rozszerza interpretację ze względu na przynależność omawianej nor-

my do norm cywilnoprawnych, włącza do kryterium bezprawności także sprzeczność z zasa-

dami współżycia społecznego oraz z innymi wytycznymi o podłożu moralnym. Takie ujęcie tej 

przesłanki było właściwe przed nowelizacją z 2004 r., kiedy pojęcie bezprawności wyprowa-

dzano z deliktowego charakteru unormowania. Jeżeli weźmie się pod rozwagę regulację art. 5 

k.c. w związku z art. 417 właśnie, można dojść do wniosku, iż niezgodność z zasadami współży-

cia społecznego per se powoduje niezgodność z prawem33. Nie starając się rozstrzygać w tym 

miejscu leżącego w pryncypiach systemu sporu, należy stwierdzić, że nie istnieje jeden typ sto-

sunku publicznoprawnego i od jego charakteru w kontekście danej sprawy sądy powinny każ-

dorazowo rozstrzygać, jak daleko w wykładni omawianej normy mogą się posunąć. Czym in-

nym będzie naruszenie art. 417 k.c. w warunkach np. zamówień publicznych, gdy regulujące je 

przepisy odsyłają do norm Kodeksu cywilnego, a czym innym naruszenie procedury karnej, jak 

miałoby to miejsce w przypadku omówionego art. 236a k.p.k. Zapewnia to elastyczne podejście 

do konkretnych typów działań lub zaniechań władzy publicznej. 

Umieszczenie art. 417 k.c. w tytule VI księgi trzeciej Kodeksu cywilnego powoduje ko-

nieczność odniesienia do niego podstawowej dla deliktów zasady, a więc konieczności wystą-

pienia związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą jako warunku przypisania odpo-

wiedzialności. Wydawałoby się, że jest to dosyć oczywiste, lecz sądy wielokrotnie są zmuszone 

przypominać o tej regule w swoich orzeczeniach, i dotyczy to sądów każdego rzędu34. Analiza 

orzecznictwa prowadzi też do ustalenia kolejności badania przesłanek omawianej odpowie-

dzialności: „w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie działania (zaniechania), z którego, 

jak twierdzi poszkodowany, wynikła szkoda oraz dokonanie oceny jego bezprawności, następ-

nie ustalenie czy wystąpiła szkoda i jakiego rodzaju i dopiero po stwierdzeniu, że obie te prze-

słanki zachodzą, możliwe jest zbadanie istnienia między nimi normalnego związku przyczyno-

wego”35. Podkreślenia wymaga, że w przypadku deliktów badamy tzw. normalne skutki zdarze-

                                                           
30 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2013 r., (sygn. akt I ACa 685/12), LEX nr 1313422; Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczeci-
nie z dnia 19 marca 2015 r., (sygn. akt I ACa 791/14), LEX nr 1771376. 
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r., (sygn. akt V CSK 519/12), LEX nr 1391709; por. wyrok 
Sądu Najwyższego  z dnia 20 marca 2015 r., (sygn. akt II CSK 218/14), LEX nr 1711681. 
32 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r., (sygn. akt I ACa 1005/15), LEX nr 1979409; Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Pozna-
niu z dnia 27 września 2012 r., (sygn. akt I ACa 678/12), LEX nr 1237420. 
33 K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 1183; Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2011r., (sygn. akt IV CSK 290/10), LEX nr 1111015. 
34 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2008 r., (sygn. akt II CSK 132/08), LEX nr 465603; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 
2014 r., (sygn. akt II CSK 173/13), LEX nr 1489249. 
35 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2012 r., (sygn. akt II CSK 648/11), LEX nr 1215614. 
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nia, które stanowiły warunek konieczny wystąpienia szkody36. Nie jest więc konieczne udo-

wadnianie rażącego naruszenia prawa w wypadku dochodzenia roszczeń opartych na art. 417 

k.c.37 

Wracając do głównego nurtu rozważań, a więc odpowiedzialności za naruszenia dyspo-

zycji art. 236a k.p.k., należy uznać możliwość dochodzenia roszczeń związanych z takimi naru-

szeniami od Skarbu Państwa na podstawie art. 417 k.c. Za organy mogące dokonywać przeszu-

kania odpowiedzialna będzie właśnie ta szczególna osoba prawna ze względu na miejsce wspo-

mnianych organów w strukturze władzy publicznej. Są one bowiem podległe odpowiednim 

ministerstwom: prokuratura podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, Policja, Straż Graniczna – 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Żandarmeria Wojskowa zaś – Ministerstwu Obrony Na-

rodowej. Agencja Wywiadu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z kolei podlegają 

Prezesowi Rady Ministrów oraz – w zakresie kontroli – Sejmowi. Z tego też względu można je 

kwalifikować jako jednostki podległe władzy wykonawczej38, która ostatecznie ponosi za nie 

odpowiedzialność. Nie ma też wątpliwości, że owe organy należą strukturalnie do administracji 

zespolonej, a akt mianowania, będący podstawą stosunku służbowego, ma charakter administra-

cyjny39. Odpowiedzialność więc ponosić będzie Skarb Państwa, a uznanie za podstawę odpo-

wiedzialności art. 417 k.c. wypływać będzie z zakwalifikowania działań przeszukiwawczych 

jako działanie w sferze imperium40. 

Należy rozważyć, jakie zachowania można zakwalifikować jako bezprawne w rozumie-

niu deliktu władzy publicznej. Nie będzie o tym decydować skutek postępowania karnego, nie-

zależnie od tego więc jakim orzeczeniem się ono zakończy, poszczególne działania w jego za-

kresie można odrębnie od tego uznawać za legalne lub nie. W tym zakresie częste jest podno-

szenie bezprawności czynności procesowych, jeżeli postępowanie zakończy się prawomocnym 

wyrokiem uniewinniającym – sądy w tym zakresie stwierdzały nie raz, że samo wdrożenie po-

stępowania lub prowadzenie go nie jest obciążone tą wadą, jeżeli u ich podstaw leżało uzasad-

nione podejrzenie popełnienia przestępstwa41. Inne rozstrzygnięcie w tym zakresie paraliżowa-

łoby wykonywanie przez organy ścigania ich kompetencji wskazanych przez obowiązujące 

prawo. Możliwości wystąpienia przesłanki bezprawności można jednak poszukiwać w orzecze-

niach wydawanych w toku postępowania, jednak nie tych, które kończą postępowanie, ale tych 

o charakterze incydentalnym. Za takie można uznać postanowienie oparte na art. 220 k.p.k. 

Zachodząca w jego zakresie wadliwość dotycząca legalności nie będzie rozpoznawana na pod-

stawie art. 4171 § 2 k.c., a więc jako wydanie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia, 

lecz na podstawie art. 417 k.c.42. Wynika to z braku możliwości uzyskania wymaganego przez 

lex specialis prejudykatu na gruncie k.p.k. dotyczącego postanowień incydentalnych oraz uzna-

nia za nadrzędną zasady, że nie można z takiego powodu pozbawiać nikogo drogi sądowej dla 

dochodzenia jego praw, co uzasadnia odwołanie się do lex generalis. W takim wypadku należy 

badać zgodność z prawem zastosowania przeszukania lub zatrzymania, czyli istnienie odpo-

wiednich przesłanek, zachowanie terminu do wydania postanowienia, jeżeli było ono wydane 

                                                           
36 Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., (sygn. akt I ACa 5/15), LEX nr 1740668. 
37Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r., (sygn. akt I CSK 684/10), LEX nr 989122; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 
listopada 2015 r., (sygn. akt VI ACa 1593/14), LEX nr 1979340. 
38 J. Gudowski (red.), op. cit., s. 433.  
39 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1997 r., (sygn. akt III ZP 14/97, OSNAPiUS 1997 nr 20, poz. 397). 
40 Por. Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 8 stycznia 2002 r., (sygn. akt I CKN 581/99, OSNC 2002/10/128). 
41 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r., (sygn. akt IV CSK 165/12), LEX nr 1231327; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
25 czerwca 2015 r., (sygn. akt I ACa 80/15), LEX nr 1770670; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1769/15), 
LEX nr 2039699. 
42 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r., (sygn. akt V CSK 348/12, LEX nr 1375501). 
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jako zatwierdzenie w warunkach zastosowania art. 230 § 3 k.p.k i inne okoliczności o charakte-

rze formalnym. 

Rozważyć należy wszelkiego rodzaju sytuacje, w których samo orzeczenie jest prawi-

dłowe, natomiast jego wykonanie pozostawia nieco do życzenia. W wypadku przeszukania oraz 

zatrzymania dokonywanych w systemie informatycznym będzie to typ uchybień, który zapew-

ne przebija inne pod względem częstotliwości występowania. Jak już zostało wspomniane, nie 

są to czynności jednorodne, bowiem środowiska informatyczne, w jakich można znaleźć po-

trzebne informacje, są zróżnicowane. Czym innym będzie zabezpieczenie nośnika informacji 

typu pendrive, który co prawda można łatwo zabrać do późniejszej analizy, lecz może być on 

zabezpieczony hasłem, czym innym przeszukanie systemu złożonego z kilku stacji roboczych, 

a jeszcze czym innym będą charakteryzować się czynności związane np. z dużymi bazami da-

nych lub informacjami zawartymi w Internecie. Osoby dokonujące czynności mogą popełnić 

błędy lub wręcz postąpić wbrew postanowieniu, gdy np. obejmuje ono upoważnienie jedynie do 

niektórych czynności, lecz zostaną wykonane także inne, niewskazane. W wypadku niewłaści-

wego sposobu przeszukania lub następnie zabezpieczenia nośniki lub same dane mogą ulec 

zniekształceniu lub zniszczeniu. Jak zostało wspomniane, nie rozpatrujemy tu w ogóle kategorii 

winy, z tego względu wystarczy, aby w sposób bezprawny została wyrządzona w ten sposób 

szkoda, aby powstało roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od formy, w jakiej naruszenie 

zostało popełnione, wystarczy, że można je zakwalifikować jako niezgodne z prawem wykona-

nie orzeczenia43. Dotyczyć to będzie także powodującego szkodę wykonania decyzji nieosta-

tecznych wadliwych, lecz następnie uchylonych44. 

W wypadku czynności dowodowych dotyczących dowodów rzeczowych mogą pojawiać 

się wątpliwości co do ich charakteru władczego, szczególnie w wypadku, gdy osoba nie traci 

władztwa nad rzeczą, co może mieć miejsce właśnie w przypadku czynności dotyczących da-

nych informatycznych. Charakter ten jednak jest zachowany, a będzie to wynikać z kilku 

aspektów45. Pierwszym z nich jest fakt, iż tego typu czynności wpływają na sytuację prawną 

jednostki. Następuje też postawienie jednostki w stanie przymusu faktycznego i prawnego, na-

wet jeżeli osoba uprawniona na wezwanie organu udostępni poszukiwane dane, potencjalnie 

może jednak zostać wobec niej tenże przymus zastosowany, a dodatkowo stanowi ingerencję 

w prawo jednostki do rzeczy, o ile nawet nie do jej własności, to chociażby w stosunku do po-

siadania. Jednocześnie taka czynność stanowi wykonywanie zadań publicznych. Ważny jest 

więc cel czynności, ustalenia wymaga więc, czy czynność została przeprowadzona przez osobę 

uprawnioną w celu wykonania jej kompetencji – odróżnia to działania przy wykonywaniu wła-

dzy publicznej od tych, które zostały podjęte przy okazji jej wykonywania, stanowiąc niejako 

eksces wobec kompetencji46. W celu podsumowania przytoczenia wymaga teza Sądu Apelacyj-

nego w Krakowie: „Stan rzeczy, w którym zadania publiczne państwa nie są wykonywane albo 

są wykonywane nieprawidłowo przez zastosowanie niewłaściwej metody realizacji zadania, 

stawia jednostkę - pozbawioną uprawnień i środków ochrony - w sytuacji przymusu faktyczne-

go”47. 

Nie tylko działanie, ale także zaniechanie objęte jest dyspozycją art. 417 k.c. Jest ono 

dość typowe w przypadku przeszukania lub zabezpieczenia. Drobne niedopatrzenie bardzo 

                                                           
43 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2013 r., (sygn. akt I ACa 872/12), LEX nr 1298873. 
44 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r., (II CSK 247/09), LEX nr 737260. 
45 Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 7 marca 2013 r., (sygn. akt II CSK 364/12), LEX nr 1303229. 
46 Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 7 listopada 2013 r., (sygn. akt V CSK 519/12), LEX nr 1391709; Por. K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 1188. 
47 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2015 r., (sygn. akt I ACa 1765/14), LEX nr 1682880; Por. J. Gudowski(red.), op. cit., s. 473. 
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rzadko będzie miało spektakularne efekty w postaci całkowitej utraty materiału dowodowego 

czy uszkodzenia przeszukiwanych czy zabezpieczonych urządzeń. Mimo wszystko może być 

ono dość dotkliwe w skutkach, prowadząc np. do zniekształcenia danych, utraty części z nich – 

będzie to miało duże znaczenie np. dla systemów bankowych - czy usterek, które w wypadku 

sprzętów wysokiej klasy mogą być kosztowne. Dla danych informatycznych specyficznym 

skutkiem zaniechań może stać się niedostateczne ich zabezpieczenie i uzyskanie dostępu przez 

osoby niepowołane. Sąd Najwyższy przyjął, że odpowiedzialność deliktową władzy publicznej 

uzasadnia jedynie takie zaniechanie, które jest uchybieniem skonkretyzowanego obowiązku 

ustawowego48, chociaż „co do zasady nie jest wykluczone w oznaczonych stanach faktycznych 

przyjęcie szerszego zakresu odpowiedzialności władzy publicznej za zaniechania, także w wy-

padku naruszenia powinności nie mających wprost postaci obowiązku, nałożonego oznaczonym 

przepisem prawa materialnego publicznego, jednakże możliwość poszerzenia zakresu odpowie-

dzialności powinna stanowić wyjątek”49. Na podstawie tak ukształtowanego orzecznictwa po raz 

kolejny należy podkreślić konieczność badania zakresu kompetencji osób uczestniczących 

w dokonywaniu czynności, ponieważ to od niej uzależniać będziemy stopień naruszenia obo-

wiązków i kwalifikować działania lub zaniechania jako eksces. 

Jeżeli czyn osoby stanowić będzie wykroczenie poza wskazane ramami prawnymi kom-

petencje lub uzasadnione okolicznościami sposoby ich realizacji, jednocześnie stanowić będzie 

wykroczenie poza dyspozycję art. 417 k.c. Nie ma tu znaczenia, czy ma on miejsce w czasie peł-

nienia obowiązków – znów kategorią nadrzędną jest cel czynności50, naruszenie może nastąpić 

tak w trakcie ich pełnienia, jak i poza tym czasem, ważne jest, aby nie stanowiło wykonywania 

władzy publicznej i zostało podjęte w ramach swobodnego działania51. Postępowanie takiej oso-

by kwalifikować należy jako zachowanie prywatnej osoby fizycznej, a więc jako wypełniające 

dyspozycję art. 415 k.c. Badaną przesłanką będzie więc wina takiej osoby. W wypadku przeszu-

kania będzie miało to znaczenie w sytuacji, w której dokonujący czynności ze swej winy wy-

kroczy poza zakres przeprowadzanej czynności, a w związku z tym powstanie szkoda. 

Należy też rozważyć kwestię podmiotów, jakie mogą być poszkodowane czynnościami 

dowodowymi w postępowaniu karnym. Oczywistym jest, że w wypadku danych informatycz-

nych będzie to dysponent lub użytkownik tychże. Jeżeli jednak spojrzeć na sytuację szerzej, 

katalog innych poszkodowanych może być dość obszerny. W przypadku baz danych, które zo-

staną uszkodzone lub ulegną udostępnieniu osobom niepowołanym można wskazać podmioty, 

których dane te dotyczyły. Z kolei jeżeli czynności dotyczą prywatnej korespondencji z osoba-

mi, które nie biorą udziału w postępowaniu karnym, także te osoby trzecie mogą doznać szko-

dy. W tej kategorii mieścić się będzie naruszenie tajemnicy adwokackiej przez przeszukanie, 

jeżeli w jakikolwiek sposób zostanie ona naruszona wobec klientów kancelarii adwokackiej lub 

radcowskiej, tak samo jak ujawnienie danych poufnych o innym charakterze. Ustawa wymienia 

explicite dysponentów i użytkowników, ale jak wiadomo stany faktyczne nie muszą pokrywać 

się ze stanem prawnym, więc użytkownikiem sprzętu lub danych może być użytkownik, lecz 

inny zupełnie podmiot będzie ich właścicielem; może się też zdarzyć, że względem wskazanych 

danych lub ich nośników więcej podmiotów będzie sobie rościć prawa. Tym osobom nie można 

odmówić ochrony. Z tego względu warto odwołać się do koncepcji pośredniego naruszenia dóbr 

w prawie cywilnym, a więc sytuacji, w której „określony czynnik sprawczy oddziałuje, narusza-

                                                           
48 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r.,( sygn. akt V CSK 349/13, LEX nr 1482481). 
49 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r., (sygn. akt V CSK 153/11, LEX nr 1243092). 
50 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r., (sygn. akt I ACa 819/14, LEX nr 1953225). 
51 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r., (I CSK 177/12), LEX nr 1331252; Por. K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 1188. 
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jąc za pośrednictwem określonych elementów stanu faktycznego inne dobra lub dobra innego 

podmiotu niż te, przeciwko którym jego oddziaływanie było ukierunkowane”52. 

Podmioty, które nie są nominalnymi adresatami działań władzy publicznej mogą być po-

szkodowane przez nie właśnie ze względu na użycie przymusu państwowego pośrednio wzglę-

dem praw im przysługujących. Szkoda, jaka jest takiemu podmiotowi wyrządzona, ma miejsce 

niejako „przy okazji” wykonywania władzy publicznej, niemniej jednak jest jej skutkiem53. 

Prawdą jest, że sytuacje takie nie są codziennością, lecz warto przytoczyć w tym miejscu tezę 

Sądu Najwyższego, która dostatecznie uzasadnia możliwość dochodzenia w takich sytuacjach 

odpowiedzialności wynikającej z art. 417 k.c.: „nietypowość czy sporadyczność następstw nie 

przekreśla adekwatności związku przyczynowego, normalność następstw nie jest bowiem po-

chodną ich typowości, lecz raczej kwestią zdatności przyczyny do wywołania określonego ro-

dzaju skutków”54. 

Jak już zostało wspomniane, naruszenia związane z przeszukaniem lub zabezpieczeniem 

dowodów mogą wiązać się nie tylko z odpowiedzialnością deliktową, lecz jednocześnie mogą 

stanowić naruszenie dóbr osobistych. Sąd Najwyższy stwierdził, że w wypadku naruszenia miru 

domowego jako wkroczenia w sferę prywatności przez urzędników, przepisy art. 417 i n. k.c. 

nie będą miały zastosowania dla ochrony dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia i nie-

tykalności mieszkania, ponieważ w tym przypadku właściwym jest odwołać się do regulacji art. 

23, 24 i 448 k.c. Wyjątkowo można stosować konstrukcję deliktu władzy publicznej do ochrony 

naruszonego przez władzę publiczną zdrowia lub wolności55. Występuje tu ograniczenie przed-

miotowe zastosowania konstrukcji ochrony dóbr osobistych. Taka linia orzecznicza powoduje 

wyraźne rozgraniczenie metod dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, co sprowadza się 

raczej do konieczności powołania odrębnych podstaw prawnych w pozwie jako kryterium for-

malnego, niż do znaczniejszego realnego dyferencjonowania tych dwóch grup przepisów na 

gruncie materialnoprawnym. Dostrzec można niewielkie różnice, jak np. odwrotne rozłożenie 

ciężaru dowodu, jedyna różnica wynika z domniemania bezprawności na gruncie art. 24 k.c., co 

powoduje przeniesienie ciężaru dowodu. Explicite obie normy opierają się na przesłance bez-

prawności, lecz jej rozumienie w kontekście dóbr osobistych jest szersze niż dla deliktu władzy 

publicznej – odwołać się należy w tym wypadku do koncepcji bezprawności także jako sprzecz-

ność z normami etycznymi56. 

Na gruncie dyspozycji art. 236a nie jest bezpośrednio możliwe naruszenie dóbr w postaci 

życia, zdrowia czy też wolności. Na pewno takie skutki nie zostaną uznane za normalne następ-

stwo takiego naruszenia. Z tego względu, o ile nie dojdzie do zmiany linii orzeczniczej, póki co 

konsekwentnie podtrzymywanej przez sądu wszystkich rzędów, główną podstawą dla docho-

dzenia omawianych roszczeń pozostaje art. 417 k.c., ewentualnie art. 415 k.c., jeżeli chodzi 

o zawinione czyny osoby uczestniczącej w czynności, szczególnie stanowiące wykroczenie poza 

przysługujące jej kompetencje lub realizowane cele.  

W obecnym stanie prawnym nie budzi wątpliwości możliwość zastosowania kryteriów 

odpowiedzialności cywilnej za nieprawidłowości zachodzące w trakcie postępowania karnego. 

Ze względu na poszerzenie regulacji dotyczącej przeszukania na czynności dokonywane w śro-

dowisku informatycznym, kwestią czasu jest pojawianie się podobnych odniesień w prawie cy-

                                                           
52 B. Lackoroński, Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 40. 
53 Ibidem, s. 206-207. 
54 Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 7 marca 2013 r., (sygn. akt II CSK 364/12), LEX nr 1303229. 
55 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., (sygn. akt II CSK 513/08), LEX nr 738100; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 
r., (sygn. akt V CSK 352/09), LEX nr 58422. 
56 K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 120-121. 
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wilnym. Najnowszą reakcją ustawodawcy na zmieniające się realia jest wprowadzenie formy 

dokumentowej czynności prawnych. W wypadku omawianego typu odpowiedzialności nie 

można oczekiwać zdecydowanych posunięć legislacyjnych, ale można oczekiwać rozwoju 

orzecznictwa w tym zakresie. 
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PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PRZESZUKANIA  

KANCELARII RADCY PRAWNEGO CZ. I 

 

 
Uwagi wstępne 

Szczególną wagę w procedurze sądowej przypisuje się środkom, za pomocą których uzysku-

je się dowody w danej sprawie. Wyznaczenie granic legalności przy pozyskiwaniu dowodów ma 

istotne znaczeniu w stosunku do przysługującemu jednostce prawa do prywatności.1 Prawo to 

gwarantowane jest w Konstytucji RP2 (art. 47 oraz art. 50 statuujący ochronę nienaruszalności 

mieszkania) jak i w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 8).3 

Prawodawca przewiduje możliwość ingerencji w prywatność jednostki wyłącznie w określo-

nych przypadkach. Zgodnie z regulacją konstytucyjną nienaruszalność mieszkania doznaje 

ograniczeń w przypadkach wskazanych w ustawie i w sposób w niej określony (art. 50 Konsty-

tucji RP). W świetle unormowań EKPC prawo do poszanowania mieszkania również nie ma 

charakteru absolutnego. Ingerencja w nie jest dopuszczalna w sytuacjach określonych przez 

ustawę, niezbędnych w państwie demokratycznym ze względu na: bezpieczeństwo (państwo-

we, publiczne), dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę (porządku, zdrowia, moralności, praw 

i wolności innych osób) oraz zapobieganie przestępczości (art. 8 ust. 2 EKPC). Europejska Kon-

wencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności umożliwia zatem ingerencję w prawo do 

prywatności z uwagi na: istnienie ku temu podstawy prawnej, celowość ingerencji oraz jej ko-

nieczność i proporcjonalność. W orzecznictwie ETPC4 podkreśla się, iż jednym z przejawów 

ingerencji w prawo do prywatności jest dokonanie czynności przeszukania.5 

Prawo do nienaruszalności mieszkania jest dobrem człowieka podlegającym ochronie kon-

stytucyjnej. Jednakże zagwarantowane konstytucyjnie prawo do nienaruszalności mieszkania 

także może ulec przewidzianej przez ustawodawcę, sprecyzowanej w ustawie, ingerencji. Nie-

naruszalność mieszkania przewidziana na gruncie art. 50 Konstytucji odnosi się do czynności 

organów państwowych lub funkcjonariuszy6. Zważywszy na to, iż czynność przeszukania od-

działuje na sferę chronioną prawem, powinna być ona dokonana z zachowaniem szczególnych 

wymagań. Ustawodawca w Kodeksie postępowania karnego zawiera szereg wytycznych uza-

sadniających przeprowadzenie przeszukania, wskazuje jego cel jak również jego rodzaje. Wa-

runki dopuszczalności przeszukania ustanowione zostały w art. 219 k.p.k. Przepis ten stanowi 

wyłom od konstytucyjnych wolności i praw zagwarantowanych w art. 50 Konstytucji. Tym 

samym słusznie wskazuje się w doktrynie, iż przeszukanie powinno być dokonane jedynie wte-

dy gdy jest ono niezbędne jak również przy zastosowaniu możliwie minimalnej ingerencji 

                                                           
1 W. Jasiński, Dowodowe czynności wykrywcze a ingerencja w prawo do prywatności – standardy strasburskie [w:] „Europejski Przegląd Sądowy” 
2015, nr 1, s. 17.  
2 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483). 

3 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm.). Dalej: EKPC. 
4 Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dalej: ETPC. 
5 W. Jasiński, Dowodowe czynności wykrywcze …, op. cit., s. 17, 18. 
6 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczne komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 47. 
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w sferę prywatności osoby7, u której przeszukanie zostaje dokonane.8 Przeszukanie stanowi 

czynność dowodową, mającą na celu wykrycie, zatrzymanie czy też przymusowe doprowadze-

nie osoby podejrzanej albo znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podle-

gających zajęciu w postępowaniu karnym. Normę gwarancyjną zawiera art. 227 k.p.k., wskazu-

jący dyrektywy przeprowadzenia przeszukania. Zgodnie z nimi przeszukanie powinno być do-

konane adekwatnie do jego celu, przy zachowaniu umiaru oraz z poszanowaniem godności osób 

w nim uczestniczących. Tym samym stosowane przy przeszukaniu środki powinny być nie-

zbędne do realizacji celu dokonywanej czynności.9 Przeszukania należy dokonać również nie 

wyrządzając niepotrzebnych szkód czy dolegliwości. Dopuszczalne są jedynie działania orga-

nów niewiążące się ze zbędnymi ograniczeniami oraz uciążliwościami. Jednakże w doktrynie 

wskazuje się, iż działania wykraczające poza powyższy nakaz nie skutkują tym, iż czynność 

przeszukania staje się bezskuteczna.10 Niezbędnym wymogiem stojącym u podstawy dokonania 

przeszukania jest uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana albo poszukiwana rzecz 

znajduje się w określonym miejscu. Wymaga się przy tym aby wiedza o potencjalnym miejscu 

przeszukania udokumentowana została procesowo.11 Zaznaczyć należy, iż okoliczności, które 

zostają uzyskane w sposób nieprocesowy nie mogą stanowić przesłanki uzasadniającej, że okre-

ślona osoba lub rzecz znajduje się w danym miejscu. Jedynie procesowe i prawidłowo zweryfi-

kowane okoliczności mogą stanowić podstawę do dokonania przeszukania w określonym miej-

scu.12 Decyzja o dokonaniu przeszukania może być podjęta na podstawie tzw. informacji opera-

cyjnych. Jednakże wskazuje się na wymóg weryfikalności takich informacji. Powinny być one 

oparte o wiarygodne źródła.13 W doktrynie wskazuje się, iż plotka czy informacja uzyskana je-

dynie przypadkowo nie stanowią uzasadnionej podstawy do dokonania przeszukania. Poza 

przesłanką materialną legalność przeszukania gwarantowana jest wymogami formalnymi - wła-

ściwy podmiot dokonujący przeszukania, czas oraz miejsce przeprowadzenia czynności. Nieza-

chowanie wymagań formalnych może skutkować potraktowaniem przeszukania jako czynności 

samowolnie podjętej przez organy władzy państwowej. Tym samym może to doprowadzić do 

potraktowania powziętej czynności jako naruszającej art. 8 EKPC.14  

Dowodowej czynności wykrywczej jaką jest przeszukanie dokonać można w różnego ro-

dzaju pomieszczeniach (mieszkalnych, biurowych). Zaznaczyć należy, iż Kodeks postępowania 

karnego nie wskazuje zakresu przedmiotowego pojęcia pomieszczenia. Niemniej jednak w lite-

raturze przedmiotu podaje się, iż pojęcie pomieszczenia obejmuje swoim zakresem zarówno 

                                                           
7 W wyroku z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce (nr 47709/99) Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż 
nastąpiło naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wskutek dokonania przeszukania pomimo braku uzasadnienia dla interwencji 
funkcjonariuszy policji. W niniejszej sprawie funkcjonariusze policji weszli do mieszkania skarżących powołując się na stojący, niezamknięty samo-
chód przed ich domem. Funkcjonariusze policji poróżnili się ze skarżącymi, w następstwie czego dokonali przeszukania domu nie posiadając przy 
tym nakazu prokuratora. Według prokuratora funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień, wskutek czego pomimo zawiadomienia skarżą-
cych o popełnieniu przestępstwa, postępowanie nie zostało wszczęte. Skarżący złożyli na tą decyzję zażalenie. Trybunał uznał, iż decyzję o wejściu 
funkcjonariuszy policji do mieszkania skarżących, można uznać za nieproporcjonalną w okolicznościach niniejszej sprawy. W wyroku w sprawie 
Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce zaakcentowano zasadność i warunki dokonania czynności przeszukania. Trybunał stanął na stanowisku, iż to 
państwo polskie jest odpowiedzialne za zagwarantowanie zabezpieczeń, mających chronić prawa osób przy dokonywaniu czynności przeszukania. 
Trybunał wskazał, iż prawo polskie powinno normować procedury umożliwiające wkraczanie funkcjonariuszy do pomieszczeń oraz zapewniające 
gwarancje proceduralne takie jak np. uczestniczenie osoby bezstronnej w trakcie przeszukania. (por. K. Wierczyńska, Przegląd orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich za rok 2009, [w:] GSP-PRZ. Orz. 2011/4, s. 21, 22). 
8 P. Hofmański (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1240. 
9 K. Eichstaedt, Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie, [w:] D. Świecki (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 697. 
10 K. T. Boratyńska, Komentarz do art. 227 k.p.k., [w:] A. Sakowicz (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 571. 
11 P. Hofmański (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I …, op. cit., s. 1240.  
12 J. Skorupka, Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie, [w:] J. Skorupka (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 534. 
13 P. Grzegorczyk, Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel, Przygotowanie do przeszukania, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (pod red.) Kryminalistyka i inne 
nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2009, s. 277. 
14 A. Kaznowski, Problematyka przeszukania mieszkania, [w:] „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4, s. 67, 72. 
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pomieszczenia mieszkalne jak również użytkowe.15 W doktrynie wskazuje się, iż do pomiesz-

czeń mieszkalnych zaliczyć należy oprócz domów i mieszkań również m.in. pokoje hotelowe, 

namioty czy przyczepy kempingowe. Natomiast pomieszczenia użytkowe obejmują m.in. gara-

że, stodoły, pomieszczenia urzędów lub instytucji, kina, teatry, dworce, warsztaty.16 W doktry-

nie podkreśla się również, iż przeszukanie dotyczyć może pomieszczeń tak magazynowych jak 

i biurowych.17 

Gwarancja jaką stanowi prawo do poszanowania mieszkania wyrażona została wprost 

w art. 8 EKPC. Zauważyć należy, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

podkreśla się, iż użyte na gruncie Konwencji pojęcie mieszkania nie zostało ograniczone jedynie 

do mieszkania danej osoby. Uznano, iż powinno być ono interpretowane w sposób szeroki. Tym 

samym swoim zasięgiem obejmuje ono również np. biuro czy gabinet osoby wykonującej wolny 

zawód a także np. siedzibę spółki osobowej i siedzibę osoby prawnej wraz z jej oddziałami oraz 

innymi pomieszczeniami wykonywania działalności gospodarczej.18 ETPC zaznaczył, iż zwa-

żywszy na realia współczesnego życia człowieka trudno byłoby nie objąć pojęciem mieszkania 

siedziby, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Stanowisko te ugruntowane zostało 

z uwagi na trudności rozdzielenia sfery zawodowej i prywatnej działalności człowieka. Pogląd 

ten wyrażony został przede wszystkim w odniesieniu do osób wykonujących wolny zawód. 

W stosunku do tych osób praca zawodowa stanowi nierozłączną część ich życia. Zważywszy na 

to rozróżnienie charakteru, w jakim występuje ta osoba w danej chwili (prywatnym czy zawo-

dowym) jest często trudne do określenia.19 Tym samym przeszukanie kancelarii prawniczej pod-

lega nie tylko wymogom przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania karnego ale 

również ochronie wynikającej z art. 50 Konstytucji oraz art. 8 EKPC. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż czynność przeszukania, w szczególności gdy do-

tyczy przeszukania pomieszczeń, powinna być należycie przygotowana. Niezbędne jest przy 

tym uwzględnienie gwarancji procesowych zawartych w Kodeksie postępowania karnego.20 

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podkreśla się, iż przeszukanie jako 

czynność ingerująca w mir domowy powinna być przeprowadzana jedynie kiedy jest odpo-

wiednia i wystarczająca do danej sytuacji oraz z zachowaniem zasad proporcjonalności. Nakaz 

przeszukania powinien być wystawiony w sposób możliwie szczegółowy, bowiem jego zbyt 

ogólnikowy charakter nie odpowiada zasadzie proporcjonalności.21 Ponadto nakaz przeszukania 

nie powinien zawierać zbyt szerokiego zakresu w celu zapewnienia realizacji przesłanki ko-

nieczności dokonania przeszukania.22 Zaznaczyć należy, iż zachowania szczególnej ostrożności 

                                                           
15 J. Grajewski, S. Steinborn, Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie, L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Warszawa 
2013, s. 728 oraz W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 279. 
16 P. Czyżyk, Przeszukanie – definicja, cele, podstawy faktyczne, formalne i prawne, [w:] P. Czyżyk, M. Karczmarczyk, J. Kosiński (red.) Zatrzymanie 
rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia, Szczecin 2013, s. 11. 
17 K. T. Boratyńska, Komentarz do art. 219 k.p.k., [w:] A. Sakowicz (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 525. 
18 D. Szumiło-Kulczycka, Art. 218(a), Art. 218(b), Art. 219, [w:] K. Dudka (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz orzeczniczy, Warszawa 
2015, https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587681828/479268 [data dostęp: 5.11.2016], Por. Wyrok ETPC z dnia 
18.04.2013 r., (26419/10), www.echr.coe.int [data dostępu: 5.11.2016r]. 
19 Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1992 r., (13710/88), LEX nr 81278. 
20 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Warszawa 2014, s. 790. 
21  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. (K 38/07) odwołał się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 
16.12.1997 r., w sprawie Camenzind przeciwko Szwajcarii (skarga nr 21353/93), w którym Trybunał uznał, iż przeszukanie mieszkania w celu uzyska-
nia dowodów jest konieczne tylko wtedy gdy przemawiają za tym odpowiednie argumenty. Jednocześnie stosowane środki muszą być proporcjo-
nalne (zob. wyrok TK z dnia 3 lipca 2008 r., K 38/07, LEX nr 396047). 
22 W wyroku ETPC z dnia 25.02.2003 r. (skarga nr 51772/92) Trybunał podkreślił, iż dokonanie przeszukania powinno być proporcjonalne do jego 
celu. Skarżący zarzucili, iż z powodu przeprowadzonego przeszukania doszło do naruszenia prawa do ochrony źródeł informacji oraz w wyniku 
przeszukania kancelarii adwokackiej nastąpiła nieuzasadniona ingerencja w prawo do poszanowania domu. Trybunał uznał, iż przeszukanie dokona-
ne w kancelarii adwokackiej miało na celu ujawnienie źródła dziennikarskiego. Tym samym czynność ta naruszyła art. 10 i 8 EKPC (zob. M.A. Nowicki, 
Roemen i Schmit przeciwko Luksemburgowi - wyrok ETPC z dnia 25 lutego 2003 r., skarga nr 51772/99, [w:] Nowy Europejski Trybunał Praw Człowie-
ka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1068). W niniejszej sprawie doszło do naruszenia szeroko pojmowanego prawa do prywatności. 

https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/520173247
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wymaga się podczas dokonywania czynności przeszukania u osoby, która nie jest stroną postę-

powania w sytuacji gdy podczas tej czynności zaistnieje potrzeba zabezpieczenia dowodu dla 

potrzeb postępowania karnego.23  

Znaczenie kodeksu etyki zawodowej radcy prawnego 

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, charakteryzującym się istot-

nymi cechami wynikającymi z zawodowego etosu. Jednym z najważniejszych zasad etyki zawo-

dowej radcy prawnego jest ochrona zaufania. Zapewnienie zaufania publicznego jest nie tylko 

przymiotem radcy prawnego ale również jego obowiązkiem etycznym. Stopień zaufania pu-

blicznego jest wynikiem wartości istotnych z punktu widzenia społecznego oraz wskazuje ocze-

kiwania społeczeństwa odnośnie standardów etycznych radców prawnych.24 Na podstawie art. 

17 Konstytucji istnieje możliwość tworzenia samorządów zawodowych, mających na celu re-

prezentację osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Ponadto zadaniem samorządów 

zawodowych jest unormowanie sytuacji prawnej grup zawodowych o szczególnym charakterze. 

Samorząd zawodowy radców prawnych zapewnia potencjalnym klientom gwarancje poprzez 

deklarowane zasady zachowania w Kodeksie etyki radcy prawnego.25 Zaznaczyć należy, iż Ko-

deks ten utworzony został na mocy ustawowego upoważnienia jakim jest art. 57 pkt 7 Ustawy 

o Radcach Prawnych.26 Oznacza to, iż organ samorządu zawodowego radców prawnych ma nie 

tylko prawo ale również obowiązek utworzenia Kodeksu etyki zawodowej. Istotne dla znacze-

nia statusu Kodeksu etyki radcy prawnego są przepisy wskazujące materialnoprawne przesłanki 

odpowiedzialności radcy prawnego za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki. Tym samym 

radca prawny zobowiązany jest postępować zgodnie z normami wyznaczonymi przez Kodeks 

etyki zawodowej, za których naruszenie przewidziana została odpowiedzialność przybierającą 

formę odpowiedzialności dyscyplinarnej.27 Postępowanie dyscyplinarne zmierza do przymusze-

nia radcy prawnego do właściwego wykonywania zawodu. Ponoszenie odpowiedzialności dys-

cyplinarnej przez radcę prawnego uzasadnione jest charakterem wykonywanego zawodu – za-

wodu zaufania publicznego.28 Zawarte w Kodeksie etyki wymogi wyznaczające zachowanie 

radcy prawnego mają na celu zagwarantowanie wysoką jakość świadczonych usług przez osoby, 

wykonujące ten zawód. Stanowią one ochronę zaufania klienta do przedstawicieli przedmioto-

wego zawodu. Służą one zapewnieniu potencjalnych klientów, iż nie dojdzie do nadużycia za-

ufania, którym obdarzą profesjonalistę.29 Radca prawny powinien nie tylko powstrzymać się od 

działań godzących w dobro swojego klienta, lecz również zobowiązany jest do wykorzystywa-

nia wszystkich możliwych środków prawnych w celu ochrony istotnych jego dóbr. Zważywszy 

na to znaczenie pierwszorzędne  ma zasada działania na rzecz dobra klienta.30 

                                                                                                                                                                                                 
Naruszenie związane było z dokonaniem przeszukania w kancelarii adwokackiej Anne-Marie Schmit. Jej klientem był skarżący dziennikarz Robert 
Roemen. (zob. szerzej W. Gontarski, Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 lutego 2003 r., 51772/99, LEX/el. 2014. Podobne orzeczenie zapadło w sprawie 
Smirnov przeciwko Rosji (skarga nr 71362/01) – „Przeszukanie przeprowadzone bez istotnych i wystarczających podstaw pod nieobecność gwarancji 
przeciwko ingerencji w tajemnicę zawodową, które miało miejsce w mieszkaniu skarżącego niebędącego podejrzanym o popełnienie żadnego czynu 
zagrożonego karą, lecz będącego obrońcą oskarżonych w tej samej sprawie, nie było "niezbędne w demokratycznym społeczeństwie". Tym samym 
miało miejsce naruszenie art. 8 Konwencji” (zob. wyrok ETPC z dnia 7.06.2007 r. 71362/01, LEX nr 290047). 
23 K. T. Boratyńska, Komentarz do art. 219 k.p.k…, op. cit., s. 525, 526. W decyzji ETPC z dnia 7 maja 2002 r. (41604/98) zaakcentowane zostało 
stanowisko, zgodnie z którym kwestia naruszenia prawa do prywatności uzależniona jest od zbadania meritum konkretnej sprawy (zob. decyzja 
ETPC z dnia 7 maja 2002 r., 41604/98, www.echr.coe.int, LEX nr 425193). 
24 M. Pieniążek, Etyka sytuacyjna prawnika, Warszawa 2008, s. 49. 
25 Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 
26 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.). 
27 P. Skuczyński, Etyka adwokatów i radców prawnych, Warszawa 2016, s. 33, 88, 89. 
28 R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2011, s. 207. 
29 P. Łabieniec, Rola kodeksów etyki zawodowej w zawodach adwokata i radcy prawnego, [w:] M. Król (red.) Etyka adwokacka i radcowska. Komen-
tarz, orzecznictwo i kazusy, Warszawa 2016, s. 30. 
30 M. Król, Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Warszawa 2011, s. 68. 

http://www.echr.coe.int/
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Przeszukanie w Kodeksie etyki radcy prawnego 

 Kodeks etyki radcy prawnego statuuje w art. 18 obowiązek żądania udziału przedstawi-

ciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu. Obowiązek ten dotyczy przeszukania nie 

tylko kancelarii radcy prawnego ale również innych pomieszczeń, w których świadczona jest 

pomoc prawna, jeżeli w wyniku przeszukania mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodo-

wej. Dotyczyć zatem to będzie również mieszkania radcy prawnego, jeżeli prowadzi on działal-

ność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania. Regulacja art. 18 Kodeksu etyki ma na celu 

zapewnienie ochrony radcy prawnego przed naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. Jest to jedna z podstawowych wartości zawodu radcy prawnego zagwarantowana 

ustawowo w art. 3 ustawy o radcach prawnych oraz podkreślona w art. 9 KERP. Zgodnie z po-

wyższymi przepisami zachowanie tajemnicy zawodowej jest nie tylko prawem ale i obowiąz-

kiem radcy prawnego. Tajemnicą objęte jest wszystko to o czym dowiedział się radca prawny 

w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 

jest nieograniczony w czasie. W KERP unormowano nakaz przeciwdziałania w zwalnianiu rad-

cy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej W myśl art. 19 KERP unormowa-

na została powinność radcy prawnego do podejmowania środków prawnych mających na celu 

uniknięcie lub ograniczenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

Podczas przeszukania kancelarii radcy prawnego istotne jest zapewnienie gwarancji za-

ufania klientów do radcy prawnego. W lokalu kancelarii bowiem znajdują się dokumenty doty-

czące wszystkich klientów. Udział przedstawiciela samorządu radców prawnych wzmacnia 

ochronę nienaruszalności tajemnicy zawodowej. Tym samym radca prawny, który jest w posia-

daniu informacji dotyczącej przeprowadzenia planowanego przeszukania w jego kancelarii po-

winien skontaktować się z własną Radą Okręgową w celu zapewnienia mu udziału przedstawi-

ciela samorządu w przeszukaniu. Zaznaczyć należy, iż na stronach internetowych poszczegól-

nych Okręgowych Izb radców prawnych odnaleźć można numery telefonów osób wyznaczo-

nych przez Izby do asystowania przy przeszukaniu.31 Art. 18 KERP stanowi tym samym nie tyl-

ko o obowiązku radcy prawnego do żądania asysty przy przeszukaniu ale również o powinności 

samorządu zawodowego do wyznaczania asystujących. Powinno być to dokonywane w taki 

sposób aby realizacja asysty była skuteczna i szybka. W orzecznictwie trybunałów europejskich 

podkreśla się, iż obecność przedstawiciela samorządu przy przeszukaniu powinna być dopusz-

czona przez cały czas przeszukania i w każdym wypadku kiedy do niego dochodzi.32 Skierowa-

nie przedstawiciela samorządu radców prawnych do miejsca, w którym przeprowadzana jest 

czynność przeszukania ciąży na organie samorządu zawodowego. Radca prawny powinien bez 

zbędnej zwłoki skierować do osób dokonujących przeszukania żądanie powstrzymania się od 

prowadzonych czynności do momentu przybycia asysty i zaprotokołowania tego faktu. W na-

stępnej kolejności radca prawny powinien oszacować możliwość ujawnienia tajemnicy zawo-

dowej podczas przeszukania. Zauważyć należy, iż KERP nie precyzuje kryterium, w oparciu 

o które należałoby dokonać prawdopodobieństwa ujawnienia tajemnicy prawnie ochronionej. 

Tym samym słusznie przyjmuje się w doktrynie, iż powinno być ono dokonane w oparciu 

o doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek. Powinność żądania asysty przy przeszukaniu nie 

jest uzależniona od mocy zagrożenia. Istotne jest aby zagrożenie ujawnienia tajemnicy zawo-

dowej było realne. Udział przedstawiciela samorządu ma na celu zmniejszenie prawdopodo-

bieństwa naruszenia tajemnicy zawodowej. Ponadto osoba ta czuwa nad właściwym pod wzglę-

                                                           
31 L. Korczak, Wykonywanie zawodu, [w:] T. Scheffler (pod red.) Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 101. 
32 A. Bereza (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2015, s. 336. 
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dem prawnym przebiegiem podejmowanych czynności związanych z przeszukaniem. Ponadto 

uczestniczy on w czynnościach podejmowanych przez osoby dokonujące przeszukania. Ma on 

prawo zgłaszać uwagi do protokołu czy doradzać radcy prawnemu.33 

Przepisy KERP wskazują jedynie ogólnikowo na powinność radcy prawnego w sytuacji, 

gdy następuje przeszukanie, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawo-

dowej. Szczegółowa regulacja przeprowadzenia przeszukania unormowana została przepisami 

rozdziału XXV Kodeksu postępowania karnego. Zważywszy na fakt, że od 1 lipca 2015 r. rad-

cowie prawni uzyskali uprawnienia do występowania w sprawach karnych i karnoskarbowych, 

można przypuszczać, iż  wpłynie to na wzrost przypadków dokonywania przeszukania lokalu 

kancelarii bądź mieszkań radców prawnych. Zagadnienie to jest ściśle związane z przestrzega-

niem zasad obowiązujących przy przeszukaniu dokonywanym u radcy prawnego tak, aby ta-

jemnica zawodowa nie została naruszona, a tym samym aby nie doszło do nadużycia zaufania 

jakim obdarzył klient profesjonalistę. W ramach dobrych praktyk utworzona została instrukcja 

zasad postępowania w przypadku przeszukania, która ma na celu zabezpieczenie interesów 

klienta radcy prawnego, objętego procedurą przeszukania.34 

 

                                                           
33 P. Włodawiec, P. Siemieniuk, Tajemnica zawodowa radcy prawnego, dostęp internetowy: https://www.linkedin.com/pulse/tajemnica-zawodowa-
radcy-prawnego-piotr-w%C5%82odawiec [data dostępu: 9.11.2016]. 
34 K. Stonoga, Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego [w:] „Przegląd rad-
cowski. Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu”2015, nr 8, s. 12. 
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PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PRZESZUKANIA  

KANCELARII RADCY PRAWNEGO CZ. II 

 

Udział asysty przy dokonywaniu przeszukania u radcy prawnego przewidziany na grun-

cie art. 18 KERP nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do jego uwzględnienia przez or-

gan prowadzący czynność przeszukania. Tym samym konieczne jest powiązanie powinności 

płynącej z KERP z warunkami unormowanymi przez przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie regulacji tej problematyki pod względem zarówno organiza-

cyjnym jak i w celu ugruntowania zasad obowiązujących przy dokonywaniu przeszukaniu 

sformułowane zostały szczegółowe zalecenia w tej materii. Przybrały one formę instrukcji opra-

cowanej w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP.1 Reguluje ona zasady postępowania 

w razie przeszukania kancelarii lub mieszkania radcy prawnego jak również określa tryb i daje 

wskazówki dotyczące postępowania w sytuacji dokonywania przeszukania w warunkach okre-

ślonych w art. 18 KERP. W instrukcji podkreśla się, iż obecność asysty przy przeszukaniu kan-

celarii radcy prawnego jest uzasadniona ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawo-

dowej. Podczas przeszukania istotną rolę odgrywa zapewnienie w jak najwyższym stopniu na-

ruszenia tajemnicy zawodowej. Zagadnienie to odgrywa tym większą rolę jeżeli przeszukanie 

odbywa się w lokalu kancelarii. Jest to szczególne miejsce przeszukania ze względu na fakt, iż 

znajdują się tam dokumenty, akta, notatki, nośniki elektroniczne i w inny sposób utrwalone 

informacje dotyczące klientów kancelarii, mogących nie być związanych ze sprawą stanowiącą 

przedmiot przeszukania. Zauważyć należy, iż istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, iż 

w takich przypadkach wgląd osób trzecich wpłynie negatywnie na obowiązek zachowania ta-

jemnicy zawodowej. W opracowanej instrukcji podkreślone zostało, iż obowiązek zgłaszania 

zarzutów co do wymagań stawianych przez Kodeks postępowania karnego przeszukaniu spo-

czywa tak na radcy prawnym, u którego dokonuje organ czynności przeszukania jak i na radcy 

asystującym przy przeszukaniu. W szczególności radcowie powinni zwrócić uwagę na dokładne 

odnotowanie w protokole zarzutów dotyczących nie wyrażenia zgody na dokonanie zajęcia 

konkretnych przedmiotów oraz zaniechania przez organy zastosowania właściwego zabezpie-

czenia akt i innych nośników elektronicznych przed dostępem do nich osób niepowołanych. 

Opracowana instrukcja podkreśla wagę właściwego przeszukania dla zapewnienia zachowania 

tajemnicy zawodowej. Radca prawny i asystujący mu przedstawiciel samorządu zawodowego 

powinni czuwać, aby dokumenty i inne nośniki, które zawierają prawnie chronioną tajemnicę 

nie zostały odczytane przez osoby dokonujące przeszukania a jedynie zostały prawidłowo opie-

czętowane i przekazane bez zbędnej zwłoki sądowi lub prokuratorowi.2 Organ dokonujący 

przeszukania powinien pozostawić dokumenty bez ich odczytywania w przypadku gdy odnoszą 

się one do kwestii związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy. Nie jest wymagane aby 
                                                           

1 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, powstałą w VII kadencji KRRP 
w miejsce Ośrodka Badawczego i Komisji Legislacyjnej (zob. szerzej struktura i zadania Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP – Strona główna 
Krajowej Izby Radców Prawnych [w:] dostęp internetowy: http://kirp.pl/osrodek-badan-studiow-i-legislacji/struktura-i-zadania [data dostępu: 
11.11.2016]. 
2 Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeń-
stwa naruszenia tajemnicy zawodowej [w:] dostęp internetowy: https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/przeszukanie-kancelarii-radcy-
prawnego/krystyna-stoga-zasady-postepowania-w-przypadku-przeszukania-kancelarii-mieszkania-lub-innych-pomieszczen-radcy-prawnego-i-
zwiazanego-z-tym-niebezpieczenstwa-naruszenia-tajemnicy-zawodowejquot/ [data dostępu: 11.11.2016]. 
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obrońcą w powyższym przypadku miał być ten radca, u którego dokonuje się przeszukania. 

Możliwe jest bowiem aby był on w posiadaniu informacji dotyczących sprawy karnej prowa-

dzonej przez innego radcę w przeszukiwanej kancelarii albo adwokata. W przypadku gdy organ 

poweźmie wątpliwość co do oświadczenia radcy o objęci danych dokumentów informacjami 

związanymi z wykonywaniem funkcji obrońcy, może wtedy wystąpić o rozstrzygnięcie tej 

sprawy do sądu.3 Ponadto radca prawny, u którego dochodzi do przeszukania oraz radca asystu-

jący powinni oni brać czynny udział przy szukaniu, segregacji i kopiowaniu dokumentów, 

zwracając jednocześnie uwagę na dowody, które nie są związane ze sprawą, a dotyczą innych 

klientów kancelarii. W sytuacjach naruszenia przepisów prawa przez organy dokonujące prze-

szukania, radcowie powinni wnieść sprzeciw, który należy odnotować w protokole. Jest to tym 

bardziej istotne zważywszy na możliwość wykorzystania takich dokumentów jako dowodów 

w toczącym się postępowaniu karnym (odpowiada temu regulacja art. 226 k.p.k. a tym samym 

zakazy i ograniczenia wskazane w art. od 178 k.p.k. do 181 k.p.k.).4 

Zachowanie tajemnicy zawodowej jako obowiązek ustawowy radcy prawnego 

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 226 k.p.k., dokumenty zawierające tajemnicę zawo-

dową mogą być wykorzystane jako dowody w postępowaniu karnym przy uwzględnieniu zaka-

zów i ograniczeń unormowanych na gruncie art. 180 § 2 k.p.k. Zaznaczyć należy, iż w przypad-

ku dokumentów zawierających tajemnicę obrończą niedopuszczalne jest wykorzystanie ich 

w postępowaniu jako dowodu w sprawie. 

Zwolnienie z zachowania tajemnicy radcy prawnego nastąpić może po realizacji przesła-

nek zawartych w art. 180 § 2 k.p.k.5 Powyższy zakaz dowodowy ma charakter względny, bo-

wiem nie jest dopuszczalne przesłuchanie świadka co do faktów objętych tajemnicą bez wyda-

nia postanowienia o zwolnieniu z obowiązku jej zachowania.6 Procedurę zwolnienia 

z obowiązku zachowania tajemnicy radcy prawnego inicjuje wniosek o przesłuchanie danej 

osoby w charakterze świadka lub o zezwolenie na takie przesłuchanie. Warunkiem zwolnienia 

jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uchylenie obowiązku zachowania tajemnicy jest nie-

zbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz okoliczność, co do której następuje zwolnienie, 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Przesłanka „dobra wymiaru sprawiedliwo-

ści” jest szeroko krytykowana ze względu na zbyt obszerne rozumienie tej klauzuli generalnej. 

Podnosi się potrzebę jej precyzyjnego określenia co umożliwiłoby jej wąską interpretację.7 Dru-

ga przesłanka realizuje się w sytuacji niemożności dokonania ustaleń przy pomocy innych środ-

ków dowodowych, przy jednoczesnym wyczerpaniu istniejących w danej sprawie źródeł dowo-

dowych. Przesłanki uzasadniające zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej 

powinny być interpretowane ściśle, bowiem każdorazowo zachodzi konieczność uzasadnienia 

skorzystania z tej regulacji. 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowi element prawidłowego funkcjo-

nowania wymiaru sprawiedliwości, a tym samym całego systemu ochrony prawnej w demokra-

tycznym państwie. Jest dobrem samym w sobie, stanowiąc gwarancję prawidłowego i etycznego 

                                                           
3 A. Bereza (pod red.), Zawód radcy prawnego…, op. cit., s. 335. 
4 Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeń-
stwa naruszenia tajemnicy zawodowej [w:] https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/przeszukanie-kancelarii-radcy-prawnego/krystyna-stoga-
zasady-postepowania-w-przypadku-przeszukania-kancelarii-mieszkania-lub-innych-pomieszczen-radcy-prawnego-i-zwiazanego-z-tym-
niebezpieczenstwa-naruszenia-tajemnicy-zawodowejquot/ [data dostępu: 11.11.2016]. 

5 L. Paprzycki, Komentarz do art. 180 k.p.k., [w:] L. K. Paprzycki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1 – 424, Warszawa 
2013 r., s. 614, 615. 

6 Zob. P. Hofmański, Komentarz do art. 180 k.p.k., [w:] P. Hofmański (red.) Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1 – 
296¸Warszawa 2011 r., s. 996. 

7 K. T. Boratyńska, Komentarz do art. 180 k.p.k., [w:] A. Sakowicz (pod red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 446. 
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wykonywania zawodów zaufania publicznego.8 Wskazać należy, iż przepis art. 180 § 2 k.p.k. 

jest literalnie sprzeczny z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Kodeks 

postępowania karnego dopuszcza możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez sąd gdy 

zaistnieją ustawowe ku temu przesłanki. Tymczasem wskazany przepis ustawy o radcach praw-

nych przewiduje kategoryczny zakaz zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodo-

wej co do faktów, o których radca prawny dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub pro-

wadząc sprawę. Jednakże w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego 

wskazuje się, iż przepis art. 180 § 2 k.p.k. stanowi lex specialis w stosunku do zakazu przewi-

dzianego w ustawie o radcach prawnych. W dniu 9 września 2003 r. Krajowa Rada Radców 

Prawnych podjęła uchwałę nr 594/V/2003 w sprawie zwalniania radców prawnych z obowiąz-

ku dochowania tajemnicy zawodowej. W podjętej uchwale przedstawiła swoje zaniepokojenie 

pojawiającymi się przypadkami zwalniania przez sądy radców prawnych z obowiązku zacho-

wania tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 § 2 k.p.k. Krajowa Rada Radców Prawnych pod-

kreśliła, iż brak precyzyjnego określenia zakresu przesłuchania w trybie art. 180 § 2 k.p.k. do-

prowadzić może do sytuacji, w której przedmiotowy zakres przesłuchania radcy prawnego 

określony zostanie przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w zakresie szer-

szym niż wynikało to z treści ich wniosku dotyczącego zwolnienia z obowiązku zachowania 

tajemnicy radcowskiej. Skrytykowano praktykę sądów, polegającą na uwzględnianiu wniosków, 

których zakres przedmiotowy nie jest objęty tajemnicą radcowską albo który może być zastą-

piony innymi  środkami dowodowymi. Ponadto uznano za błędne formułowanie wniosków, 

które enigmatycznie uzasadniają spełnienie przesłanek z art. 180 § 2 k.p.k. w indywidualnym 

przypadku dotyczącym danego radcy prawnego. Krajowa Radców Prawnych zaznaczyła, że za-

wód radcy prawnego oparty musi być na zaufaniu klienta do radcy prawnego. Radca prawny 

zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, a dochowanie jej stanowi powinność 

korporacyjną pod rygorem poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej. W związku z tym 

zwolnienie z obowiązku może nastąpić ale tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych.9 Tym 

samym, w zakresie wskazanym przez przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wykonu-

jące zawód radcy prawnego mogą być zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy zawodo-

wej. 

Za słuszny trzeba uznać pogląd wyrażony w doktrynie stwierdzający, iż wykorzystanie 

zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy nastąpić może jedynie w postępowaniu, na któ-

rego potrzeby wydane zostało postanowienie o zwolnieniu. Natomiast za niedopuszczalne 

uznać należy powoływanie się na wydane postanowienie w tym przedmiocie w innej sprawie, 

nawet w sytuacji, gdy dotyczyłaby ona podobnego zakresu przedmiotowego.10 

Wnioski  

Prawo do prywatności jest złożoną materią. Obejmuje ona m.in. prawo do nienaruszal-

ności mieszkania. Każda jednostka ma prawo do indywidualnej kontroli strefy, która wyłącznie 

dotyczy jedynie jej osoby.11 Dokonanie przeszukania kancelarii ingeruje zarówno w prawo do 

nienaruszalności mieszkania jak również prawo do prywatności. Pod względem normatywnym 

prywatność traktowana jako samoistne dobro podlegające ochronie prawnej, przyznaje jednost-

                                                           
8 Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2012 r. (SDI 32/12), LEX nr 1231613. 
9 Uchwała Nr 594/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 września 2003 r. w sprawie: stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców 
prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art.180§2 k.p.k.). 
10 Zob. P. K. Sowiński, Zwolnienie adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym, 2004 r., nr 3, s. 112 (podaję za K. T. 
Boratyńska, Komentarz do art. 180 k.p.k., … op. cit., s. 447). 
11 A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se) [w:] „Państwo i Prawo” 2006, nr 1, s. 19. 
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ce uprawnienie do nienaruszalności sfery życia prywatnego.12 Prawo do nienaruszalności 

mieszkania nie ma jednak charakteru absolutnego. Podlega ona ograniczeniu wskutek realizacji 

przesłanek materialnych i formalnych zawartych w art. 50 konstytucji jak i art. 8 ust. 2 Kon-

wencji. Prawnik wykonujący zawód radcy prawnego, czyli zawód zaufania publicznego, 

w szczególny sposób zaangażowany jest w wymiar sprawiedliwości. Podkreślić należy, iż obej-

muje on pewien pierwiastek etyczny. Tym samym dla radcy prawnego kodeks etyki zawodowej 

odgrywa istotną rolę. Bezsprzecznie stwierdzić należy, iż wymogi zawarte w KERP są znacznie 

wyższe aniżeli wymogi stawiane osobom niewykonującym zawodu zaufania publicznego.13 Pod-

stawową zasadę przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego stanowi obowiązek zachowania 

tajemnicy zawodowej. Bezsprzecznie należy chronić i wzmacniać istniejące pomiędzy klientem 

a radcą stosunki zaufania. Doniosłość zaufania zaakcentowana zostaje nie tylko na gruncie 

ustawowym ale również przez kodeks etyki zawodowej.14 Radca prawny zobowiązany jest do 

podejmowania wszelkich środków, zgodnych z prawem, które mają zmierzać do uchronienia go 

przed naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednym z przejawów 

wzmocnienia ochrony jest obowiązek żądania udziały przedstawiciela samorządu zawodowego 

przy przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do naruszenia tajemnicy zawodowej. 

Instytucja asysty obecnego przy przeszukaniu unormowana została w art. 18 KERP. Za-

uważyć należy, iż odnosi się ona jedynie do zachowania pożądanego u radcy prawnego w przy-

padku przeszukania. Nie ma ona założeń fundamentalnych w przepisach samorządowych.15 

W doktrynie słusznie wskazuje się, iż art. 18 Kodeksu etyki jest normą o charakterze technicz-

nym a nie deontologicznym. Z racji tego, że zawiera on nakaz określonego zachowania zasadnie 

postuluje się, iż powinien być on usankcjonowany w Regulaminie wykonywania zawodu.16 Jed-

nostka powinna mieć zapewnioną gwarancję przed wszelkimi nadużyciami ze strony organów 

władzy zarówno wskutek właściwie sformułowanych przepisów prawa jak i praktyki. Tym sa-

mym możliwe będzie uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w prawo jednostki do poszanowania 

mieszkania. 

 

                                                           
12 J. Skorupka, Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszukania w postępowaniu karnym [w:] „Palestra” 2007, nr 9-10, s. 96. 
13 P. Łabieniec, Rola kodeksów etyki zawodowej w zawodach adwokata i radcy prawnego …, op. cit., s. 33. 
14 P. Skuczyński, Etyka adwokatów i radców prawnych …, op. cit., s. 36. 
15 R. Korski,  Spokojnie… to tylko przeszukanie… ale ostrożność – przede wszystkim [w:] „Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Krakowie” 2012, nr 1, s. 18. 
16 L. Korczak, Wykonywanie zawodu … op. cit., s. 105. 
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PRZESZUKANIE A INFORMACJE NIEJAWNE I OCHRONA TAJEMNICY 

 

 
Wstęp 

Na gruncie Kodeksu postępowania karnego1 (dalej jako: k.p.k.) przeszukanie zostało uregu-

lowane w rozdziale 25. Jak stanowi art. 219 k.p.k. celem przeszukania jest: wykrycie lub za-

trzymanie, albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej oraz znalezienie rzeczy, które 

mogą stanowić dowód w sprawie2. Przeszukanie nie jest wyłącznie czynnością wykrywczą, na-

leży zaznaczyć, że jest to także pewien środek przymusu. Prowadzi bowiem do naruszenia lub 

ograniczenia praw jednostki zagwarantowanych przez Konstytucję RP3 (art. 50 Konstytucji RP4 

stanowi o nienaruszalności mieszkania a art. 41 ust.15 o nietykalności osobistej6). Jednak odstęp-

stwo od tych praw i wolności konstytucyjnych występuje jako delegacja ustawowa dla art. 219 

k.p.k., gdzie określone zostały sytuacje, w których przeszukanie jest dopuszczalne. Wartą anali-

zy jest sytuacja, gdy czynność przeszukania dotyczy informacji niejawnych lub dokumentów 

objętych tajemnicą – w szczególności, gdy mamy do czynienia z  tajemnicą obowiązującą 

w zawodach prawniczych, m.in. tajemnicą adwokacką. 

Przeszukanie – informacje ogólne 

Przeszukania dokonać można w wypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy do przypusz-

czenia, że podejrzany lub rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w 

postępowaniu karnym znajdują się w miejscu podjętych czynności7. Przeszukanie może zostać 

dokonane jedynie przez prokuratora albo na polecenie sądu lub prokuratora – przez Policję. W 

wypadkach wskazanych w ustawie – może dokonać tego inny organ, np. art. 312 w zw. z art. 9 

ust.1 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej8. Inaczej sytuacja kształtuje się, gdy 

mamy do czynienia z wypadkami niecierpiącymi zwłoki. Jeśli postanowienie sądu lub prokura-

tora nie mogło zostać wydane, organ okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację 

służbową. Po czym niezwłocznie zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszu-

kania. Jeśli osoba, u której dokonano przeszukania zgłosi żądanie do protokołu, postanowienie 

należy doręczyć jej w ciągu 7 dni od daty czynności. Warto wspomnieć, że o możliwości złoże-

nia takiego żądania należy tę osobę pouczyć9. Zgodnie z art. 221 k.p.k. przeszukania pomiesz-

czeń zamieszkałych można dokonać w porze nocnej (tj. od godziny 22 do godziny 6) tylko 

w wypadkach niecierpiących zwłoki. Jeśli przeszukanie zostało zapoczątkowane wcześniej, a 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749). 
2 Art. 219 k.p.k.  
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
4 Art. 50 Konstytucji RP: „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w 
przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. 
5 Art. 41 ust.1 Konstytucji RP: „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastą-
pić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”. 
6 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 511. 
7 Art. 219 k.p.k. 
8 J. Grajewski, P. Rogoziński, Art. 220 [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, S. Steinborn (red.), LEX/el. 2016 [data 
dostępu: 08.11.2016]. 
9 Art. 220 k.p.k. 
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nastała pora nocna – można je jednak kontynuować10. Wyjątkiem są lokale dostępne dla nie-

ograniczonej liczby osób, np. lokale gastronomiczne, które są czynne całodobowo lub magazy-

ny11.W przypadku przeszukiwania pomieszczeń lub miejsca zamkniętego instytucji państwowej 

lub samorządowej, należy o przeszukaniu zawiadomić kierownika instytucji lub jego zastępcę 

albo organ nadrzędny oraz dopuścić go do udziału w czynności12. 

Informacje niejawne i ochrona tajemnicy 

Tajemnica, to pojęcie, które można rozpatrywać w różnych znaczeniach. Może być to se-

kret absolutny lub informacja, która jest znana określonemu kręgowi osób (jak to jest w przy-

padku tajemnicy zawodów prawniczych)13. 

W literaturze powszechnie uznaje się ujęcie merytorycznej zawartości tajemnicy zawodo-

wej dokonane przez M. Cieślaka. Według niego „tajemnica zawodowa może mieć za przedmiot 

dwa rodzaje wiadomości. Pierwszy rodzaj to wiadomości dotyczące prywatnego życia jednostki, 

czyli tajemnica prywatna. Drugi to wiadomości niezwiązane z jednostką korzystającą z usługi 

zawodowej, lecz łączące się z wykonywaniem danego zawodu lub jego organizacją (np. tajniki 

świadczenia usług zawodowych, wiadomości dotyczące wewnętrznego życia organizacji zawo-

dowych), którą autor nazywa tajemnicą zawodową w ścisłym sensie”14. M. Rusinek w swej pra-

cy zauważa jednak, że podział ten może być narażony na zarzut niezupełności. Wynika to 

z tego, że można podać przykład wiadomości, która nie dotyczy życia prywatnego, ani spraw 

zawodowych, mimo to jest uważana za wiadomość objętą tajemnicą zawodową. Decydujące 

znaczenie dla określenia zakresu przedmiotowego tajemnicy zawodowej – ma związek 

z wykonywaniem zawodu. Według autora „wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem 

zawodu mogą dotyczyć życia osobistego czy rodzinnego jednostki, ale równie dobrze sfery jej 

aktywności społecznej czy publicznej. Wysiłki zmierzające do wyznaczenia zakresu tajemnicy 

zawodowej według kryteriów treści wiadomości są więc bezowocne, a co ważniejsze, zbędne, 

gdyż uzupełnianie definicji tajemnicy zawodowej, opartej na kryterium formalnym, elementami 

nawiązującymi do merytorycznej zawartości wiadomości może prowadzić jedynie do dalszych 

komplikacji terminologicznych”15. 

Według B. Kunickiej-Michalskiej „tajemnica zawodowa ma na celu przede wszystkim 

ochronę sfery tajemnicy, do której każdy człowiek ma prawo, niemniej drugą ważną okoliczno-

ścią, dla której tajemnicę chronią liczne systemy prawne, jest zapewnienie prestiżu zawodu, a co 

za tym idzie, stworzenie klimatu zaufania do przedstawicieli danego zawodu nie tylko wśród 

tych, którzy już im powierzyli własne tajemnice, ale także wśród wszystkich przyszłych klien-

tów”16. J. Naumann twierdzi zaś, że tajemnica adwokacka chroni m.in. takie wartości, jak: pełne 

urzeczywistnienie i przestrzeganie praw człowieka i obywatela, utrzymanie i krzewienie demo-

kracji, zagwarantowanie prawidłowego procesu wymierzania sprawiedliwości, ochronę konsty-

tucyjnie zagwarantowanych wartości oraz zagwarantowanie adwokatom możności prawidło-

wego wykonywania powinności zawodowych17. 

                                                           
10Art. 221 k.p.k. 
11 R. Ponikowski, W. Posnow, Z. Świda, Postępowanie karne: Część ogólna (red.) J. Skorupka, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 371. 
12 Art. 222 k.p.k. 
13 J. Kurek, Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica obrońcy [w:] MOP 2014, Nr 3, Legalis [data dostępu: 13.11.2016]. 
14 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 271-272, cyt. za: M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w 
polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, LEX [data dostępu: 13.11.2016]. 
15 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa…, op. cit. [data dostępu: 13.11.2016]. 
16B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972, cyt. za: Ibidem. 
17 J. Giezek, O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie [w:] „Palestra” Warszawa 2014, nr 9, s. 61. 
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W procesie karnym szczególne znaczenie możemy przypisać kwestiom związanym z kolizją 

między zachowaniem tajemnicy a obowiązkiem wydania organom procesowym dokumentów, 

które mogą mieć znaczenie dla postępowania. M. Rusinek zaznacza, że potrzebę szczególnego 

traktowania dokumentów, które zawierają informacje objęte tajemnicą zawodową widziano już 

w przeszłości, a najwięcej uwagi poświęcono tajemnicy adwokackiej. Już F. Payen pytał: „Czy 

nie będzie sprzeczności w tym, że sędzia z jednej strony uznaje prawo obrońcy do zachowania 

milczenia z drugiej zaś – może przetrząsać i zajmować jego akta?”. Na polskim gruncie zaś, M. 

Niedzielski stwierdził, że „zakaz słownego rozgłaszania powierzonej tajemnicy jest wręcz cy-

niczny, jeśli się zważy, że w wielu przypadkach dobro klienta może być najbardziej zagrożone 

właśnie przez udostępnienie oczom osób postronnych zdeponowanego dokumentu”18. 

Istnieją szczególne regulacje, gdy w trakcie przeszukania wydane lub znalezione zostały: pi-

sma lub dokumenty, które zawierają informacje niejawne lub wiadomości objęte tajemnicą za-

wodową (np. tajemnica adwokacka) lub inną tajemnicą prawnie chronioną albo mającą charak-

ter osobisty. Pierwszy mechanizm ochrony określony w art. 225 k.p.k. polega na ograniczeniu 

możliwości dotarcia do dokumentu podczas przeszukania, zaś  art. 226 k.p.k. dotyczy mechani-

zmu korzystania z pozyskanych dokumentów w procesie19. Dokumenty, które zawierają tajem-

nicę państwową, służbową lub zawodową podlegają takim samym rygorom, jakim osoby, które 

obowiązuje zachowanie tej tajemnicy20. 

Jak słusznie zauważa M. Rusinek należy odróżnić pojęcie dokumentu w znaczeniu proce-

sowym od pojęcia dowodu zdefiniowanego w prawie karnym materialnym. Dowód zgodnie 

z art. 115 § 4 Kodeksu karnego (dalej: k.k.)21 to: „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik in-

formacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim 

treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. 

Zgodnie zaś z punktem widzenia procesu karnego, dokument musi być przydatny do celów do-

wodowych. Decydującym kryterium jest treść dokumentu, na mocy której zostaje stwierdzona 

jego przydatność dla toczącego się procesu22. Według M. Cieślaka: „przez dokument rozumie się 

przedmiot, na którym utrwalona jest treść psychiczna człowieka, niezależnie od sposobu jej 

utrwalenia”23. Nie wszystkie dokumenty odpowiadające definicji karnomaterialnej są dokumen-

tami w znaczeniu procesowym, choć dokumentem w rozumieniu procesowym są także doku-

menty nie spełniające kryteriów definicji ujętej w k.k.24. 

Zgodnie z art. 225 § 1 k.p.k. jeżeli kierownik instytucji państwowej lub samorządowej albo 

osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u której przeszukanie jest przeprowadzane, 

złoży oświadczenie, że pisma lub inne dokumenty zawierają informacje niejawne lub wiadomo-

ści objęte tajemnicą wyżej wskazaną, organ który przeprowadza czynności – przekazuje pismo 

lub inny dokument prokuratorowi lub sądowi (bez jego odczytywania, choć może zaznajomić 

się z jego wyglądem25) w opieczętowanym opakowaniu26. Organ, który dokonuje czynności ma 

obowiązek zastosowania wskazanych rygorów, w każdym wypadku, gdy zostanie złożone 

oświadczenie, że pismo lub inny dokument zawiera informacje niejawne lub wiadomości objęte 
                                                           

18 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa…, op. cit. [data dostępu: 13.11.2016] 
19 Ibidem. 
20 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Wolters Kluwer , Warszawa 2010, s. 381. 
21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 
22 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa…, op. cit. [data dostępu: 13.11.2016]. 
23 M. Cieślak, Dopuszczalność korzystania z pozasądowych opinii rzeczoznawczych w postępowaniu karnym [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis 
1990, vol. CLXXIII, s. 56, cyt. za: Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 J. Skorupka, Art. 225 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis [data dostępu: 
08.11.2016]. 
26 Art. 225 § 1 k.p.k. 
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tajemnicą. Organ nie może zweryfikować, czy złożone oświadczenie jest prawdziwe27. Powyżej 

wskazany tryb nie obowiązuje w stosunku do dokumentów zawierających klauzule „zastrzeżo-

ne” lub „poufne” albo dotyczących tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronio-

nej, jeżeli ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, oraz w odniesieniu 

do pism, które mają charakter osobisty, których jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem28. 

Informację niejawną można zdefiniować, jako informację „której nieuprawnione ujawnie-

nie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby 

z punktu widzenia jej interesów niekorzystne”29. Informacje niejawne oznaczone klauzulą „taj-

ne” lub „ściśle tajne” są pozostawione wyłącznie w dyspozycji określonego organu państwowe-

go. Osoby zobowiązane do zachowania informacji niejawnych mogą być przesłuchiwane co do 

okoliczności, na które ten obowiązek jest rozciągnięty, tylko w przypadku, gdy zostaną zwol-

nione z obowiązku zachowania tajemnicy przez odpowiedni organ przełożony. Wspomnieć 

należy, że zwolnienia takiego można odmówić wyłącznie wtedy, gdy złożone zeznania mogłyby 

wyrządzić poważną szkodę państwu. Ocena taka zależy jednak od naczelnego organu admini-

stracji rządowej (art. 179 k.p.k.)30. 

W przypadku wykorzystywania dokumentu, który zawiera informacje niejawne, jako do-

wodu w postępowaniu karnym, zakazy zawarte w art. 178-181 k.p.k. stosuje się odpowiednio. 

W postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodu, dokumentu zawierającego 

tajemnicę lekarską – decyduje prokurator31. Jeśli dokumenty zawierają wiadomości oznaczone 

klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”, sąd lub prokurator zwraca się do właściwego organu 

o zwolnienie z tajemnicy. Jeśli oznaczone są klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne” oraz gdy zwią-

zane są z tajemnicą zawodową – sąd lub prokurator może zwolnić z tajemnicy stosownie z art. 

180 k.p.k. Organ wydaje wtedy postanowienie32. 

Jeżeli dokumenty zawierają informacje objęte tajemnicą: notarialną, adwokacką, radcowską, 

doradcy podatkowego, lekarską albo dziennikarską – można wykorzystać je, tylko wtedy, gdy 

jest to niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podsta-

wie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym decyduje sąd, w terminie nie dłuż-

szym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. W postępowaniu sądowym – sąd decy-

duje z urzędu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

Prokurator w składanym wniosku powinien wykazać okoliczności będące przedmiotem po-

stępowania przygotowawczego, które mogą być ustalone na podstawie zabezpieczonych doku-

mentów. We wniosku powinno zostać wykazane, że okoliczności tych nie można ustalić inaczej 

i jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości33.  

Należy podkreślić, że nie wszystkie informacje pozostające w posiadaniu, np. adwokata są 

objęte tajemnicą, a jedynie te „o których wiadomość powziął wykonując swój zawód (…) Co 

zatem istotne, kryterium, które winno być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu omawianej 

kwestii, nie może sprowadzać się do ustalenia tytułu zawodowego, jakim dana osoba posłużyła 

się przy dokonaniu danej czynności, a winno odwoływać się do istoty czynności jaką wówczas 

przedsiębrała”34. 

                                                           
27 J. Skorupka, Art. 225 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, op.cit. [data dostępu: 08.11.2016]. 
28 R. Ponikowski, W. Posnow, Z. Świda, Postępowanie karne…, op. cit., s. 372.  
29 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167). 
30 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 364. 
31 Art. 226 k.p.k. 
32 J. Skorupka,  Art. 226 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, op. cit. [data dostępu: 08.11.2016]. 
33 Ibidem. 
34 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2015 r. (II AKz 443/15) Legalis nr 1337894. 
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Jeśli chodzi o zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej, nie może dotyczyć ono danych, które 

umożliwiałyby identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji oraz osób udzielają-

cych informacji do opublikowania, jeśli osoby te zastrzegły nieujawnianie tych danych – art. 

180 § 3 k.p.k. 35. 

„Tajemnica obrończa” 

Według art. 225 § 3 k.p.k. jeżeli obrońca lub inna osoba, od której żąda się wydania rzeczy 

lub przeprowadza się przeszukania, złoży oświadczenie, że w wydanych lub znalezionych do-

kumentach lub pismach znajdują się treści związane z wykonywaniem funkcji obrońcy, organ 

pozostawia dokumenty bez zapoznawania się z treścią i wyglądem36. Jeśli jednak oświadczenie 

innej osoby niebędącej obrońcą (np. sekretarka kancelarii) budzi wątpliwości organ, który do-

konuje przeszukania, przekazuje dokumenty z zachowaniem rygorów określonych w art. 225 § 

1 k.p.k. sądowi. Sąd po zapoznaniu się z dokumentami zwraca je w całości lub w części albo 

wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu37. Podkreślić należy, że doktryna nie jest zgodna w 

kwestii interpretacji pojęcia obrońcy. Możemy spotkać się ze zwolennikami poglądu, że 

w przepisie chodzi nie tylko o obrońcę w postępowaniu karnym ale także w postępowaniu: 

karnym skarbowym czy dyscyplinarnym38. Hofmański uważa zaś, że obejmowanie zakazem 

także obrońcę z postępowania dyscyplinarnego jest błędne, a powinno ograniczyć się jedynie do 

obrońców w występujących w postępowaniu karnym39. Wydaje się jednak, że należałoby poję-

cie obrońcy interpretować w sposób szerszy. Zwolennicy tego poglądu podnoszą, że chodzi 

przede wszystkim o wzmocnienie tajemnicy obrończej. W art. 225 § 3 nie zostało wskazane, że 

chodzi wyłącznie o adwokata lub radcę prawnego, lecz mowa jest o obrońcy. Nie ma powodów 

aby faworyzować obrońców wpisanych na listę adwokatów bądź radców prawnych, w sytu-

acjach gdzie obronę wykonywać inna osoba, np. w postępowaniu dyscyplinarnym, obrońcą mo-

że być także sędzia40. 

Zakaz zajęcia dokumentów, które mogą być związane z wykonywaniem funkcji obrońcy, 

wynika pośrednio z art. 178 pkt 1 k.p.k., tj. wykluczenia możliwości przesłuchania w procesie 

karnym obrońcy co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowa-

dząc sprawę. Zdaniem M. Rusinka „nietrafne jest mówienie w procesie karnym o «tajemnicy 

obrończej» – termin ten funkcjonuje raczej jako skrót myślowy. Obowiązek dyskrecji wiążący 

obrońcę to w rzeczywistości tajemnica adwokacka, której ochrona wzmocniona została bezwa-

runkowym zakazem przesłuchania z art. 178 pkt 1 k.p.k. Ratio legis tego zakazu należy poszu-

kiwać raczej w ogólnej potrzebie umacniania zaufania niezbędnego do wykonywania obrony 

oraz charakterze czynności obrończych”41. 

Norma zawarta w art. 225 § 3, jak wskazuje orzecznictwo znajduje zastosowanie także do 

złożonego oświadczenia przez aplikanta adwokackiego, który jest upoważniony przez adwokata 

do zastępstwa go jako obrońcy w sprawie. Sąd Najwyższy uznał, że: „Nie ma żadnych przesła-

nek ku temu, by prawne znaczenie działań aplikanta adwokackiego w poszczególnych stadiach 

postępowania karnego postrzegać inaczej, niż w odniesieniu do adwokata występującego w roli 

                                                           
35 Art. 180 § 3 k.p.k. 
36 Art. 225 § 3 k.p.k. 
37 Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, LEX [data dostępu: 26.11.2016] 
38 K. Boratyńska, Art. 225 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz  (red.) A. Sakowicz, C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis [data dostępu: 
08.11.2016]. 
39 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa…, op. cit., [data dostępu: 13.11.2016] 
40 K. Z. Eichstaedt, Art. 225 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I (red.) D. Świecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX 2016 
[data dostępu: 24.11.2016]. 
41 Ibidem. 



154 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

obrońcy. Wraz z przyjęciem upoważnienia aplikant przejmuje status beneficjenta, a zarazem 

strażnika tajemnicy obrończej, bo przecież podczas zastępowania obrońcy nie może ona być 

chroniona w mniejszym stopniu, niż przy wykonywaniu tej funkcji przez adwokata. Raz jeszcze 

należy zaakcentować, że u podstaw instytucji tajemnicy obrończej jest ochrona prawa oskarżo-

nego do obrony i umożliwienie mu korzystania z tego prawa. Urzeczywistnia się ono także 

przez wyłączenie prawnej możliwości uzyskania przez organy prowadzące postępowanie wie-

dzy, którą obrońca posiadł w sprawie, w tym informacji co do zamierzonego sposobu wykony-

wania obrony. Status procesowy aplikanta adwokackiego przy zastępowaniu obrońcy nie różni 

się od tego, który przysługuje adwokatowi jako obrońcy. Występuje on jako alter ego obrońcy i 

korzysta z przysługujących mu uprawnień” (postanowienie SN, I KZP 12/11)42.  

Zakres przedmiotowy tajemnicy obrończej, to wszelkie informacje, które obrońca posiada 

w związku z udzieleniem porady prawnej lub występowaniem w charakterze obrońcy. Co 

istotne, obrońca nie może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy – czy to przez sąd, czy 

oskarżonego. Obowiązek zachowania tajemnicy obrońcy istnieje od momentu nawiązania 

szczególnego stosunku prawnego, a także od udzielenia porady związanej z postępowaniem. 

Termin końcowy jest nieograniczony w czasie. W k.p.k. nie znajdziemy szczególnych regulacji 

przetwarzania informacji, które są objęte tajemnicą obrońcy. Duże znaczenie odgrywają w tym 

przypadku przepisy Kodeksów etyki zawodowej adwokata czy radcy prawnego. W k.p.k. nie 

zawarto także katalogu sankcji, grożących za udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę 

obrończą. W tej sytuacji obrońca naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilnoprawna 

oraz karną43. 

Należy odróżnić także tajemnicę adwokacką od tajemnicy obrończej. W przypadku tajem-

nicy adwokackiej istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku jej zachowania. Tajemnica ta 

obejmuje wiadomości, jakie powziął adwokat nie będąc obrońcą, lecz jako adwokat, który 

udzielał porady lub występował jako pełnomocnik np. w postępowaniu administracyjnym. 

Podkreślić należy, że zwolnienie z tajemnicy adwokackiej powinno mieć miejsce tylko 

w wyjątkowych sytuacjach, jak to stanowi art. 180 § 2 k.p.k. „gdy jest to niezbędne dla dobra 

wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu”44. 

Obydwie tajemnice służą takiemu samemu celowi, tj. ochronie interesów procesowych klienta. 

Elementem różnicującym jest jedynie rodzaj sprawy. Prawo obrony w postępowaniu karnym 

zostało dodatkowo wzmocnione wprowadzeniem tajemnicy obrończej, jako tajemnicy bez-

względnej45. 

Ciekawą kwestią jest także problem, czy tajemnica adwokacka nie powinna być tajemnica 

bezwzględną? W art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze przeczytać możemy, że adwokat jest obo-

wiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o jakich dowiedział się, podczas 

udzielania porady prawnej. Obowiązek nie dotyczy informacji udostępnionych na podstawie 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu46. Należy 

zauważyć, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radców prawnych został ure-

gulowany w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w sposób tożsamy 

(Wyrok WSA w Warszawie, VI SA/WA 4343/1447). Z tajemnicy tej, nie mogą zwolnić adwokata 

nawet organy samorządu adwokackiego, a także organy państwowe, chyba że przepisy ustawy 

                                                           
42 Postanowienie SN z dnia 26 października 2011 r. (I KZP 12/11), LEX nr 966846. 
43 J. Kurek, Tajemnice zawodów…, op. cit. [data dostępu: 13.11.2016]. 
44 J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 227. 
45 J. Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz., C.H. Beck, Warszawa 2015, Legalis [data dostępu: 13.11.2016]. 
46 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.). 
47 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r. (VI SA/Wa 4343/14), LEX nr 1819888. 
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procesowej stanowią inaczej. Zwolnienie z tajemnicy adwokackiej – zgodnie z postanowieniem 

SA w Katowicach z dnia 4 marca 2009 r. „musi nastąpić przy kumulatywnym spełnieniu dwóch 

przesłanek, to jest gdy przesłuchanie świadka, co do faktów objętych tajemnicą ma nie tylko 

istotne znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, ale jest niezbędne dla dobra wymiaru 

sprawiedliwości, a także gdy okoliczności, których ma dotyczyć to przesłuchanie nie mogą zo-

stać ustalone na podstawie innych dowodów”48.  

Naczelna Rada Adwokacka podejmowała uchwały, m.in. w 1993 i 1994 r., w których suge-

rowała, że tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Sąd ani prokurator 

nie są uprawnione więc do zwolnienia adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy. Uchwa-

ły nie uwzględniały jednak faktu, że postępowanie karne normuje przede wszystkim k.p.k., „a 

ogólne przepisy innych ustaw nie mogą pozbawiać mocy prawnej szczegółowych unormowań 

zawartych w przepisach Kodeksu”49. Jednak należy zgodzić się z postanowieniem SA w Krako-

wie z dnia 12 października 2015 r., co do tego, że „Doniosłość społeczna zawodu adwokata oraz 

szczególny charakter art. 180 § 2 KPK, który wprowadza wyjątek od zasady dochowania przez 

adwokata tajemnicy zawodowej, powoduje, że przepis ten za każdym razem powinien być sto-

sowany przez sąd w sposób nad wyraz rozważny i przemyślany, a wskazane w nim przesłanki 

zwolnienia z obowiązku zachowania tej tajemnicy muszą być interpretowane ściśle i nie mogą 

podlegać wykładni rozszerzającej. Odmienne, jedynie formalne stosowanie powołanego przepi-

su, prowadziłoby do tego, że nałożony w art. 6 ust. 1 prawa o adwokaturze obowiązek zacho-

wania przez adwokata tajemnicy zawodowej miałby charakter pozorny, a wykonywanie przez 

adwokata jego ustawowych obowiązków byłoby mocno utrudnione, skoro ich właściwa realiza-

cja zakłada występowanie po stronie klienta nie tylko zaufania co do ścisłego przestrzegania 

przez adwokata zasad etyki zawodowej, ale i przekonania, że zachowa on w tajemnicy wszyst-

kie przekazane mu informacje, nierzadko mające charakter niezwykle poufny i istotny życio-

wo”50. 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a także: 

„adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o 

których dowiedział się udzielając pomoc prawnej lub prowadząc sprawę”. 

Dokumenty które zajęto, a obejmowała je tajemnica obrończa (np. w przypadku gdy nie 

złożono oświadczenia przewidzianego w art. 225 § 3 k.p.k.), podlegają zwrotowi oraz nie mogą 

stanowić dowodu w sprawie51. 

Według art. 20 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Ad-

wokackiej): „W przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu, w którym adwokat wykonuje 

zawód, lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej 

czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego”52. Adwokat w razie rozpoczęcia przeszu-

kania w kancelarii lub mieszkaniu prywatnym oraz w innym miejscu, gdzie mogą znajdować się 

materiały związane ze sprawą, jaką prowadzi – powinien zażądać kontaktu z dziekanem lub 

innym adwokatem funkcyjnym macierzystej Rady Adwokackiej i zawiadomić o nakazie prze-

szukania. Przedstawiciel samorządu powinien być obecny podczas przeszukania, choć nie inge-

ruje w przebieg czynności. Może składać jednak oświadczenia i zastrzeżenia co do prawidłowe-

go przeprowadzania przeszukania. Adwokat obowiązany jest do złożenia oświadczeń co do do-

                                                           
48 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 4 marca 2009 r. (II AKz 151/09), Legalis nr 160524. 
49 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 206-207. 
50 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 października 2015 r. (II AKz 348/15), Legalis nr 1445155. 
51 H. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX [data dostępu: 
13.11.2016]. 
52 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) (Dz.U.2005.12.13). 
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kumentów mogących zawierać tajemnicę adwokacką lub obrończą. Określenie „lokal, w którym 

adwokat wykonuje zawód” oraz „mieszkanie prywatne”, przyjmuje się, że może odnosić się tak-

że do innych pomieszczeń, gdzie adwokat może przechowywać dokumenty. Dotyczy to rów-

nież urządzeń elektronicznych, np. telefonu, tabletu. Nie powiadomienie przez adwokata samo-

rządu zawodowego o przeszukaniu uznać należy za przewinienie dyscyplinarne. Ważne jest 

także to, aby adwokat przeszkolił aplikantów adwokackich oraz personel w zakresie właściwego 

postępowania w razie przeszukania, podczas jego nieobecności53. Nie ulega wątpliwości, że każ-

de przeszukanie pomieszczeń i dokumentów, które należą do adwokata może powodować sze-

reg różnych problemów praktycznych. Istnieć może również pokusa ukrycia wśród dokumen-

tów objętych tajemnicą – innych, które mogą być dowodem na popełnienie przestępstwa. Rów-

nież organy, podejmując czynności muszą zwracać uwagę przede wszystkim na zdatność dowo-

dową rzeczy. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy czynności miałyby na celu uzyskanie doku-

mentów, które nie mogłyby i tak posłużyć w toku postępowania, ale uzyskanie ich motywowa-

ne jest powzięciem wiedzy o charakterze nieprocesowym54. 

Podsumowanie 

W procedurze karnej możemy zauważyć funkcjonowanie wielu tajemnic, które zostały do-

puszczone przez odpowiednie akty prawne. Chronią one wiedzę objętą tajemnicą i dysponen-

tów tej wiedzy przed obowiązkiem ujawnienia takich informacji, chociaż miałyby nawet zna-

czenie dla sprawy. Przepisy k.p.k. dotyczące tajemnicy próbują opracować kompromis. Z jednej 

strony w interesie publicznym jest dojście do prawdy materialnej w procesie karnym, z drugiej 

zaś – ochrona interesu osoby, która powierzyła swoje tajemnice przedstawicielowi zawodu za-

ufania publicznego (wyrok TK z 22 listopada 2004r., SK 64/0355)56. Tajemnica to swego rodzaju 

bariera ochronna i podstawa zaufania do zawodów prawniczych, np. adwokata czy radcy praw-

nego. Aktualnie nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby wszystkie rodzaje tajemnic, 

są one rozproszone w ustawach. Na gruncie k.p.k. tajemnice są postacią zakazu dowodowego. 

Zakazy te ograniczają możliwość wykorzystania w określonych okolicznościach pozyskiwanie 

i wykorzystanie dowodu, podczas gdy w innych okolicznościach – gdy nie występowałaby ta-

jemnica zawodowa, można by było zebrać i wykorzystać dowody w postępowaniu karnym57. 

Należy zaznaczyć, że zakaz wykorzystywania w postępowaniu karnym dokumentów, które za-

wierają treści objęte tajemnicą zawodową, to nie ochrona interesów osób wykonujących okre-

ślony zawód. Zakaz ten spełnia funkcję ochrony interesów osób, które powierzyły swoje tajem-

nice. Tajemnica zawodowa nie jest także przywilejem osób wykonujących zawód, m.in. adwo-

kata, bowiem jednym z zadań adwokata jest strzeżenie chronionych informacji przed ich ujaw-

nieniem (nielegalnym i nieuprawnionym). Beneficjentem tajemnicy jest osoba, która przekazała 

określone informacje – nie adwokat. Gwarancja zachowania tajemnicy zawodowej jest podsta-

wowym warunkiem wykonywania zawodu, buduje także wzajemne zaufanie58. Regulacje doty-

czące informacji niejawnych i ochrony tajemnicy zawodowej pełnią ważną rolę, szczególnie 

podczas przeszukania, które jest ingerencją w konstytucyjnie zapewnione gwarancje obywatela, 

m.in. do nienaruszalności mieszkania. Nakładają one ograniczenia i zakazy, które służą ochronie 

interesów osób, które powierzyły swoje tajemnice, np. adwokatowi. 

                                                           
53 J. Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej…, op. cit. [data dostępu: 14.11.2016]. 
54 W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna, C.H. Beck, Warszawa 2015, Legalis [data dostępu: 29.11.2016]. 
55 Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r. (SK 64/03), LEX nr 133768. 
56 P. Kołodziejski, Dowody a tajemnica zawodowa wg Pawła Kołodziejskiego, dostęp internetowy: http://www.rp.pl/artykul/1127576-Dowody-a-
tajemnica-zawodowa-wg--Pawla-Kolodziejskiego.html#ap-1 [data dostępu: 15.11.2016]. 
57 M. Wielec, Tajemnice w postępowaniu karnym, [w:] „Monitor Prawniczy” 2014, nr 9, Legalis [data dostępu: 14.11.2016] 
58 J. Skorupka, Art. 225 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, op. cit. [data dostępu: 14.11.2016]. 
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PRZESZUKANIE W PERSPEKTYWIE PRAWA DO PRYWATNOŚCI 

 

 
Wprowadzenie 

Środki przymusu zostały uregulowane przez ustawodawcę w dziale V ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - dowody1. Natomiast czynność procesowa prze-

szukania stanowi rozdział 25 Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, tejże ustawy. Według Z. Uni-

szewskiego definicja przeszukania jest opracowana na użytek kryminalistyki, którą mogą eks-

ponować oraz także inne elementy niż te wynikające z zasad ostrożnej wykładni gramatycznej i 

celowościowej przepisów postępowania karnego. Opisy przeszukania, redagowane przez proce-

sualistów prawa karnego, zawierają rozłożenie akcentów odpowiadające celowi tych komenta-

rzy i nie muszą pokrywać się z celem wykładu kryminalistyki2. Z kolei M. Cieślak uważa prze-

szukanie za przymusowy sposób przeszukiwania osób lub rzeczy dla celów procesu karnego3. 

Jednak Z. Czeczot i M. Czubalski twierdzą, że przeszukanie to czynność procesowa, mająca na 

celu znalezienie przedmiotów mogących stanowić określony rzeczowy środek dowodowy4 w 

sprawie karnej lub karnoskarbowej. Przedmioty te podlegają zajęciu w postępowaniu karnym. 

Można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc oraz osoby, jej odzieży i podręcz-

nych przedmiotów, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrza-

na lub wymienione rzeczy się tam znajdują5. Czynności wykrywcze są jednocześnie środkiem 

przymusu, które zezwalają na legalne wkroczenie w prawa i wolności osobiste gwarantowane 

przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r6. Przeszukanie lub zatrzy-

manie rzeczy dokonane powinno być zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i 

poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy oraz bez wyrządzania niepotrzeb-

nych szkód i dolegliwości7. Trafnie podnosi się w doktrynie, że nie można poszukiwać wszyst-

kiego i wszędzie, a sposób dokonania przeszukania powinien być przeprowadzany przy zasto-

sowaniu metod najekonomiczniejszych, zmierzających zgodnie z zasadami logiki wprost do 

uzyskania obiektu poszukiwanego 8. 

Ustawodawca wprowadził konstrukcje enumeratywną, aby zagwarantować ochronę przed 

nadmiernym zakresem i skutkami przeszukania. Podstawę do wnioskowania o zasadności prze-

szukania muszą stanowić zatem informacje uzyskane w toku procesu karnego 

                                                           
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749). 
2 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 2000, s. 42. 
3 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 303 
4 Z. Czeczot, M. Czubalski, Zarys kryminalistyki, Warszawa 1972, s. 116 
5 Ibidem, Ustawa …, art. 219. 
6 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483. 
7Art. 227. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555). 
 
8 J. Grochowski, Definicja i elementy składowe instytucji przeszukania w procesie karnym [w:] „Polski Przegląd Kartograficzny” 1990, nr 16, s. 95. 
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i udokumentowane zgodnie z regułami procesowymi9. Jak opisuje Jerzy Skorupka w Komenta-

rzu do Kodeksu postępowania karnego, wątpliwe jest „dokonywanie przeszukania w celu znale-

zienia dowodu mało istotnego, pośredniego i pochodnego. Trywialnie rzecz ujmując, nie można 

poszukiwać za pomocą przeszukania wszystkiego i wszędzie. Przeszukanie powinno być prze-

prowadzane, gdy jest niezbędne dla pozyskania określonych dowodów dla procesu, gdyż w inny 

sposób (mniej dolegliwy) nie da się ich pozyskać”10. Jeżeli coś wykracza poza określone ustawy i 

przepisy można mówić o nadmiernym przeszukaniu. Wtedy mamy możliwość dochodzenia 

swoich roszczeń przez co możemy uzyskać odszkodowanie za nieprawidłowe postępowanie 

funkcjonariuszy. 

Zasady dokonania przeszukania 

Zgodnie z art. 50 Konstytucji RP przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu, może 

nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Art. 50 

Konstytucji RP stanowi więc swoistą delegację ustawową dla przepisu art. 219 k.p.k., który pre-

cyzuje warunki dopuszczalności przeszukania jako odstępstwa od konstytucyjnych wolności 

i praw obywatelskich11. Pojęcia występujące w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Wol-

ności należy jednak interpretować autonomicznie z uwzględnieniem orzecznictwa strasburskie-

go. Przykładowo wobec pojęcia mieszkania w kontekście czynności przeszukania należy mieć 

na względzie znajdujące się w art. 8 ust. 1 EKPC pojęcie „mieszkania” [fr. domicile], które nie 

ogranicza się tylko do mieszkania danej osoby. Pojęcie to ma szersze konotacje niż wskazane 

słowo „home” w angielskim tekście art. 8 EKPC i może obejmować na przykład biuro lub gabi-

net osoby wykonującej wolny zawód12. Mieszkanie zatem obejmuje swoim zakresem siedzibę 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, jak i siedzibę osoby prawnej, oddziały, 

jak również i inne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przeszukanie i zatrzymanie 

danych elektronicznych również stanowi ingerencję w prawo skarżących do poszanowania ich 

„korespondencji” w rozumieniu art. 8 Konwencji. Taka ingerencja organów państwa musi być 

uzasadniona odpowiednimi i wystarczającymi powodami oraz musi być proporcjonalna do uza-

sadnionego prawnie celu lub celów, które planuje się osiągnąć13. 

Przeszukania lub interwencje i zatrzymania przeprowadzone w pomieszczeniach zajmowa-

nych przez podmiot handlowy niosą za sobą ingerencję w prawa chronione przez art. 8 Kon-

wencji. Bardziej konkretnie, pozyskanie i zatrzymanie danych elektronicznych należy zbadać 

z punktu widzenia ingerencji w prawo do poszanowania „życia prywatnego” i „korespondencji” 

w rozumieniu tego przepisu. Ingerencja taka narusza art. 8, chyba że jest „przewidziana przez 

ustawę”, realizuje jeden lub więcej uzasadnionych prawnie celów wskazanych w ustępie drugim 

tego artykułu i, nadto jest „konieczna w demokratycznym społeczeństwie” dla ich osiągnięcia. 

Jeżeli chodzi o ten drugi warunek, trzeba wskazać, iż pojęcie konieczności oznacza ingerencję 

opierającą się na pilnej potrzebie społecznej, a zwłaszcza ingerencję proporcjonalną do upraw-

nionego celu, który ma zostać zrealizowany. Rozstrzygając o istnieniu „konieczności” ingerencji 

„w społeczeństwie demokratycznym”, Trybunał musi brać pod uwagę margines uznania pozo-

stawiony układającym się państwom i nie ogranicza się do zbadania tego, czy pozwane państwo 

skorzystało ze swej swobody decyzyjnej w dobrej wierze z należytą starannością i w odpowied-

                                                           
9 R.A. Stefański, S. Zabłocki (red), Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Warszawa 2003, t. I, s. 979; J. Grochowski, Podstawy dowodowe…, s. 
47. 
10 A. Dobrzyniecki-Cartier – Ochrona przed nadmiernym zakresem przeszukania mieszkania, 2015. 
11J.Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. J. Grochowskiego, Kraków 2006, t. I, s. 628–629. 
12 Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Wolności. 
13A. Dobrzyniecki-Cartier – Ochrona…, 2015. 
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ni sposób. Przy wykonywaniu tej kontroli należy zbadać zaskarżone decyzje w świetle cało-

kształtu sprawy oraz rozstrzygnąć, czy powody podane na poparcie ingerencji są „istotne i wy-

starczające”14. 

Czynności przeszukania zleca sąd – w postępowaniu sądowym, a prokurator – w postępo-

waniu przygotowawczym. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub 

prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ15. Przed rozpo-

częciem przeszukania należy powiadomić osobę, u której ma być ono przeprowadzone o celu 

czynności i wezwać do dobrowolnego wydania poszukiwanej osoby lub przedmiotów. Osoba, 

u której dokonywane jest przeszukanie ma prawo być przy tym obecna. Również ma możliwość 

przybrania do czynności inną wskazaną przez siebie osobę, jeżeli nie utrudni to w istotny spo-

sób lub uniemożliwi przeprowadzenia przeszukania. Podobnie funkcjonariusz prowadzący daną 

sprawę może przybrać do czynności osobę trzecią. W wypadku kiedy nieobecny jest właściciel, 

gospodarz lokalu do czynności można przybrać dorosłego domownika lub sąsiada16. Przede 

wszystkim do zadań funkcjonariusza należy okazanie postanowienia sądu lub prokuratora. Jest 

to obowiązkiem organu przeszukującego17. Zdarzają się również takie sytuacje, w których nale-

ży jak najszybciej zareagować. Wtedy istnieje możliwość wykonania przeszukania bez uzyska-

nia postanowienia sądu lub prokuratora. W takiej sytuacji funkcjonariusz (np. żandarmerii woj-

skowej bądź straży granicznej) prowadzący czynność procesową zobowiązany jest przedstawić 

nakaz kierownika swojej jednostki lub swoją legitymację służbową. Kolejnym krokiem musi być 

zwrócenie się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania18. Postano-

wienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której do-

konano przeszukania, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia czynności na zgłoszone do 

protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć19. 

Przeszukania pomieszczeń zamieszkałych można również dokonać w porze nocnej, które 

zostały określone przez ustawodawcę na godziny między 22:00 a 6:00, z zastrzeżeniem takim, iż 

są to czynności niecierpiące zwłoki. Wyjątkiem od tej zasady jest przeszukanie, które roz-

poczęto za dnia i wówczas można je prowadzić pomimo nastania pory nocnej. W porze nocnej 

można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla nieokreślonej liczby osób albo służące do 

przechowywania przedmiotów, na przykład dworce, magazyny20. Wykładnia językowa terminu 

„lokal” pozwala stwierdzić, że lokalem jest również pomieszczenie zamieszkałe. W porze nocnej 

można zatem przeprowadzić przeszukanie w mieszkaniu wykorzystywanym przez przestępców 

jako dom schadzek, gry bądź sprzedaży alkoholu lub narkotyków21. Przepis art. 221 § 3 k.p.k. 

stanowi więc wyjątek od reguły zawartej w art. 221 § 1 k.p.k. Mając na względzie doniosłe 

skutki, jakie niesie za sobą przeszukanie dla osoby, u której jest przeprowadzane, de lege feren-
da przepis ten powinien zostać bardziej doprecyzowany i skonkretyzowany, by nie stwarzał 

możliwości zbyt szerokiej interpretacji, a organy dokonujące przeszukania nie mogły na jego 

podstawie bezprawnie wkraczać w sferę konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności22. 

                                                           
14 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 kwietnia 2015 r- 63629/10 - Prawo do poszanowania mieszkania i korespondencji. Prze-
szukanie i zatrzymanie dokumentów objętych tajemnicą adwokacką.  
15 Art. 220. § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego. 
16 Robert Ostrowski- Jak przebiega przeszukanie? 
17 Art. 220. § 2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego. (Dz.U.2016.0.1749). 
18 Art. 220. § 3. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz.555, ze zm.). 
19 Artykuł w serwisie e-prawnik.pl, dostęp internetowy: Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy. 
20Zob. A. Kaznowski, Problematyka przeszukania mieszkania [w:] „Prokurator i Prawo” 2010, nr 4, s. 64-76. 
21Zob. A. Kaznowski, Problematyka… [w:] „Prokurator i Prawo” 2010, nr 4, s. 64-76. 
22Zob. A. Kaznowski, Problematyka…, [w:] „Prokurator i Prawo” 2010, nr 4, s. 64-76. 
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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 procesowy23. 

Rzeczy, które mogą stanowić istotny dowód w sprawie mogą być dobrowolnie wydane lub 

odnalezione. Odebranie przedmiotów, jak również przeszukanie mogą zostać wykonane wobec 

każdej osoby. Nie dotyczy to jedynie oskarżonego, osoby podejrzanej o popełnienie przestęp-

stwa. Decyduje bowiem o tym okoliczność, czy we władaniu tej osoby znajdują się przedmioty 

mogące stanowić dowód w sprawie.24 W wyniku przeszukania są zabierane bądź oddawane na 

przechowanie osobie godnej zaufania. Osoba, która zobowiązana została do przechowywania 

takich przedmiotów musi na każde żądanie policji, prokuratora lub sądu je przedstawić. Oso-

bom zainteresowanym po dokonaniu czynności wręcza się pokwitowanie z opisem zatrzyma-

nych przedmiotów25. Ogólnie ujmując przeszukanie może być również dokonane w celu znale-

zienia dowodów świadczących o niewinności oskarżonego26. 

Przeszukaniem nie jest w znaczeniu czynności procesowej: 

1) kontrola osobista, a także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku, doko-

nywane na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji; 

2) obejrzenie miejsca, osoby lub rzeczy, szczególnie podczas pościgu za sprawcą; 

3) sprawdzenie, czy osoba zatrzymana posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty  

4) przeszukanie osoby wynikające z regulaminu służby w pomieszczeniach dla osób za-

trzymanych i w aresztach w celu wydalenia, a także w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziem-

ców27. 

W przypadku braku możliwości swobodnego wejścia do pomieszczenia, w którym ma na-

stąpić przeszukanie, funkcjonariusz może dokonać tej czynności, pokonując przeszkodę przy 

użyciu siły fizycznej, środków technicznych i chemicznych, nawet gdyby mogło to spowodo-

wać uszkodzenie mienia, jednakże bez wyrządzania nadmiernej szkody. Użycie środków tech-

nicznych i chemicznych nie może zagrażać bezpieczeństwu osób postronnych oraz nie powinno 

powodować szkody w ich mieniu28. Decyzję o użyciu siły fizycznej, środków technicznych i 

chemicznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej. W przypadkach niecierpiących 

zwłoki, decyzję podejmuje funkcjonariusz kierujący przeszukaniem29. 

 

Przeszukanie osoby  

Zdarza się, że często ludzie nie potrafią odróżnić kontroli osobistej od przeszukania. Jeżeli 

chodzi o podstawy prawne przeszukania, to w odniesieniu do sprawców przestępstw są one 

                                                           
23 D. Cyma-Końska, R. Wójcik – Kontrola osobista a przeszukanie, Legionowo 2015, s.13. 
24 Zob. K. Witkowska, Oględziny: Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 2013, s. 197. 
25 Robert Ostrowski, Jak przebiega przeszukanie? 
26 Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym [w:] „Prokurator i Prawo” 1996, nr 4, s. 98. 
27 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-
śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców § 96.,  G. Babieracki – Kontrola osobista, Słupsk 
2010, s.8-9. 
28 § 26.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymo-
wania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariu-
szy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.). 
29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania: legitymowania, zatrzymywa-
nia, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.). 
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regulowane przez Kodeks postępowania karnego30. Podobną teorię zawiera Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia związku z zatrzymaniem sprawcy wykroczenia31. 

 Wydawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka orzecznictwo jest jednomyślne 

co do zachowania umiaru i zastosowania jak najmniej szerokiego zakresu przeszukania, 

zarówno przez organ wydający postanowienie, na postawie którego toczy się przeszukanie, jak i 

osoby przeszukujące32. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 

respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka33. Przeszukanie 

osoby i odzieży na niej, w miarę możności, powinno być dokonane za pośrednictwem osoby tej 

samej płci (nie dotyczy przeszukania jej podręcznych przedmiotów jak np. torby, walizki)34. 

Rozwiązanie to jest podyktowane zarówno chęcią oszczędzenia przykrych sytuacji osobie 

przeszukiwanej, jak i służy dokładności przeprowadzonego przeszukania35. Dokonanie 

przeszukania przez osobę płci odmiennej niż ta, która ma być przeszukana, może być 

uzasadnione właśnie wypadkiem nie cierpiącym zwłoki36. Zakres i sposób dokonania 

przeszukania osoby zależą od konkretnego celu tej czynności: może ono obejmować nie tylko 

oględziny zewnętrzne ciała człowieka37. Przeszukanie osoby może odbywać się również 

w drodze badań lekarskich, np. prześwietlenia38, ale także badania ultrasonograficznego, 

a nawet może polegać na podaniu środków przeczyszczających. 

W procesie przeszukania mają prawo wziąć udział: 

a) osoba, u której dokonuje się czynności – organ powinien pouczyć o prawie do jej 

obecności podczas przeszukania, jak i obecności osoby wskazanej, 

b) osoba wskazana, o ile umożliwi to wykonanie czynności lub nie utrudni jej 

w poważny sposób – organ nie jest zobowiązany do zawiadomienia osoby wskazanej 

o celu przeszukania,  

c) osoba przybrana przez prowadzącego czynność39. 

 Czynność przeszukania osoby wymaga sporządzenia protokołu z tej czynności40. 

Dokonanie przeszukania osoby związane z koniecznością zdjęcia z niej odzieży jest 

dopuszczalne tylko na zasadzie wyjątku od zasady ustanowionej przez art. 3 konwencji 

(Konwencji Europejskiej z 1950 r.). Brak przekroczenia minimalnego progu dolegliwości, 

powyżej którego mamy do czynienia z nieludzkim lub poniżającym traktowaniem 

w rozumieniu art. 3 konwencji, nie wyklucza kwalifikowania zachowań władz krajowych na 

gruncie art. 8 konwencji (prawa do prywatności). Polska norma gwarancyjna, ujęta w art. 227 

k.p.k., dobrze realizuje standard wynikający z konwencji, akcentując, że przeszukanie „powinno 

być dokonane zgodnie z celem tej czynności”41. 

 Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji. Przetrzymanie jej poza okres 

konieczny do przekazania jej Policji grozi odpowiedzialnością za bezprawne pozbawienie 

wolności lub zmuszanie do określonego zachowania się. A zatem możliwy czas trwania ujęcia 

nie został ustawowo określony – może się zdarzyć tak, że nadzwyczajne okoliczności, np. 

                                                           
30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 
31 Art. 44. § 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz.U.2016.1713). 
32 Art. 14. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990, nr 30 poz. 179). 
33 A. Dobrzyniecki-Cartier – Ochrona… 
34 Art. 223. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego. (Dz.U. 1997, nr 89 poz. 555). 
35 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s. 183. 
36 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski – Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w codziennej służbie policjanta, Słupsk 2011, s. 15. 
37 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski – Sprawdzenie osoby, kontrola…, op. cit, s. 15. 
38 A. Gaberle, Leksykon polskiej procedury karnej, C.H. Beck, Gdańsk 2004, s. 241. 
39 Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Instrukcja - Postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania, 2013, s. 2. 
40Art. 143 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego. (Dz.U. 1997, nr 89 poz. 555). 
41M. Górski, Glosa do wyroku ETPC z dnia 22 lutego 2007 r. (2293/03). 
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powódź, spowodują, że niezwłoczne oddanie w ręce Policji będzie miało miejsce nawet po 48 

godzinach42. Zgodnie z art. 236 Kodeksu postępowania karnego na czynność przeszukania 

obywatelowi przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia do sądu rejonowego. 

Tajemnica zawodowa w trakcie przeszukania 

Zdarza się, że w momencie przeszukania funkcjonariusze znajdują dokumenty objęte tajem-

nicą zawodową. Mamy wtedy prawo do żądania ochrony tych właśnie pism. Jeżeli kierownik 

instytucji państwowej lub samorządowej albo też osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy 

lub u której przeprowadza się przeszukanie, oświadczy, że wydane lub znalezione przy przeszu-

kaniu pismo lub inny dokument zawiera informacje niejawne lub wiadomości objęte tajemnicą 

zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną albo ma charakter osobisty. Zadaniem organu 

przeprowadzającego czynność jest niezwłoczne przekazanie pisma lub innego dokumentu bez 

jego odczytania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu. Tryb wskazany wy-

żej nie obowiązuje w stosunku do pism lub innych dokumentów, które zawierają informacje 

niejawne o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” albo dotyczą tajemnicy zawodowej lub innej 

tajemnicy prawnie chronionej. Jeżeli ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie prze-

stępstwa, ani w stosunku do pism lub innych dokumentów o charakterze osobistym, których 

jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem. Jeżeli obrońca lub inna osoba, od której żąda się 

wydania rzeczy lub u której dokonuje się przeszukania, oświadczy, że wydane lub znalezione 

w toku przeszukania pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywa-

niem funkcji obrońcy, organ dokonujący czynności pozostawia te dokumenty wymienionej 

osobie bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem. Jeżeli jednak oświadczenie osoby nie 

będącej obrońcą budzi wątpliwości, organ dokonujący czynności przekazuje te dokumenty 

z zachowaniem rygorów określonych powyżej, sądowi, który po zapoznaniu się z dokumentami 

zwraca je w całości lub w części, z zachowaniem rygorów określonych wyżej, osobie, od której 

je zabrano, albo wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu dla celów postępowania. Wydaną, 

odebraną lub znalezioną w toku przeszukania dokumentację psychiatryczną organ przeprowa-

dzający czynność przekazuje sądowi lub prokuratorowi43. 

Pomieszczenia instytucji państwowych i samorządowych 

Przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego należącego do insty-

tucji państwowej lub samorządowej należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić kierowni-

ka tej instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności. 

Przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko może nastąpić jedynie w obecności dowódcy 

lub osoby przez niego wyznaczonej44. 

Protokół  

Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań ogólnych i for-

malnych, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek 

oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzyma-

nych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. 

Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poin-

formowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowie-

nie w przedmiocie zatwierdzenia czynności45. Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastą-

                                                           
42Zob. Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 552. 
43 M. Ziębaczewski, Przeszukanie osoby, pomieszczenia i zatrzymanie rzeczy. 
44 Art. 222. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Postępowania Karnego. 
45 M. Ziębaczewski, Przeszukanie…, op. cit. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 
163 

piło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie na-

stąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, 

chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 

217 § 446. Notatka urzędowa nie może zastąpić protokołu. Notatka urzędowa może stanowić 

wyłącznie źródło informacji o dowodzie lub stanowić informację o czynnościach dokonywa-

nych przez policjanta47. 

Zażalenie  

Z istoty przeszukania wynika, iż przy jego dokonywaniu dochodzi do ograniczenia konsty-

tucyjnych praw człowieka, takich jak prawo do życia prywatnego, nienaruszalności mieszkania 

czy nietykalności osobistej. Wymusza to konieczność zagwarantowania drogi sądowej, umożli-

wiającej dochodzenie praw w wypadku nadmiernej lub nieuprawnionej ingerencji w sferę 

chronioną konstytucyjnie48. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy 

oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Zaża-

lenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym 

rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie49. Osobami upraw-

nionymi do wniesienia zażalenia są ci, których prawa zostały naruszone. Zatem ustawodawca 

nie ogranicza się tylko do zapewnienia ochrony prawnej osobom, których przeszukanie dotknę-

ło bezpośrednio, ale także tym, których prawa zostały naruszone pośrednio (np. podczas prze-

szukania otworzono korespondencje nienależącą do osoby, której czynność dotyczy)50. Europej-

ski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie podkreślał konieczność utrzymania 

przeszukania w rozsądnych granicach oraz rozmiar możliwych reperkusji dla reputacji osoby, 

wobec której dokonano przeszukania. Zgodnie Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. każdy ma prawo do poszanowania swojego życia 

prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest 

natomiast ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na 

bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochro-

nę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw 

i wolności innych osób51. Możliwe jest również złożenie skargi dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 

1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 

do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu52. 

Wnioski  

Podstawę faktyczną przeszukania stanowi istnienie uzasadnionej podstawy do przypuszcze-

nia, że w określonym miejscu lub u określonej osoby znajduje się osoba podejrzana (podejrzany, 

oskarżony, skazany – ukrywająca się przed organami sprawiedliwości lub organami ścigania) 

bądź rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu kar-

nym. Podsumowując przeszukanie jako czynność dowodowa ma na celu:  

                                                           
46 Art. 230. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego. (Dz.U., nr 89, poz.555). 
47 § 52 Zarządzenia Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-
śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 
48 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. (K 38/07). 
49 Art. 236. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego. (Dz.U., nr 89, poz.555, ze zm.). 
50 Wymóg dostępności skargi przeciwko ingerencjom władz publicznych w sferę praw i wolności człowieka zagwarantowanych w KE, przewiduje 
także wprost art. 13 tej Konwencji; zob. P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. I, s. 957. 
51 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 
52 Art. 8 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950. 
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- wykrycie śladów i dowodów popełnienia przestępstwa (np. śladów krwi na ubraniu, 

butów, których odciski zostały pozostawione na miejscu przestępstwa), 

- wykrycie przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 

- wykrycie przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, 

- wykrycie narzędzi i środków, które służyły do przygotowania lub popełnienia prze-

stępstwa (np. plany, łom), 

- wykrycie przedmiotów, które służyły do zatarcia śladów przestępstwa, 

- ujawnienie zapisów, adresów i innych notatek świadczących o działaniu przestępcy 

lub kontaktach przestępczych osób podejrzanych, 

- odnalezienie i zatrzymanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 

- odnalezienie przedmiotów podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. 

Podstawę faktyczną przeszukania stanowią ustalenia, których źródłem w szczególności 

mogą być:  

- śledztwo lub dochodzenie, 

- zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 

- zatrzymanie osoby na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

- ustalenia dokonane w sytuacjach niecierpiących zwłoki, 

- zatrzymanie osoby poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości, 

- zatrzymanie osoby w pościgu lub zasadzce, 

- własne spostrzeżenia (np. z patrolu, z kontroli miejsc zagrożonych), 

- informacje operacyjne uzyskane z poufnych osobowych źródeł informacji53. Podsu-

mowując, chociaż obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają – w określonych sytuacjach 

– dokonanie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, to mieszkanie w sposób szczególny 

podlega ochronie prawnej. Oznacza to, że zakres i sposób przeszukania musi odzwierciedlać 

zasadę proporcjonalności i być przeprowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w wol-

ność osobistą osób, których dotyczy. Nie można zatem zarządzać ani dokonywać przeszuka-

nia w sposób „otwarty”, czyli szukać wszystkiego i wszędzie, dopóki nie znajdzie się jakie-

gokolwiek przedmiotu, którego posiadanie jest zabronione. Treść Postanowienia o przeszu-

kaniu, zawsze powinna zawierać określony zakres poszukiwanych rzeczy, a osoby fizycznie 

dokonujące przeszukanie nie powinny poza ten zakres wykraczać. Sama zaś czynność prze-

szukania powinna odbywać się w sposób jak najmniej dolegliwy i z poszanowaniem godno-

ści osób w niej uczestniczących54. 

Sam fakt istnienia możliwości złożenia zażalenia świadczy o istnieniu pewnych nieprawi-

dłowości w funkcjonowaniu tego procesu. Ma to na celu przede wszystkich ochronę ludzi przed 

nadmiernym przeszukaniem. Dlatego moim zdaniem warto pracować nad ulepszeniem tego 

systemu. Przede wszystkim powinno odbywać się więcej szkoleń skierowanych do funkcjona-

riuszy, aby potrafili oni wypełniać swoje zadania z jak najlepszym efektem. Aby nie dochodziło 

do takich sytuacji jak w sprawie Petri Sallinen, w której doszło do naruszenia strefy prywatności 

adwokata. Część z klientów P. Sallinena utrzymywała także, iż przeszukanie i zajęcie różnych 

dokumentów adwokata, w których znajdowały się informacje dotyczące ich interesów, narusza-

ła również ich prawo do poszanowania życia rodzinnego. W ostateczności Europejski Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu orzekł: W jednomyślnej konkluzji ETPCz okoliczności niniejszej 

sprawy świadczą o naruszeniu wobec powodów art. 8 KE. W związku z tym stanowiskiem po-

                                                           
53 Szkoła Policji w Katowicach, Podręcznik policjanta pionu prewencji, Katowice 2007, s. 51. 
54 A. Dobrzyniecki-Cartier, Ochrona…, 2015. 
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zostawiono bez rozpoznania pozostałe zarzuty dotyczące jednoczesnego naruszenia art. 6 (pra-

wo do słusznej rozprawy sądowej) oraz art. 13 KE (prawo do skutecznego środka odwoławcze-

go). W części odszkodowawczej wyroku na rzecz P. Sallinena tytułem słusznego zadośćuczy-

nienia za doznaną krzywdę zasądzono kwotę 2.5 tys. euro, natomiast w przypadku pozostałych 

powodów posłużono się formą deklaratoryjną instytucji z art. 41 KE (fakt stwierdzenia narusze-

nia ich praw jest wystarczającym słusznym zadośćuczynieniem)55. Dążmy do edukacji funkcjo-

nariuszy, aby jak najrzadziej dochodziło do takich niezręcznych sytuacji. Nadmiar przeszukania 

może pochodzić z pośpiechu w jakim funkcjonariusze mają przeprowadzić przeszukanie, czy 

nawet chęci pozyskania jak największej liczby dowodów. Powodów może być wiele, ale przede 

wszystkim skupmy się na tym, aby znać zasady wykonania tego aktu, aby znać swoje prawa, a w 

razie czego wiedzieć gdzie mamy się odwołać. Właśnie celem tego artykułu jest zaznajomienie 

czytelników z etapami przeprowadzenia przeszukania, jakie dokumenty muszą zostać okazane, 

aby można dokonać tego czynu. Należy pamiętać, że najistotniejszą sprawą jest spisanie proto-

kołu przez funkcjonariusza. 

 

                                                           
55 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Petri Sallinen i inni przeciwko Finlandii1 (dot. 
dokonania przeszukania kancelarii adwokata w kontekście art. 8 KE). 
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PRZESZUKANIE A TAJEMNICA OBROŃCZA 
 
 

Gwarancje praw i wolności jednostki stanowią fundamentalny i niebagatelny katalog we 

współczesnym ustawodawstwie, również karnoprocesowym. Zjawisko przestępczości oraz po-

stępujący rozwój stawiają przed organami procesowymi niebagatelne zadanie efektywnego 

i skutecznego pozyskiwania wiarygodnych dowodów, jak również redukowanie skali uciążli-

wych zachowań. Możliwe jest to jednak wyłącznie przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 

i narzędzi, jakim jest między innymi przeszukanie. Właśnie ta czynność procesowa i relacja za-

chodząca pomiędzy nią a ochroną tajemnicy obrończej będzie przedmiotem niniejszego wywo-

du. Umożliwienie realizacji gwarancji procesowych zachodzi tylko wówczas gdy uprawnienia 

i obowiązki organów państwowych i obrońcy są wyraźne i jasno skonkretyzowanie. Jeśli chodzi 

o pierwszą kategorię podmiotów, to ustawodawca musi jasno precyzować możliwości groma-

dzenia dowodów oraz granice ingerencji w prywatność jednostki. Pozycja obrońcy w procesie 

powinna być przede wszystkim uwidoczniona w przepisach zakazujących pozyskiwania i wy-

korzystywania informacji zawierających tajemnicę obrończą, które to informacje stanowią nie-

zbędny element przy kształtowaniu linii obrony. Niestety braki legislacyjne są pokusą dla orga-

nów by zakazy te obchodzić, dlatego też należy zadbać o jak najbardziej precyzyjne ich ujęcie. 

Przeszukanie jako czynność procesowo-kryminalistyczna stanowi środek przymusu, któ-

rego celem jest wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, 

a także znalezienie rzeczy mogącej stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w po-

stępowaniu karnym. Instytucję tę należy uznać niemalże za bazową w postępowaniu karnym 

jeśli chodzi o pozyskiwanie dowodów. Doceniając doniosłość tego środka nie można zapominać 

o jego ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną prywatność jednostki, a to nietykalność oso-

bistą, nienaruszalność mieszkania oraz życie prywatne1. Dlatego niezwykle ważne jest szczegó-

łowe kodeksowe uregulowanie kwestii przeprowadzenia przeszukania, stanowiące stabilny filar 

chroniący jednostkę przed nadużyciami2. Zgodnie z art. 227 k.p.k. omawiana instytucja powin-

na być podjęta z zachowaniem zasad proporcjonalności, z zachowaniem umiaru i poszanowa-

niem godności osób oraz bez wyrządzania zbędnych szkód, a nadto pozostawać w nierozerwal-

nym związku z jej celem. Należy pamiętać, że przeprowadzenie przeszukania zależne jest rów-

nież od spełnienia przesłanki posiadania uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że w kon-

kretnym pomieszczeniu lub w posiadaniu osoby znajduje się poszukiwana rzecz. Wskazane za-

tem jest posiadanie przynajmniej minimum informacji uzasadniających zastosowanie tego środ-

ka, co stanowi łagodniejszy wymóg aniżeli posiadanie „uzasadnionego podejrzenia”, jak to ma 

miejsce w przypadku wszczęcia postępowania karnego3. Przedstawiciele doktryny wskazują, że 

przez „uzasadnione podstawy” należy rozumieć coś więcej niż pogłoska lub okazjonalnie uzy-

                                                           
1 R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki [w:] „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11-12, s. 14. 
2 Ibidem, s. 16.  
3 Ibidem, s. 18, 19. 
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skana wiadomość, a informacje te powinny być możliwe do weryfikacji4. Pojęcia niniejszego nie 

można interpretować zbyt łagodnie stwarzając możliwość przeprowadzenia przeszukania nie-

malże w każdym przypadku, co mogłoby stanowić pole do nadużyć, ani zbyt szeroko odbierając 

organom procesowym cenne narzędzie procesowe. Zasadą jest przeprowadzenie postępowania 

w czasie trwania postępowania karnego, a więc po wszczęciu postępowania przygotowawczego. 

W art. 308 k.p.k ustawodawca przewidział jednak pewien wyłom od tej reguły dopuszczając ten 

środek w każdej sprawie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wyłącznie w granicach 

koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształce-

niem lub zniszczeniem. W takim przypadku organ procesowy dokonujący przeszukania okazuje 

nakaz kierownika jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się do prokuratora lub 

sądu o zatwierdzenie czynności. Niezwykle istotne jest pouczenie osoby, u której dokonuje się 

przeszukania o prawie żądania doręczenia w terminie 7 dni od daty czynności, postanowienia 

o zatwierdzeniu. Dodatkowo należy pamiętać o przewidzianej w art. 236 KPK możliwości za-

skarżenia postanowienia nie tylko przez osobę, u której dokonywano czynności, ale przez każdą 

której prawa zostały naruszone. 

Uzupełniając powyższe, przeszukanie zatem można podzielić na przeszukanie miejsca oraz 

przeszukanie osoby i oba posiadają charakterystyczne dla siebie techniki oraz warunki prowa-

dzenia. Legitymację do przeprowadzenia przeszukania posiada prokurator albo na polecenie 

sądu lub prokuratora Policja, a inne organy w wypadkach wskazanych w przepisach ustawy. 

Przed rozpoczęciem czynności przeszukania organ procesowy okazuje postanowienie sądu lub 

prokuratora osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. Owe postanowienie szcze-

gółowo wskazuje przedmiot przeszukiwania i ma charakter kierunkowy. Gdy mamy do czynie-

nia z wypadkiem nie cierpiącym zwłoki, wówczas postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia 

czynności ma charakter wtórny i decyduje o legalności czynności, podkreślić jednak należy, że 

owe zatwierdzenie powinno polegać na wnikliwej weryfikacji przez organy kontrolne: czy miał 

miejsce wypadek nie cierpiący zwłoki oraz czy rzeczywiście występował brak możliwości wy-

dania uprzedniego postanowienia5. Badanie to dotyczy zatem sfery zasadności, legalności jak 

również prawidłowości6. Jeśli przeprowadzenie tej czynności procesowej nie było dotknięte 

wadami, wówczas znalezione w jej trakcie obiekty mogą uzyskać walor dowodu w procesie. 

W przeciwnym wypadku przeszukanie należy uznać za przeprowadzone wbrew przepisom pro-

cesowym, a zajęte przedmioty podlegają zwrotowi7. Nadto organ zawiadamia osobę, u której ma 

nastąpić przeszukanie o celu jego dokonania, a także wzywa do wydania poszukiwanych 

przedmiotów. Z przeprowadzanej czynności procesowej sporządzany jest protokół, w którym 

należy oznaczyć numer sprawy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, listę zatrzymanych rzeczy 

wraz z ich opisem, a nadto wskazanie podstawy jej dokonania. Istotną gwarancją jest możliwość 

uczestnictwa w trakcie czynności osoby, u której dokonuje się czynności, osoby przez nią wska-

zanej oraz osoby przybranej przez prowadzącego czynność, przez co przedsiębrane czynności 

podlegają kontroli przez czynnik społeczny. Art. 221 KPK wyznacza ramy czasowe prowadze-

nia czynności poszukiwawczych i wyraża regułę, zgodnie z którą przeszukania pomieszczeń 

zamieszkałych dokonuje się w porze dziennej, a w porze nocnej tylko w przypadkach nie cier-

piących zwłoki, przy czym jeśli rozpoczęto je za dnia można kontynuować je mimo nastania 

pory nocnej. 

                                                           
4 J. Grochowski, Podstawy dowodowe przeszukania w kodeksie postępowania karnego [w:] „PKK” 1992, nr 18, s. 47. 
5 A. Kaznowski, Problematyka przeszukania mieszkania w:] „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4, s. 70. 
6 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 778. 
7 R. Koper, Przeszukanie w (…), op. cit., s. 29. 



168 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

Przestrzeń objętą przeszukaniem określa organ procesowy prowadzący tę czynność8. W 

toku niniejszych rozważań najbardziej interesującymi dowodami rzeczowymi będą dokumenty 

(w tym dokumenty elektroniczne) oraz pisma obejmujące okoliczności związane z wykonywa-

niem funkcji obrońcy. Podstawą przyjęcia, że znaleziony dokument zawiera taką treść, jest 

przyjęcie oświadczenia, z którego będzie wynikać ta okoliczność. Nie wdając się zatem w szcze-

góły dotyczące podstaw i warunków przeprowadzenia przeszukania w ogóle, spójrzmy na 

omawiane zagadnienie w kontekście przeszukaniu kancelarii prawnej i problemu zachowania 

tajemnicy obrończej. Sztandarowe dla niniejszego wywodu są przepisy art. 225 i 226 k.p.k. 

Rozważając problematykę tajemnicy obrończej niezwykle często w literaturze spotyka-

my się z zamiennym stosowaniem pojęć tajemnicy zawodowej i obrończej, bądź też że pojęcie 

ostatniej jest szczególną formą tej pierwszej. Wydaje się, że autorzy nierzadko nie zdają sobie 

sprawy z popełnianego przez nich błędu i niezrozumienia sensu i zakresu tych instytucji. Po-

wodem dla wskazanego problemu jest zapewne brak definicji legalnej tych pojęć. Najbardziej 

właściwym sposobem jest poszukiwanie odpowiedzi w potocznym rozumieniu tego zagadnienia 

i jego charakterze prawnym. Otóż tajemnica, to niejawność odnosząca się do wiadomości 

o obiektywnie zachodzącym w świecie fakcie, która przejawia się głównie w ograniczeniu jej 

odbiorców, grona osób posiadających do niej dostęp, który kształtuje się w zależności od kon-

kretnego przypadku9. Na wskazaną tajemnicę oprócz ograniczonego kręgu osób wtajemniczo-

nych składa się również drugi dopełniający i niezbędny element – zakaz rozpowszechniania 

i wyjawiania wiadomości. Zasadnicza różnica, która nasuwa się na myśl, to ta pojawiająca się na 

gruncie norm zabraniających przeprowadzania dowodu w pewnych warunkach lub stawiają-

cych ograniczenia w uzyskiwaniu dowodów, która to instytucja nosi miano zakazów dowodo-

wych. Zakaz przeprowadzenia pewnych dowodów stanowi bez wątpienia ograniczenie zasady 

prawdy materialnej, zatem należy przyznać, że nie możemy ich rozszerzać poza granice prze-

widziane w przepisach10. Jednym z zakazów dowodowych jest wynikający z tajemnicy zawo-

dowej, a także zawierająca się w niej i szczególnie nas interesująca tajemnica adwokacka i rad-

cowska. Jest to zakaz warunkowy, czyli istnieją takie uzasadnione przypadki, które będą uchy-

lać zakaz, uregulowany w art. 180 § 2 k.p.k. Jest on ukierunkowany na osoby, na których ciąży 

obowiązek chronienia tajemnicy i dodatkowo uzupełnia ją przywilejem braku obowiązku skła-

dania zeznań co do poznanych okoliczności. Podkreślić należy, że uprawnienie to jest relatyw-

ne, a zatem ulega uchyleniu w przypadku wystąpienia przesłanek takich jak: interes wymiaru 

sprawiedliwości i brak innych dowodów stwierdzających zajście pewnych okoliczności. Zwol-

nienie z ciężaru dyskrecji prowadzi zatem również do osiągnięcia trafnej reakcji karnej, gdyż 

w jego wyniku sąd uzyskuje informacje, które w innym przypadku byłyby dla niego nieosiągal-

ne. Wyjątek ten jednak musi być uzasadniony konkretnymi okolicznościami, w przeciwnym 

wypadku, organy ścigania i sąd posiadałyby pełną dowolność i swobodę w zakresie uzyskiwania 

wiadomości od świadka będącego adwokatem. 

Wyłączenie z procesu karnego określonych dowodów uzasadnione jest okolicznością, że 

stanowią one przeszkodę do uzyskania realnego obrazu zdarzenia, z uwagi na brak wiarygodno-

ści11. W związku z czym również wniosek dowodowy bez względu na osobę, od której pochodzi 

dotyczący przesłuchania obrońcy na okoliczności określone w art. 178 pkt 1 k.p.k. musi zostać 

                                                           
8 R. Zdybel, Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 258. 
9 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 16. 
10 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 363.  
11 M. Rusinek, Tajemnica…, op. cit., s. 68 i cytowana tam literatura. 
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oddalony z uwagi na niedopuszczalność z mocy ustawy12. Zakaz ten jest bezwarunkowy, zatem 

nie podlega żadnym zwolnieniom13, trwa również po ustaniu wykonywania obowiązków przez 

obrońcę i obejmuje wiadomości, o których dowiedział się on nie tylko od oskarżonego, ale rów-

nież z innych źródeł. Przepis obejmuje swym zasięgiem również adwokata udzielającego pomo-

cy prawnej zatrzymanemu, co wynika z art. 245 § 1 k.p.k. Art. 65 ustawy prawo o adwokaturze 

wprowadza możliwość zastępstwa adwokata przez aplikanta adwokackiego14, już po odbyciu 

przez niego sześciu miesięcy aplikacji adwokackiej15. W ustawie brak zastrzeżeń, które wyłącza-

łyby prawo aplikanta do wykonywania jednej z głównych funkcji adwokata, czyli sprawowania 

czynności obrończych, z tego też względu również on związany jest obowiązkiem zachowania 

tajemnicy16. 

Środek dowodowy w postaci zakazu przesłuchania obrońcy stanowi bazę bezwzględnego 

zakazu dowodowego, jednak przecież pozyskiwanie dowodów nie ogranicza się tylko do tego 

sposobu i w jego świetle należy również rozpatrzeć możliwość zatrzymania w trakcie przeszu-

kania pism i innych dokumentów. Oczywistym jest, że werbalna komunikacja nie jest jedynym 

sposobem przekazu informacji między oskarżonym a obrońcą, dlatego też wymagane i wskaza-

ne jest przyznanie innym nośnikom informacji ochrony przed pozyskaniem ich przez niepowo-

łane osoby. Dokumenty i pisma ze względu na swój charakter utrwalają i zdecydowanie wydłu-

żają żywot wypowiedzianych słów. Mogą to być również materiały niezbędne do wykonywania 

zawodu, a w związku z tym zawierające notatki i poufne informacje. Problematykę dostępu do 

dokumentów reguluje art. 225 k.p.k., w którym ustawodawca stosuje zabieg gradacji ochrony 

takich dokumentów. Zdecydowanie najbardziej zauważalny jest interesujący nas szczególny 

sposób postępowania z dokumentami i pismami, których treść jest ściśle związana z wykony-

waniem funkcji obrońcy – reguluje go § 3 niniejszego przepisu. Jest on dopełnieniem omówio-

nego zakazu z art. 178 pkt 1 k.p.k., który znajduje tutaj swoje odpowiednie zastosowanie. Brak 

takiego zastrzeżenia powodowałby zdecydowanie nieuzasadnione osłabienie, a tym samym zbyt 

daleko idącą ingerencję w ochronę tajemnicy obrończej. Art. 225 § 3 k.p.k. skierowany jest do 

organów procesowych, a konkretniej - do osoby przeprowadzającej zatrzymanie rzeczy i sta-

nowczo zakazuje zapoznawania się z treścią materiałów. Jeśli w czasie przeprowadzania prze-

szukania lub żądania wydania rzeczy obrońca lub inna osoba – na przykład współpracownik – 

oświadczy, że konkretne materiały zawierają treść objętą tajemnicą obrończą, funkcjonariusz 

nie może zapoznać się z ich treścią, a nawet wyglądem17. Co więcej, nie może zastosować wobec 

nich, tak jak w przypadku słabiej chronionych dokumentów przez tajemnicę zawodową, proce-

dury opieczętowania i przekazania sądowi lub prokuratorowi18. Od tego bezwzględnego zakazu 

ustawodawca przewidział pewien wyjątek, który dotyczy innej osoby niż obrońca, której 

oświadczenie o poufnym statusie dokumentów można uznać za budzące wątpliwości. Powyższe 

wyłączenie może oczywiście stanowić zagrożenie dla tajemnicy obrończej, ale jego brak wyrzą-

dziłby więcej szkody, niż pożytek z bezwzględnego w tym zakresie zakazu. Każdy bowiem zain-

teresowany ochroną swoich własnych interesów mógłby powoływać się na silniejszą ochronę 

                                                           
12 Z. Kwiatkowski, Recenzja książki Michała Rusinka, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 
2007[w:] Recenzje. „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 2, s. 150. 
13 S. Waltoś, Proces karny …, op. cit., s. 364-365. 
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 615. 
15 Analogicznie wobec aplikanta radcowskiego czyni to art. 351 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233). 
16 Szerzej: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 roku (I KZP 12/11, OSNKW 2011), nr 10, poz. 90. 
17 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, Komentarz do artykułów 1 – 296, t. I, C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 
1252-1253. 
18 Ochrona pism i dokumentów zawierających tajemnicę zawodową, a więc również adwokacką, jest identycznie jak w przypadku przesłuchania – 
względna i reguluje ją art. 225 § 1 k.p.k. 
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tajemnicę obrończą, a w rzeczywistości materiały dotyczyłyby tajemnicy adwokackiej niezwią-

zanej z pełnieniem funkcji obrońcy, ani udzielaniem porady prawnej zatrzymanemu. Taki hipo-

tetyczny stan, byłby powodem do nadużyć i komplikacji w procesie, a co gorsze, uniemożli-

wiałby dotarcie do - być może - jedynego dowodu w sprawie. Za taką osobę trzecią nie może 

być uznany aplikant adwokacki, o czym była już mowa wyżej. 

W moim uznaniu nie należałoby również uznawać oświadczeń współpracowników 

obrońcy za niewiarygodne czy podejrzane, co można argumentować tym, że takie osoby pozo-

stają w bliskich z nim kontaktach i są z pewnością świadome zawartości dokumentów, będą-

cych przedmiotem zainteresowania zatrzymywanego. Ryzyko, że takie dokumenty będą zawie-

rały tajemnicę obrończą jest niezwykle wysokie, a przełamanie zakazu będzie niosło za sobą 

nieodwracalne skutki. Jeżeli obrońca, którego czynność dotyczy nie jest obecny w kancelarii, 

a co za tym idzie – nie jest możliwe czy dokumenty zawierają informacje zawierające tajemnicę 

obrończą, współpracownik powinien domagać się wstrzymania przeszukania do czasu przybycia 

osoby zainteresowanej19. Warto tylko wspomnieć o zaleceniu wynikającym z kodeksu etyki 

adwokackiej, który wskazuje, że w wypadku dokonania przeszukania kancelarii lub lokalu pry-

watnego adwokata, ten ostatni z uwagi na ciążące na nim zadanie strzeżenia tajemnicy, jest 

obowiązany do żądania obecności przedstawiciela samorządu adwokackiego20. 

Nawiązując do wspomnianej na wstępie tego wywodu proporcjonalności podjętych 

czynności procesowych do celu jej przeprowadzenia, warto przywołać sprawę, w której skarżą-

cym był adwokat przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie karne i został wydany na-

kaz przeszukania kancelarii. Funkcjonariusze policji skopiowali wszystkie pliki z komputera 

skarżącego pomimo jasnego sprzeciwu przedstawiciela samorządu zawodowego wskazującego 

na możliwość kopiowania wyłącznie tych plików, które zostały wskazane w nakazie. Skarżący 

zgłosił zarzut naruszenia art. 8 Konwencji, a zatem prawa do poszanowania korespondencji po-

przez naruszenie przepisów o przeszukaniu. ETPC stwierdził, że pomimo iż wszelkie prawne 

wymogi przeprowadzenia przeszukania zostały spełnione, to jednak organ przeprowadzający 

czynność nie posiadał żadnego uzasadnienia dla weryfikacji wszystkich plików i nie zaistniały 

żadne szczególne okoliczności przyzwalające na zapoznanie się z wszystkimi dokumentami, 

w związku z czym zakres przeszukania przekraczał granice konieczności w osiągnięciu celu21. 

W sprawie Niemietz v. Niemcy słusznie przyjęto, że przeprowadzenie przeszukania kan-

celarii adwokackiej w toku postępowania karnego, prowadzące do znalezienia pism pozostają-

cych w ścisłej relacji z świadczoną w procesie karnym obroną, stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 

ETPC i zdecydowanie narusza demokratyczną zasadę konieczności i proporcjonalności co do 

możliwości oddziaływania na prawo do prywatności jednostki22. 

Biorąc pod rozwagę jednak osoby, które rzeczywiście pozostają poza wspomnianym krę-

giem, a dodatkowo ich wypowiedź wywołuje podejrzenia, zatrzymujący przekazuje sądowi ma-

teriały w opieczętowanym opakowaniu bez ich odczytania. Z powyższego wynika, że zakaz 

z tego przepisu dotyczy również samego prokuratora, nawet jeśli czynność wykonywana przez 

niego osobiście, bowiem to wyłącznie sąd uprawniony jest do zapoznania się z treścią materia-

łów, na podstawie czego wydaje postanowienie o ich zwrocie w całości lub w części albo za-

                                                           
19 Powyższe można wyprowadzić z Zasad postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i 
związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej opracowanej w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP. 
20 § 20 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Zob. Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). 
21 Wyrok ETPC z dnia 3 lipca 2012 roku, Robathin przeciwko Austrii (skarga nr 30457/06). 
22 Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1992 roku [za:] P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks …, op. cit., s. 1254. 
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trzymaniu z uwagi wynikającą z dobra postępowania potrzebę23. Przed podjęciem postanowie-

nia co do zatrzymania albo zwrotu pism, sąd bada czy w istocie zawierają one treści związane z 

wykonywaniem funkcji obrońcy. Trzeba zwrócić uwagę, że zatrzymanie może dotyczyć tylko 

takich materiałów, które nie są objęte tajemnicą obrończą. W przeciwnym wypadku podlegają 

niezwłocznemu zwrotowi osobie od której pochodzą z zachowaniem obowiązków wynikają-

cych z art. 225 § 1 k.pk.24.  

Powyższa analiza dotyczyła zakazu pozyskiwania dokumentów objętych tajemnicą 

obrończą, którą należy odróżnić od zakazu wykorzystywania. Art. 226 k.p.k. wyraża zasadę 

zgodnie z którą możliwość wykorzystania jako dowodów w procesie dokumentów o tym szcze-

gólnym charakterze, czyli zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, należy 

rozpatrywać przez pryzmat ograniczeń określonych w art. 178-181 k.pk. Zatem pisma i doku-

menty objęte tajemnicą obrończą zgodnie z art. 178 pkt 1 k.p.k. nie mogą być wykorzystywane 

przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy i nie mogą być wykorzystane jako dowód, bez względu 

na sposób w jaki znalazły się w posiadaniu organu procesowego25. 

Uzasadnione jest, by podobny zakres ochrony przyznać również kontaktom sprawowa-

nym w innej formie, a zatem przesyłkom i korespondencji. W art. 218 k.pk. dotyczącym obo-

wiązku wydania takich listów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usług pocz-

towych czy też działalność telekomunikacyjną na żądanie zawarte w postanowieniu sądu lub 

prokuratora, brak bezpośredniego odwołania do zakazu dowodowego. Otwarcie korespondencji 

wiąże z zapoznaniem z jej treścią, a jednocześnie naruszeniem tajemnicy obrończej. Niewystar-

czające i niezapewniające ochrony poufności kontaktów obrońcy z podsądnym będzie poinfor-

mowanie ich o treści postanowienia i dokonanej czynności wydania przesyłki. Dlatego też 

przynajmniej w oczywistych wypadkach, w których określenie nadawcy i adresata wskazuje na 

wyżej wymienione osoby, uważam za niedopuszczalne ich przekazanie organom procesowym. 

Pojawianie się nowych typów przestępstw, których znamiona odbiegają od tych trady-

cyjnych zawartych w opisie czynu zabronionego sprawiają, że działania śledcze nie mogą pozo-

stawać w tyle i również one muszą posługiwać się instrumentami odpowiednimi do zastałych 

czasów. Czy jednak wprowadzenie nowych technologii, nie doprowadzi do zbyt agresywnej 

ingerencji w prywatność, a co za tym idzie w ochronę tajemnicy obrończej? Doktryna wyróżnia 

instytucję przeszukania na odległość polegającą na zastosowaniu tzw. zdalnego oprogramowania 

śledczego, instalowanego na dysku twardym komputera. Oczywiście jego „obecność” nie jest 

dostrzegalna dla posiadacza urządzenia, do którego dostęp osiąga się przez wysłanie spreparo-

wanego maila czy poprzez wprowadzenie wirusa na stronę internetową często odwiedzaną 

przez użytkownika. Jego dyskretne działanie pozwala na przeszukanie baz danych komputera, 

czyli zapisanych na nim informacji, a w razie wykrycia interesujących treści przesłanie ich na 

adres odbiorcy – organu ścigania. Oczywistym są argumenty przemawiające za stosowaniem 

tego nowatorskiego sposobu pozyskania dowodów dla procesu, tym bardziej, że zdobywane są 

bez wiedzy osoby przeszukiwanej, a zatem eliminuje się możliwość ich zatajenia. Jakkolwiek 

należy przyznać, że instrument ten wiąże się z istotną ingerencją w prawa jednostki i nieograni-

czony dostęp do treści również tych nierelewantnych dla procesu, jednocześnie nie przewiduje 

instrumentów chroniących podstawowe prawa26. Polska ustawa procesowa nie zawiera przepi-

                                                           
23 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks …, op. cit., s. 1254. 
24 B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 694-695 
oraz cytowana tam literatura. 
25 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks …, op. cit., s. 1256. 
26 A. Lach, Przeszukanie na odległość systemu informatycznego w:] „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9, s. 67-69. 
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sów odwołujących się stricte do stosowania opisanego wyżej instrumentu. Regulację tradycyj-

nego przeszukania zawartą w rozdziale 25 KPK należy odpowiednio stosować wobec „dyspo-

nenta lub użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informa-

tycznego, w zakresie przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku (…)”27. 

Jako, że przewiduje się tutaj odpowiednie stosowanie, na pierwszy rzut oka nie można wyklu-

czyć używania tej formy w procesie, przy poszanowaniu gwarancji i wymogów zawartych 

w ogólnych przepisach o przeszukaniu. Jednak należy spojrzeć głębiej na istotę zdalnego prze-

szukania, które ze swojej natury jest tajne, a osoba wobec której jest stosowany informowana 

jest o tym fakcie dopiero post factum, co oczywiście jak wiemy jest całkowitym przeciwień-

stwem jawnego przeszukania28. Jakkolwiek wszelkie próby jej zastosowania czy poprzez wpro-

wadzenie szczególnej regulacji, czy w ramach kontroli operacyjnej, podobnie jak tradycyjne 

przeszukanie, powinno spełniać wymogi legalności, a zatem musi respektować bezwzględne 

zakazy dowodowe. 

Złożoność zagadnienia jakim jest przeszukanie doskonale świadczy o tym, jak ważną rolę 

spełnia ono w postępowaniu karnym i pozyskiwaniu dowodów dla jego celów. Organ proceso-

wy posiadając w rękach to cenne narzędzie ma możliwość legalnego wkroczenia w przestrzeń 

praw i wolności jednostki, w szczególności nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszka-

nia. Działania te nie mogą być jednak podejmowane dowolnie i arbitralnie. Wzmocnieniem 

gwarancji procesowych jest funkcjonowanie zakazów dowodowych takich jak omawiana ta-

jemnica obrończa. Potrzebę istnienia tej instytucji dla prawidłowego funkcjonowania procesu 

wyrażają nie tylko krajowe regulacje, ale również międzynarodowe konwencje. Wnioskując 

całościowo z treści przepisów dotyczących przeszukania oraz bezwzględnego zakazu dowodo-

wego należy wyprowadzić zasadę, że organ procesowy przeprowadzający przeszukanie uzysku-

jąc informację, że dane dokumenty objęte są tajemnicą obrończą, nie tyle nie może ich zatrzy-

mać, ale nawet przedsiębrać czynności zmierzających do ich uzyskania. Celem satysfakcjonują-

cego realizowania zasad rzetelnego procesu karnego wskazane jest, by kształt przepisów w mak-

symalnym stopniu precyzował możliwości gromadzenia dowodów oraz granic działalności or-

ganów państwowych, szczególnie wówczas gdy dochodzenie do prawdy wchodzi w konflikt z 

prawem oskarżonego do obrony. 
  

                                                           
27 Art. 236a k.p.k. 
28 A. Lach, Przeszukanie…, op. cit., s. 73 – 74, 76 – 77. 
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TAJNE PRZESZUKANIE 

 

 
Niejawna forma przeszukania nie pozostawiająca widocznych śladów jest głównym tema-

tem tej pracy. Jednak należy zacząć od wyjaśnienia samego terminu przeszukania. Według auto-

rów Leksykonu Policyjnego jest realną czynnością procesową opartą na przymusie, mającą cha-

rakter pomocniczy i zmierzającą do wykrycia źródeł dowodowych czy przedmiotów, które mają 

podlegać zajęciu w postępowaniu karnym. Owa czynność ma także umożliwić zastosowanie lub 

wykonanie środka zapobiegawczego, odtworzenie akt sprawy karnej albo wykonanie zarządze-

nia o zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby podejrzanej1. Regulacje przeszukania zawiera przede 

wszystkim Kodeks postępowania karnego. Ma ono na celu wykrycie lub zatrzymanie albo 

przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, także znalezienie rzeczy mogących stanowić 

dowód w sprawie albo podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, w tym ujawnienie mie-

nia ruchomego osoby podejrzanej w celu tymczasowego zajęcia tego mienia. Jednym z celów 

jest także odnalezienie dokumentów potrzebnych do odtworzenia zaginionych lub zniszczo-

nych akt postępowania karnego, odnalezienie paszportu lub innego dokumentu uprawniającego 

do przekroczenia granicy, jeśli zachodzi potrzeba wydania zakazu opuszczenia kraju przez po-

dejrzanego. Niewątpliwie organ procesowy musi posiadać informację, że w określonym miejscu 

czy u danej osoby może znajdować się poszukiwana osoba lub rzecz. Przede wszystkim powinna 

być udokumentowana, pochodzić ze źródeł, mogących stanowić źródła dowodowe 

w postępowaniu karnym2. Może objąć pomieszczenia i inne miejsca oraz osobę, jej odzież i pod-

ręczne przedmioty. Ustawa przewiduje dwa tryby przeszukania: zwykły i niecierpiący zwłoki. 

Pierwszego może dokonać prokurator oraz Policja czy inny organ procesowy na polecenie sądu 

lub prokuratora. Wymaganym jest, aby wcześniej okazać osobie, u której ma być przeprowa-

dzone przeszukanie- postanowienie o przeszukaniu, a także wezwać ją do wydania poszukiwa-

nych przedmiotów. W wypadkach niecierpiących zwłoki, czyli takich gdy organ procesowy jest 

w posiadaniu informacji, iż istnieje możliwość ukrycia, zmiany miejsca położenia, przemiesz-

czenia poszukiwanych przedmiotów, czy też prawdopodobieństwo ucieczki lub ukrycia poszu-

kiwanej osoby, postanowienie o przeszukaniu nie jest wymagane. Wówczas Policja oraz inne 

organy uprawnione mają możliwość przeszukania samodzielnie, ale mają obowiązek okazać 

nakaz lub legitymację służbową3. Na postanowienie dotyczące przeszukania przysługuje zażale-

nie osobom, których prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czyn-

ność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego 

toczy się postępowanie4. 

Przeszukanie należy odróżnić od zatrzymania rzeczy, różni je stopień dolegliwości. Prze-

prowadza się je, gdy dobrowolne zatrzymanie rzeczy nie wchodzi w rachubę lub gdy trzeba 

znaleźć ukrywającą się osobę podejrzaną. Wdziera się ono w prywatność człowieka, czasem 

                                                           
1 W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Leksykon policyjny, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2001, s.277. 
2 P. Czyżyk, M. Karczmarczyk, Zatrzymanie rzeczy…, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s.10. 
3 J. Grajewski, Prawo karne procesowe, C. H. Beck, Warszawa 2007, s.394. 
4 Wyrok SO z dnia 22 października 2014 (I Ca 62/14, OSNC 2014). 
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bardzo drastycznie. Organy uprawnione do decydowania o przeszukaniu są identyczne z tymi, 

które decydują o zatrzymaniu rzeczy. Istotne są jeszcze dwie bardzo ważne reguły. Przeszuka-

nie osoby i odzieży na niej powinno być prowadzone w miarę możliwości przez osobę tej samej 

płci. Samo przeszukanie pomieszczenia osoby jest dopuszczalne w porze nocnej, ale tylko 

w wypadkach niecierpiących zwłoki. Mimo, że z reguły utożsamia się je ze sobą, to jednak są to 

dwie różne czynności5. Przeszukanie jest najważniejszą czynnością procesową stosowaną w to-

ku jego realizacji. Uzasadnia to zwracanie uwagi w toku przeszukania na wszelkie przedmioty, 

dokumenty, ślady mogące mieć związek z przestępstwem6. Decyzja o przeprowadzeniu tajnego 

przeszukania powinna być podejmowana tylko wtedy, gdy zamierzonego celu nie da się osią-

gnąć w inny sposób czy też innymi metodami, również i wówczas, gdy zastosowanie innych 

środków pracy operacyjnej będzie niemożliwe lub nie będzie gwarantować pełnej realizacji za-

planowanych działań, bądź warunki zachowania tajności zastosowania innych środków będą 

niekorzystne7. Możemy wyróżnić przeszukanie o charakterze niejawnym i tym zamierzam się 

zająć w niniejszych rozważaniach. 

„Wystarczy pozostawić smugę dyskretnego pyłu w jakimś newralgicznym miejscu, szufladę 

wsuniętą na precyzyjnie odmierzoną głębokość, włos przyklejony tam, gdzie nikt go nie zauwa-

ży albo przedmioty ustawione w sposób niemożliwy do precyzyjnego odtworzenia przez osobę, 

która tej pułapki nie zna we wszystkich szczegółach”8. Urządzanie takich pułapek wymaga 

skrupulatności i zdyscyplinowania, dlatego zwykle mają szanse ujść uwagi osób, przeciwko któ-

rym są realizowane. Muszą być przygotowane dokładnie, jednak dzięki nim mamy niezbity do-

wód na to, iż podczas naszej nieobecności, nieuwagi dokonano przeszukania. Tajne przeszuka-

nie jest jednym ze środków techniki operacyjnej, polegającej na włamaniu i przeprowadzeniu 

rewizji w tajemnicy przed osobą, w której mieszkaniu się to odbywało. Osoba będąca na celow-

niku ma nie wiedzieć, że została przeszukana, a konkretnie samochód, mieszkanie, odzież, ba-

gaż czy inny obiekt zainteresowania organów operacyjnych. Wszelkie informacje taktyczne i 

techniczne utrzymywane są w dość ścisłej tajemnicy. Dawniej zdarzały się niepowodzenia pole-

gające na nieudanych próbach zamaskowania tajnych przeszukań inną czynnością lub zdarze-

niem (włamaniem, pożarem). Zainteresowanym osobom często udawało się jednak odkryć ślady 

poszukiwań. Znajdowano ślady, obcy włos czy przestawiony przedmiot, który został pozosta-

wiony w innym miejscu. Dlatego też znano różne metody, które pozwalały ocenić czy pod na-

szą nieobecność ktoś znajdował się w mieszkaniu. Osoby, które podejrzewały, że mogą zostać 

przeszukane albo bez konkretnej przyczyny, tak dla własnego spokoju - praktykowały takie 

metody. 

Przeszukanie jest wykrywczą czynnością dowodową uregulowaną w Kodeksie postępowa-

nia karnego, która może być przeprowadzona zarówno na etapie postępowania przygoto-

wawczego, jak i podczas postępowania sądowego. Stanowi ona jednocześnie środek przymusu, 

pozwalający na legalne wkroczenie w sferę konstytucyjnych wolności i praw, takich jak niety-

kalność osobista, nienaruszalność mieszkania czy prawo do prywatności9. Przeszukanie tajne 

jest dużą czynnością operacyjną, do której trzeba się dobrze przygotować. Wcześniej mieszkanie 

się obserwuje, żeby wiedzieć, kiedy będzie puste i na jak długo. W międzyczasie trzeba zdobyć 

klucze, albo ustalić zamki. Warto też znać rozkład pomieszczeń. Im więcej danych tym lepiej. 

                                                           
5 A. Marek, Podstawy prawa i procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 1999, s.218. 
6 P. Palka, Zabójstwa z broni palnej- niepowodzenia ścigania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2004, s.218. 
7 M. Komaniecka, Pod obserwacją i na podsłuchu, Dante, Kraków 2014, s.274. 
8 Z. Uniszewski, Przeszukanie: problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s.291. 
9 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2003, s.510. 
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Jednak zawsze istnieje możliwość, że coś pójdzie nie tak. Aby temu zapobiec wykonawcy prze-

szukań operacyjnych zwykle starannie obfotografowują wnętrze przed przeszukaniem, co ma 

umożliwić późniejsze odtworzenie położenia poszczególnych przedmiotów. Często taka zapo-

biegliwość wystarcza. Bez wspomnianych zdjęć mogłoby się zdarzyć tak, że na przykład jakiś 

przedmiot położono na stole zamiast na szafce i wówczas osoby, których pomieszczenia były 

przeszukane mogą szybko skojarzyć, iż podczas, gdy ich nie było, ktoś przebywał w tym miesz-

kaniu. Jednak zdarza się tak, że nie ma czasu na fotografowanie i trzeba sięgnąć po inne spraw-

dzone metody. W takich sytuacjach zwykle funkcjonariusze uciekają się do prostych sposobów, 

tuszujących fakt, że byli w pomieszczeniu. Pozostawiają nieład i zabierają jakieś nieistotne 

przedmioty, żeby upozorować kradzież z włamaniem. Wówczas osoby przeszukane zwracają 

uwagę na to, iż z mieszkania zginęły pewne przedmioty i pierwsze co im przychodzi na myśl to 

podejrzenie, iż zostały okradzione. Nie domyślają się, że jest to technika stosowana przez służby 

specjalne. Jest to najlepsza metoda wykorzystywana, gdy mieszkaniem zajmuje się zaufana oso-

ba trzecia, na przykład kuzyn czy sąsiad. Wtedy ta osoba ściąga niechybne podejrzenia domow-

ników. Przeszukania operacyjne mogą realizować cele, które są nieosiągalne dla innych działań 

operacyjnych. Dlatego nie upowszechnia się wiedzy kryminalistycznej w tym zakresie10. 

Przeszukanie musi być dokonane przez organ, który jest do tego uprawniony. Głównym i 

podstawowym organem w ramach postępowania karnego jest prokurator. Następnie Policja, 

która realizuje tę czynność na polecenie sądu lub prokuratora, jednak jak wspomniano wcze-

śniej, w wypadkach niecierpiących zwłoki, prawo przewiduje możliwość samodzielnego działa-

nia Policji, ale wymagany jest nakaz kierownika jednostki lub legitymacja służbowa. Uprawnie-

nie do przeszukania posiadają też m. in. Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Skarbowy, Służba Celna, Agencja Wywiadu czy 

Żandarmeria Wojskowa. Aby dokonać przeszukania uprawniony organ powinien posiadać od-

powiedni dokument, czyli postanowienie sądu lub prokuratora, nakaz przeszukania wydany 

przez kierownika jednostki i legitymację służbową funkcjonariusza. Te przepisy obowiązują 

w tajnym przeszukaniu, gdzie istotna jest także zasada tajności wynikająca z potrzeb współdzia-

łania procesowo- operacyjnego. Dotyczy nieujawniania podejmowanych przedsięwzięć orga-

nów ścigania ich zamierzeń i rezultatów oraz formułowanych wersji śledczych. Przestrzeganie 

wymagań tajności w związku z przeszukaniem uzasadnione jest głównie: 

 skutecznością zamierzonych przeszukań - sprawca nie może zostać wcześniej ostrzeżony 

o zasadzce, 

 wymaganiami zasad dowodzenia w procesie karnym - informacje związane z przeszuka-

niem nie mają dotrzeć do sprawcy, gdyż mogłyby utrudnić weryfikację jego wyjaśnień, 

 nierozpowszechnianiem wiedzy o tajnikach policyjnych, a z drugiej strony informacji 

i metodach działania przestępców - ma to zapobiec ograniczeniu zastosowania pewnych 

metod obserwacyjnych ponownie, a metody działania przestępców nie mają być powie-

lane przez innych sprawców, 

 słusznym interesem prawnym i dobrami osobistymi obywateli - poznane w związku z 

przeszukaniem szczegóły życia prywatnego i osobistego obywateli nie mogą dowolnie 

przenikać do otoczenia, 

                                                           
10 Z. Uniszewski, Przeszukanie: problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s.292. 
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 potrzebą eliminowania utrudnień procesowych o charakterze formalnym - skuteczne 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jest uniemożliwione przez nieprzestrzeganie 

tajności11. 

Jako że zasada tajności zakresem obejmuje przygotowanie, przebieg i rezultaty działań, 

wywnioskować należy, iż jest nieodłącznym elementem tajnego przeszukania. W obliczu uzy-

skanych już informacji, nasuwa się pytanie jak wygląda samo przygotowanie tajnego wejścia i 

kolejne etapy przeszukania? 

Tajne przeszukanie jest działaniem, które wymaga dokładnego przygotowania. Tutaj nie ma 

miejsca na pomyłki, które mogą spowodować, iż operacja stanie się nieskuteczną czynnością. 

Przede wszystkim należy wytypować obiekt, do którego wchodzi się w obecności właściciela 

pod jakimś pretekstem. Gdy obecne są inne osoby, nie da się wykonać planowanych czynności. 

Można jednak dokładnie obejrzeć mieszkanie i rozeznać się w jego rozplanowaniu. Zdarza się, 

że domowników nie ma w obiekcie i wówczas trzeba sobie poradzić tak, aby zaplanowane prze-

szukanie doszło do skutku. Najczęściej wiąże się to ze sposobem otwarcia drzwi, tak by ich nie 

uszkodzić. Organy operacyjne znają techniki, dzięki którym dostają się do środka bez większych 

problemów. Często mają skompletowane klucze czy używają uniwersalnych scyzoryków robio-

nych na zamówienie. Jednak drzwi to nie jedyna przeszkoda. Warto pamiętać, że w pomiesz-

czeniu może być zainstalowany system alarmowy. Zwykle w pomieszczeniu widnieje napis, iż 

obiekt chroniony jest przez system zabezpieczeń. Należy to zauważyć już w chwili, gdy przy-

chodzimy z wizytą w obecności domowników. Udając się tam kolejny raz i podszywając za spe-

cjalistę od zabezpieczeń można w bardzo prosty sposób poznać działanie potrzebne do wyłącze-

nia alarmu. Co dalej? 

Gdy już wytypowaliśmy obiekt, ekipa, która ma realizować przeszukanie powinna wie-

dzieć, czego szukać w pierwszej kolejności i na co zwracać uwagę. Należy jasno sprecyzować, co 

jest elementem poszukiwań. Następnie ustala się termin wejścia, w którym jest znikome praw-

dopodobieństwo, że gospodarze niespodziewanie się pojawią. Przystępując do działania trzeba 

przestrzegać kilku podstawowych zasad: asekuracji działania, dyskretnego zachowania, ustale-

nia pułapek i unikania sytuacji utrudniających pracę innym członkom ekipy. Dlatego tak ważne 

jest podzielenie się pracą, którą należy wykonać. „Nawet nie musiał specjalnie sprawdzać. 

Mieszkanie było puste (…). Jura Kosow trzymał straż na klatce schodowej, kiedy bez trudu po-

radził sobie z zamkiem. Trwało to może minutę. Weszli do środka, nie zapalając światła, i starali 

się zachowywać możliwie najciszej (…). Jura sprawdził wszystkie pomieszczenia pod kątem 

ukrytych pułapek, sygnalizatorów, czujników i kamer. Detektor nic nie wykazał i od tego mo-

mentu mogli rozmawiać i poruszać się swobodnie (…). Nie wolno było otwierać okien, zapalać 

światła, głośno mówić i spuszczać wody (…). Oko Proroka podłączone do wizjera w drzwiach 

i jeden z nich stale kontroluje obraz na monitorze komputera (…). Konieczność zachowania 

zupełnej ciszy w mieszkaniu obejmowała też zakaz spuszczania wody w toalecie”12.  Ten przy-

kład idealnie obrazuje jak ważna w takich działaniach jest precyzja. Przez cały czas trwania 

operacji zachowuje się niezwykłą ostrożność. Bardzo dużym problemem jest zapewnienie bez-

pieczeństwa ekipie. Trzeba uważać na ewentualne, wcześniej wspomniane już pułapki pozosta-

wione przez przeszukiwane osoby. Zniknięcie włosa, okrucha, kawałka papieru czy zwykłe nie-

chlujstwo mogłoby zdradzić domownikowi, że w mieszkaniu ktoś był, dlatego tak ważny jest 

dobry kamuflaż. „Nagle coś zauważył. Drobniutki szczegół, szczegół, który mógł dostrzec jedy-

                                                           
11 Z. Uniszewski, Przeszukanie: problematyka kryminalistyczna, Neriton, Warszawa 2000, s.127.  
12 V. V. Severski, Niewierni…, Czarna Owca, Warszawa 2012, s.112-117. 
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nie ktoś, kto tu mieszkał: wypolerowany, połyskujący w słońcu blat mahoniowej komody. Dziś 

rano leżała tam warstewka kurzu, pomyślał (…). Ktoś go starł: starł, żeby zatrzeć za sobą ślady. 

Ktoś był w mieszkaniu: teraz nie miał co do tego żadnych wątpliwości”13. Tutaj mamy bardzo 

dobry przykład nadgorliwości ekipy. Nie ma miejsca na jakiekolwiek zaniedbania, gdyż mogą 

skutkować dekonspiracją. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż obiektem przeszukania nie musi 

być pomieszczenie, ale także samochód, bagaż czy śmietnik. W tych przypadkach także nie-

zbędne jest zachowanie należytej ostrożności. Czynności operacyjne przeprowadzane w sposób 

tajny powinny przebiegać zgodnie z regulującymi je przepisami ustaw. Wśród tych czynności 

szczególne znaczenie ma kontrola operacyjna, która może polegać na kontrolowaniu treści ko-

respondencji, zawartości przesyłek czy stosowaniu środków technicznych umożliwiających 

uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności 

treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomu-

nikacyjnych. Dowody uzyskane w toku czynności operacyjno - rozpoznawczych muszą zostać 

uznane za rzetelne, by później wykorzystać je w procesie karnym, dlatego weryfikuje się ich 

autentyczność14. Sąd Najwyższy orzekł, iż oddanie na przechowanie osobie godnej zaufania 

przedmiotów mogących stanowić dowody w sprawie, które zostały wydane lub znalezione 

w toku przeszukania, stanowi zajęcie mienia15. Właściwe organy mają świadomość tego, iż nie 

mogą przekroczyć ram określających ich uprawnienia i środki, jakie mogą zastosować, a niedo-

stosowanie się do nich może spowodować możliwość podważenia przeprowadzonych przez nie 

działań, a na to nie mogą sobie pozwolić. 

Organ dokonujący przeszukania wybiera z kilku metod jedną, która w tym wypadku będzie 

najskuteczniejsza. Pierwsza z metod polega na tym, iż przeszukanie rozpoczyna się od lewej, 

wewnętrznej krawędzi pomieszczenia i za ruchem wskazówek zegara prowadzi się je spiralnie 

do punktu środkowego tego pomieszczenia. Można też wybrać metodę nazywaną 

,,segmentową”, a polegającą na myślowym podziale pomieszczenia na segmenty i kolejnym ich 

przeszukiwaniu, też od lewej strony zygzakiem do prawej. Ostatnia z metod oparta jest na po-

dziale rodzajowym zawartości pomieszczenia, a więc na przykład najpierw przeszukuje się wa-

lizki, później szafy, następnie piece, podłogę i ściany. Z reguły przeszukanie prowadzone tą me-

todą zaczyna się od elementów lżejszych i przenośnych, a następnie przechodzi się do elemen-

tów cięższych i stałych. Te metody obejmują też piwnice, strych, garaż i inne zabudowania go-

spodarcze. Prócz metod przeszukań ważne są sposoby ukrywania przedmiotów, do których na-

leżą: ukrycie głębokie i skomplikowane, na przykład w wydrążonych nogach stołu lub krzeseł, 

w lampach, fotelach; ukrycie płytkie i proste, czyli między ubraniami, pod obrusem, czy pod 

łóżkiem; ukrycie psychologiczne polegające na założeniu, iż najlepiej ukryty jest przedmiot le-

żący na wierzchu albo pozornie niedbale rzucony pomiędzy rupiecie16. 

Przy wykonywaniu czynności operacyjno - rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

- minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Gene-

ralnego, może zarządzić na czas określony, kontrolę korespondencji, a także stosowanie środ-

ków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie 

dowodów. Minister właściwy do spraw wewnętrznych bieżąco informuje Prokuratora General-

nego o przeprowadzanych czynnościach oraz o ich wyniku. Jednak w przypadkach niecierpią-

cych zwłoki, gdy mogą zostać utracone informacje lub zatarte dowody przestępstwa, wcześniej 

                                                           
13 R. Ludlum, Zdrada Tristana…, Amber, Warszawa 2004, s.55.  
14 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Oficyna 2010.  
15 Uchwała SN z dnia 22 czerwca 1998r. (I KZP 9/98, OSNKW 2000). 
16 T. Hanausek, Kryminalistyka, Zakamycze, Kraków 2005, s.123.  
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wspomniany minister może na czas określony, zarządzić kontrolę korespondencji lub stosowa-

nie środków technicznych. W takich wypadkach musi zwrócić się do Prokuratora Generalnego 

o wyrażenie na to zgody. Gdy zgoda nie zostanie wyrażona w ciągu dwudziestu czterech go-

dzin, minister nakazuje natychmiastowe wstrzymanie kontroli korespondencji lub stosowania 

środków technicznych oraz zarządza zniszczenie zgromadzonych w ten sposób materiałów. 

Jednak w przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych przekazuje Prokuratorowi Generalnemu uzyskane materiały z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania karnego. Natomiast te, które nie potwierdzają zaistnienia przestęp-

stwa, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. Następnie określa się sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności oraz rodzaje środków technicznych, czego dokonuje minister wła-

ściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedli-

wości i ministrem właściwym do spraw łączności17. Tyle o tajnych działaniach operacyjnych 

mówi Ustawa o Policji. W konfrontacji z tajnym przeszukaniem są to dość ogólnikowe informa-

cje i mimo, że nie mówią wprost o przeszukaniu to jednak zawierają je w swej treści. Tajnego 

przeszukania może także dokonać Centrale Biuro Antykorupcyjne. Ma ono prawo do przeszu-

kania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz 

zatrzymywania pojazdów i innych środków transportu. W jej uprawnieniach leży też obserwo-

wanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego 

tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych podejmowa-

nych na podstawie ustawy. Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja 

Wywiadu mogą dokonać kontroli operacyjnej niejawnie, która polega na: uzyskiwaniu i utrwa-

laniu treści rozmów, obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, także treści korespondencji, da-

nych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach 

końcowych, systemach informatycznych i teleinformacyjnych, uzyskiwaniu dostępu i kontroli 

zawartości przesyłek18. Te kompetencje swoim zakresem zbliżone są do uprawnień Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, jednak które ma dokonać przeszukania zależy od rodzaju dochodzenia 

i sprawy, jaka jest przedmiotem tych działań operacyjnych. Dokonywać czynności umożliwiają-

cych uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób tajny lub poufny mo-

że kontrola skarbowa. Zarządza ją w drodze postanowienia sąd okręgowy na pisemny wniosek 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej złożony po uzyskaniu zgody Prokuratora General-

nego, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Tych czynności dokonują pracownicy operacyjni 

zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych owej kontroli skarbowej. Współdziała ona z orga-

nami celnymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, Wojskowymi 

Służbami Informacyjnymi i Żandarmerią Wojskową19. Tajne przeszukanie jest realizowane 

przez konkretną służbę do tego uprawnioną, jednak w samym procesie dochodzeniowym biorą 

udział tez inne organy, które poprzez swoje działania współpracują ze sobą. 

Niezwykle ważną kwestią jest problematyka rezultatu przeszukania. W sytuacji, gdy organ 

procesowy dokonujący przeszukania poweźmie od kierownika instytucji państwowej lub samo-

rządowej wiadomość, że wydane lub znalezione przy przeszukaniu pisma lub inne dokumenty 

zawierają wiadomości chronione tajemnicą państwową, służbową, zawodową lub inną chronio-

ną przez ustawę, jak również wówczas, gdy okaże się, że owo pismo lub dokument ma charak-

ter osobisty, organ przeprowadzający czynność przekazuje niezwłocznie pismo lub inny doku-

                                                           
17 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r., art. 19. 
18 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002r., art. 27. 
19 Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991r., art. 36. 
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ment bez jego odczytania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu. Ten spo-

sób postępowania nie obowiązuje, gdy posiadaczem tych pism jest osoba podejrzana o popełnie-

nie przestępstwa. Biorąc pod uwagę obowiązki organu dokonującego czynności przeszukania 

należy wziąć pod uwagę, że przedmioty wydane podczas przeszukania lub znalezione w jego 

toku należy albo zabrać, albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania, z zaznaczeniem 

obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie. Zachowanie 

się osoby, która przejęła na siebie obowiązek przechowania rzeczy, w sposób sprzeczny z treścią 

podjętego zobowiązania, należy zakwalifikować jako zachowanie bezprawne, stanowiące istot-

ny element czynu niedozwolonego20. Tak samo należy postąpić ze znalezionymi podczas prze-

szukania przedmiotami, które mogą stanowić dowód innego przestępstwa, przedmiotami podle-

gającymi przepadkowi lub takimi, których posiadanie jest zabronione21. 

Tajne przeszukanie to termin bardzo interesujący, z drugiej zaś strony niezwykle tajemni-

czy. Służby specjalne stosują tajne przeszukanie jako jedną z metod pracy operacyjnej. Jednak 

mało która służba przyznaje się do stosowania tej metody, dlatego niewiele jest jawnych infor-

macji dotyczących tych czynności, a to skutkuje tym, iż jest ona w bardzo wąskim zakresie ure-

gulowana, w polskim prawie. Ważne jest, iż tajne przeszukanie jest jedną z form prostych znaj-

dujących się obok wywiadu, obserwacji, kombinacji operacyjnej, kontroli operacyjnej, analizy 

operacyjnej, techniki operacyjnej i zbiorów informacji, podsłuchu i kontroli korespondencji. 

Jest też formą mającą swój odpowiednik procesowy razem z operacyjnym okazaniem czy pod-

słuchem operacyjnym22. Można by powiedzieć, że tajne przeszukanie jest metodą operacyjną 

pozostającą czynnością przedprocesową, której celem jest znalezienie konkretnego dowodu bę-

dącego kluczem do rzetelnego rozwiązania sprawy. 

Reasumując, tajne przeszukanie to metoda stosowana przez służby specjalne i wykorzysty-

wana w sytuacjach, gdy nie da się zdobyć w inny sposób przedmiotów i informacji, będących 

pomocą w wyjaśnieniu sprawy. Sięga się po nią w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też można 

by powiedzieć, iż jest niezwykle tajemniczym sposobem, do którego uciekają się właściwe orga-

ny. Jako iż jest przeprowadzane pod niewiedzą przeszukiwanych osób, nie może być zalecona 

zbyt pochopnie. Wymagane jest dokładne zaplanowanie działania od początku do samego koń-

ca. Ekipa przeprowadzająca tę operację nie może pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Z racji 

tego, iż przeszukanie zostało wcześniej uzgodnione, trzeba ze sobą współpracować, a każdą 

czynność wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, pamiętając też, że zamieszkujący w 

pomieszczeniu czy właściciele rzeczy mogą zostawić niewidoczne na pierwszy rzut oka pułapki. 

Cała operacja wymaga precyzji, a dokonać jej mogą tylko wykwalifikowane i odpowiednio do 

tego przygotowane służby, które wiedzą jak poradzić sobie w przypadku niepowodzenia. 

  

                                                           
20 Wyrok SN z dnia 13 maja 1982r. (III CRN 86/82, OSNC 1983). 
21 P. Mierzejewski, Kompendium postępowania karnego, C. H. Beck, Warszawa 2010, s.140. 
22 M. Bożek, M. Czuryk, Służby specjalne w strukturze władz publicznych: zagadnienia prawnoustrojowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s.112. 
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PRZESZUKANIE W PROCESIE KARNYM POLSKI I ROSJI: ASPEKTY 

PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE 

 

 
Proces karny zakłada określone ograniczenia podstawowych praw i wolności jednostki. Jest 

to niezbędny warunek umożliwiający skuteczne przeprowadzenie postępowania przez organy 

uprawnione w zakresie realizacji funkcji ścigania karnego. Cechą charakterystyczną państwa 

demokratycznego jest natomiast dążenie do zachowania odpowiedniej równowagi pomiędzy 

interesami jednostki (podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, świadka, innych osób 

uczestniczących w postępowaniu karnym) a interesem państwa, społeczeństwa polegającym na 

wykrywaniu przestępstw lub ogólnie ujmując – urzeczywistnianiu zasady sprawiedliwości spo-

łecznej1. Ustawodawca ustala zakres, warunki stosowania poszczególnych form przymusu pro-

cesowego, tworzy mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność działań (decyzji) organów 

ścigania karnego o charakterze przymusowym z obowiązującym prawem. Z jednej strony nad-

mierne rozszerzanie praw jednostki w postępowaniu karnym może prowadzić do częściowego 

paraliżu śledztwa w najtrudniejszym i najbardziej odpowiedzialnym momencie. Na przykład 

założenie, że każde naruszenie przepisów formalnoprocesowych będzie powodowało nieważ-

ność czynności dowodowej, skutkowało uznaniem jej wyników za niedopuszczalne w praktyce 

może prowadzić do odejścia od badania meritum sprawy karnej w kierunku nadmiernej forma-

lizacji postępowania, a co za tym idzie – wydłużenia terminów postępowań, nieuzasadnione 

umorzenia postępowań (w przypadku skrajnym - nieuzasadnione uniewinnienia rzeczywistych 

sprawców przestępstw). Z drugiej zaś strony nadmierne rozszerzanie uprawnień organów ściga-

nia karnego przy jednoczesnym zawężeniu gwarancji procesowych chroniących prawa i intere-

sy jednostki zwiększa ryzyku występowania nadużyć ze strony organów ścigania, działań nie-

zgodnych z literą prawa oraz z  jego istotą2. Przy braku realnej kontroli zewnętrznej nad dzia-

łalnością organów ścigania karnego, przy braku efektywnych mechanizmów zapewniających 

możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób naruszających obowiązujące przepisy proce-

sowe, nie możno oczekiwać, że cele stawiane przed postępowaniem karnym zostaną w pełni 

w każdym konkretnym przypadku zrealizowane. Zasadność tej tezy potwierdzają m. in. smutne 

doświadczenia z okresu represji stalinowskich w Rosji Radzieckiej, kiedy frywolnie interpreto-

wane dobro państwa radzieckiego, tzw. interes publiczny w sprawach o znaczeniu politycznym 

były stawiane ponad wszelkie prawa i podstawowe wolności obywateli3. Najnowsza historia 

procesu karnego uczy nas tego, że uprawnienia organów ścigania powinny zawsze korespondo-

wać z rzeczywistymi gwarancjami procesowymi zasługujących na ochronę interesów jednostki. 

Przeszukanie należy do najbardziej dotkliwych pod względem stosowanych metod, zakresu 

oraz ewentualnych konsekwencji prawnych czynności o charakterze przymusowym przymu-

sowych. Przeszukanie jest środkiem przymusu bezpośredniego, który ingeruje w sferę chronio-

                                                           
1 Por.: P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, t. I. cz. 1, LexisNexis, Warszawa, 2013, s. 734. 
2 Por.: Ł. Lasek, Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, dostęp internetowy: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/rzetelny_proces.pdf [data dostępu: 28.10.2016]. 
3 Por.: D. A. Sołodow, Reformy procesu karnego w Rosji. Zarys historyczno-prawny, Wydawnictwo „Stopka”, Łomża, 2015, s. 72-74. 
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nej konstytucyjnie nietykalności osobistej (art. 41 ust. 1 Konstytucji), wkracza również w sferę 

prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) i nienaruszalność mieszkania (art. 50 Konstytucji)4. 

Będąc dość skutecznym narzędziem wykrywczym przeszukanie aktywnie stosuje się przez or-

gany śledcze zarówno w Polsce, jak i w Rosji, a taktyka jego przeprowadzenia została szczegó-

łowo opracowana w literaturze kryminalistycznej5. 

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ten istotny fakt, że w prawie polskim przeszu-

kanie jako określony sposób zbierania informacji o znaczeniu prawnym występuje w kilku od-

mianach. Po pierwsze funkcjonariusz Policji przy zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie 

przestępstwa bądź wykroczenia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ta osoba posiada przy 

sobie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, przedmioty mogące stanowić dowody 

w postępowaniu lub podlegające przepadkowi6. Po drugie funkcjonariusz Policji jest uprawnio-

ny do przeprowadzenia kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładun-

ku w portach i na dworcach, w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego (art. 15 

ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji7). Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego po-

dejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się 

dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego. Na żądanie osoby 

kontrolowanej funkcjonariusz Policji sporządza protokół kontroli osobistej. Te działania w dok-

trynie zaliczane są do czynności prewencyjnych i administracyjno-porządkowych8, aczkolwiek 

ich wyniki mogą służyć za dowód w postępowaniu karnym. Na przykład osoba poddana kontro-

li osobistej może mieć przy sobie broń, na którą nie posiada wymaganego zezwolenia, środki 

narkotykowe, psychotropowe wymienione w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu nar-

komanii9. Po trzecie przeszukanie (procesowe) przeprowadzane na podstawie 219 k.p.k., które-

go wyniki uznawane są za dowód w sprawie karnej. W prawie Federacji Rosyjskiej również 

znajdziemy podobny podział czynności będących ze względu na swoją istotę przeszukaniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Rosji z dnia 14 października 2005 r. 

Nr 189 o zatwierdzeniu Regulaminu porządku wewnętrznego w aresztach śledczych w systemie 

karnym wykonawczym (Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы") podejrzanego czy oskarżonego przy przyjęciu do aresztu śledczego należy przeszu-

kać, pobrać od niego odciski palców, sfotografować, sprawdzić rzeczy osobiste (ust. 23). Prze-

szukanie osobiste może być pełnym (przeszukuje się ubrania, otwory naturalne ciała) lub nie-

                                                           
4 M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle 
projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 
2015, s. 84. 
5 Por.: J. Bartczak, Przeszukanie w przepisach prawa i w praktyce, Warszawa, 1973; Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, 
Warszawa, 2000; A. Kaznowski, instytucja przeszukania w procesie karnym a prawo do prywatności, Praca doktorska, Uczelnia Łazarskiego, Warsza-
wa, 2015; И. Л. Бедняков, Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения, Юрлитинформ, Москва,2010;  С. Ф. Денисюк, 
В. Ю. Шепитько, Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие, Харьков, 
1999; А. П. Рыжаков, Обыск: основания и порядок производства, Москва, 2004; С. А. Шейфер, Следственные действия. Основания, 
процессуальный порядок и доказательственное значение, Самарский государственный университет, Самара, 2004.   
6 Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 360 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i 
doprowadzeni, dostęp internetowy: http://isp.policja.pl/isp/prawo/akty-prawne/zarzadzenia-komendanta/2009/544,Zarzadzenie-Nr-360.html 
[data dostępu: 27.10.2016]; zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań 
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dostęp internetowy: http://www.infor.pl/akt-
prawny/U27.2012.019.0000042,metryka,zarzadzenie-nr-130-komendanta-glownego-policji-w-sprawie-metod-i-form-wykonywania-zadan-w-
pomieszczeniu-dla-osob-zatrzymanych-lub-doprowadzonych-w-celu-wytrzezwienia.html [data dostępu: 27.10.2016]. 
7 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023, 2281, z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 
862, 904, 960, 1250). 
8 D. Cyrna-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2015, s. 8. 
9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485, Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437). 
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pełne (kontrola zewnętrzna ubrań, zawartości kieszeni, obuwia, bez badania ciała). 

W przeszukaniu pełnym może (ale nie musi) brać udział „pracownik medyczny” (ust. 25-26)10. 

Funkcjonariusz Policji oraz innego uprawnionego organu (Federalnej Służby Bezpieczeń-

stwa, Federalnej Służby Celnej itd.) może przeprowadzić sprawdzenie osobiste, sprawdzenie 

rzeczy znajdujących się przy osobie fizycznej (pod warunkiem, że ta czynność nie wiąże się z 

naruszeniem tzw. integralności fizycznej) na podstawie art. 27.7 Kodeksu o naruszeniach admi-

nistracyjnych z 2001 r. (Кодекс об административных правонарушениях)11 oraz art. 19 Usta-

wy o Policji z 2011 r.12 Celem takiego sprawdzenia jest odnalezienie oraz zabezpieczenie narzę-

dzi użytych przy popełnieniu naruszenia administracyjnego, przedmiotu takiego naruszenia (na 

przykład rzeczy, których posiadanie wymaga specjalnego pozwolenia). Funkcjonariuszy Policji 

są dodatkowo uprawnieni do przeprowadzenia podobnej kontroli osobistej w przypadku tzw. 

zatrzymania administracyjnego na podstawie art. 14 Ustawy o Policji. Do niedawna funkcjona-

riuszy Policji rosyjskiej mogli poddać sprawdzeniu (de facto przeszukaniu) środek transportu w 

sytuacji, kiedy kierujący pojazdem nie wyraził zgody na przeprowadzenie jego (pojazdu) oglę-

dzin oraz oględzin przewożonych nim rzeczy13. Takie prawo wynikało z niejednoznaczności 

przepisów zawartych w Ustawie o Policji. Sąd Najwyższy Rosji rozpatrując zażalenie w kon-

kretnej sprawie uznał jednak, że policjanci mogą skorzystać z takiego prawo wyłącznie w sytu-

acji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że środek transportu jest (był) wykorzystywany w 

celach niezgodnych z prawem14. Przeprowadzenie sprawdzenia pojazdu bez takiej podstawy 

powoduje nieskuteczność czynności.  

Przeszukanie procesowe uregulowane głównie w art. 182, 184 k.p.k. Rosji z 2001 r.15 

Zgodnie z § 1 art. 219 polskiego k.p.k. w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowe-

go doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić 

dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszu-

kania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że 

osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. W tym samym celu można też do-

konać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (§ 2 art. 219 k.p.k.). Ustawa 

wskazuje na pewne uwarunkowania przeszukania. Rozpatrzmy tylko te z nich, które różnią się 

od reguł przewidzianych w prawie rosyjskim. 

Przeszukania procesowego dokonuje prokurator, Policja (na polecenie sądu lub prokurato-

ra) oraz inne organy w zakresie ich kompetencji (§ 1 art. 220 k.p.k.). 

Postawą prawną przeszukania jest postanowienie sądu lub prokuratora  (§ 2 art. 220 k.p.k.), 

aczkolwiek w wypadkach nie cierpiących zwłoki, organ dokonujący przeszukania okazuje oso-

bie przeszukiwanej nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie 

zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania (§ 3 art. 220 k.p.k.). 

Przy przeszukaniu pomieszczenia, miejsca zamkniętego, należącego do instytucji państwo-

wej lub samorządowej, zawiadamia  się kierownika tej instytucji lub jego zastępcę albo organ 

nadrzędny, którego należy dopuścić do udziału w danej czynności (§ 1 art. 222 k.p.k.). Przeszu-

                                                           
10 Por.: Д. А. Гришин, К вопросу о понятии и содержании административного принуждения, применяемого сотрудниками ФСИН России, 
Административное право и процесс, 2016, N 1, с. 33 – 38; Ю. В. Гаврилин, В. А. Шурухнов, Некоторые проблемы организации 
взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их разрешения, Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление, 2015, nr 4, с. 10 - 14. 
11 Российская газета, N 256, 31.12.2001 (z póżn. zm.). 
12 Российская газета, N 28, 10.02.2011 (z póżn. zm.) 
13 Ust. 149, 151 Regulaminu administracyjnego Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych Rosji (Российская газета, N 122, 07.07.2009 (z póżn. zm).  
14 Решение Верховного Суда РФ от 27.03.2012 N АКПИ12-245, Бюллетень Верховного Суда РФ", N 11, ноябрь, 2012.  
15 Российская газета, N 249, 22.12.2001 (z póżn. zm.). 
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kanie pomieszczenia zajętego przez wojsko można przeprowadzać jedynie w obecności dowód-

cy lub osoby przez niego wyznaczonej (§ 2 art. 222 k.p.k.). 

Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której przeprowadza się przeszukanie, 

oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Może być również obecna osoba wskazana 

przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli „nie uniemożliwia to przeszukania albo nie 

utrudnia go w istotny sposób” (§ 2 art. 224 k.p.k.). Jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu 

gospodarza lokalu, do przeszukania przywołuje się jednego dorosłego domownika lub sąsiada (§ 

3 art. 224 k.p.k.). 

Tryb przeprowadzenia przeszukania w postępowaniu karnym Rosji różni się od trybu prze-

prowadzenia tej czynności, który przewiduje ustawodawca polski. Rozbieżności w uregulowa-

niach procesowych wynikają częściowo z odmiennych tradycji historycznych, doświadczeń, 

poglądów doktryny. Natomiast co do istoty przewidziany przez obowiązujące w Polsce i w Rosji 

prawo sposób przeprowadzenia przeszukania pozostaje de facto ten sam za wyjątkiem niektó-

rych momentów. 

W procesie karnym Rosji obowiązuje zasada legalności działań organów ścigania, która za-

kłada możliwość uznania czynności procesowej za nieważną, a jej rezultatów za niedopuszczal-

ne z perspektywy oskarżenia. Ta znacząca z punktu widzenia ochrony praw i interesów jed-

nostki reguła została zawarta w art. 75 k.p.k. Rosji, który do tzw. dowodów niedopuszczalnych16 

zalicza dosłownie „wszelkie dowody uzyskane z naruszeniem przepisów zawartych w niniej-

szym Kodeksie”. Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca w przepisach kodeksowych nie 

sprecyzował, na czym może i ma polegać naruszenie, z którego będzie wynikać konieczność 

uznania uzyskanego w ten sposób dowodu za niedopuszczalny17. W celu ujednolicenia praktyki 

Sąd Najwyższy Rosji w swoim postanowieniu z dnia 5 marca 2004 roku nr 1 „O stosowaniu 

przez sądy norm Kodeksu postępowania karnego”18 zwrócił uwagę sądów na to, że w każdym 

przypadku złożenia podobnego wniosku przez obronę należy ustalać, na czym konkretnie pole-

gało zarzucane organowi ścigania karnego naruszenie przepisów procesowych. Innymi słowy w 

opinii Sądu Najwyższego Rosji znaczenie ma to, czy naruszenie prawa procesowego mogło 

wpłynąć w sposób negatywny na wiarygodność ustaleń końcowych w ramach przeprowadzonej 

czynności dowodowej. Przykładem istotnego naruszenia przepisów procesowych powodujących 

konieczność uznania uzyskanego w ten sposób dowodu za niedopuszczalny jest naruszenie za-

sady niedopuszczalności powtórnego przeprowadzenia okazania tej samej osoby na podstawie 

tych samych cech. Ta zasada została przewidziana w części 3 art. 193 k.p.k. Rosji i służy pewną 

gwarancją pewnego rodzaju czystości poznawczej okazania. W odniesieniu do przeszukania 

procesowego wystarczającym powodem do uznania jego wyników za dowód niedopuszczalny 

będzie naruszenie prawa podejrzanego, oskarżonego19 do obrony. Podobne naruszenie może się 

wyrażać na przykład w nieuzasadnionym ograniczaniu prawa obrońcy czy adwokata osoby 

                                                           
16 W doktrynie procesu karnego Rosji niejednokrotnie zwracano uwagę na pewną niekonsekwentność użycia terminu „dowód niedopuszczalny” 
przez ustawodawcę rosyjskiego. Otóż de facto i de iure uznanie wyników czynności dowodowej za niedopuszczalne oznacza pozbawienie tych in-
formacji statusu dowodu w sprawie karnej (w doktrynie rosyjskiej dominuje pogląd głoszący, że dowody w ramach postępowania karnego nie 
zbieramy, a formujemy na podstawie zdobytych podczas czynności dowodowych informacji).  Więc użycie terminu „dowód niedopuszczalny” jest 
niegodne z logiką. Niemniej jednak pojęcie dowodu niedopuszczalnego zostało pozytywnie przyjęte przez praktyków oraz część teoretyków. 
17 W prawie karnym procesowym Rosji pojęcie „strona postępowania” odnosi się do uczestników postępowania występujących również zawodowo 
po stronie obrony lub oskarżenia. Na przykład osoba prowadząca postępowanie przygotowawcze – śledczy należy a priori do strony oskarżenia. W 
ten sposób ustawodawca wyraźnie dzieli funkcje procesowe osób uczestniczących w procesie karnym nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do 
rzeczywistej roli, którą pełnią przedstawicieli organów ścigania karnego (art. 15 k.p.k. Rosji). 
18 Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, 2004. 
19 W procesie karnym Rosji za oskarżonego uważa się osobę, co do której organ ścigania wydał odpowiednie postanowienie lub sporządził akt oskar-
żenia (art. 47 k.p.k. Rosji). Podejrzanym jest natomiast osoba zatrzymana lub osoba wobec której zastosowano środek zapobiegawczy do oficjalnego 
postawienia zarzutów (art. 46 k.p.k. Rosji). 



184 | S t r o n a   K P P  M o n o g r a f i e             

 

przeszukiwanej do udziału w przeprowadzanej czynności, w nieprzedstawieniu (braku demon-

stracji) znalezionych podczas przeszukania przedmiotów osobie przeszukiwanej, osobom przy-

branym oraz innym osobom biorącym udział w danej czynności procesowej. Inne naruszenia 

ustalonego trybu przeprowadzenia przeszukania nie związane z naruszeniem podstawowych 

praw procesowych jednostki co do zasady nie będą tworzyły wystarczającej podstawy do wyłą-

czenia dowodu z przeszukania. Na przykład nie powoduje konsekwencji prawnych w postaci 

uznania dowodu za niedopuszczalny naruszenie normy ograniczającej wybór sposobów poko-

nywania zainstalowanych przez właściciela mieszkania zabezpieczeń (cz. 6 art. 182 k.p.k. Rosji). 

Niepotrzebne uszkodzenie bądź niszczenie mienia w sytuacji, kiedy organ ścigania mógłby tego 

uniknąć (na przykład osoba przeszukiwana prosiła przeszukującego poczekać z otwarciem za-

mkniętego pomieszczenia do momentu, aż zjawi się osoba, która ma kluczy lub zna kod do 

zamku), może stanowić podstawę do roszczeń w trybie cywilnoprawnym. Nie będzie natomiast 

wywoływało ujemnych skutków procesowych w postaci uznania wyników przeszukania w ca-

łości lub odpowiedniej części za nieważne względem dowodowym. 

W polskim postępowaniu karnym nie ma możliwości uznania dowodu za niedopuszczalny 

wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub na-

wet za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego. Mówi o tym 

wprost art. 168a k.p.k. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy dowód został uzyskany w związku z 

pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku zabójstwa, 

umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Oczywiście w 

przypadku takiego naruszenia przepisów procesowych, które podważa wiarygodność poczynio-

nych ustaleń (na przykład brak opisu przedmiotu znalezionego w czasie przeszukania w proto-

kole tej czynności), sąd dokonując oceny dowodu może uznać ten dowód za wątpliwy i tym 

samym faktycznie wykluczyć ten dowód z grona dowodów mogących stanowić podstawę orze-

czenia20. Z treści art. 168a k.p.k. nie wynika bowiem obowiązek bezwzględnej akceptacji (przez 

sąd orzekający) dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów procesowych. To stanowi pew-

nego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi nadużyciami ze strony organów ścigania kar-

nego, które mogą mieć miejsce w trakcie przeszukania. 

Przeszukanie zgodnie z cz. 1 art. 182 k.p.k. Rosji przeprowadza się pod warunkiem, że or-

gan ścigania dysponuje „dostatecznymi danymi” wskazującymi na to, że w określonym miejscu, 

u określonej osoby znajdują się przedmioty mające znaczenie dla toczącego się w danej sprawie 

karnej postępowania. To oznacza, że przeprowadzenie przeszukania nie można uzasadnić wyka-

zaniem prostego prawdopodobieństwa znalezienia w mieszkaniu podejrzanego czy oskarżonego 

przedmiotów, substancji, których obrót czy zwykłe posiadanie wymagają uzyskania specjalnego 

pozwolenia, bądź w ogóle są zakazane przez obowiązujące prawo. Co więcej w praktyce ten 

wymóg oznacza konieczność przedstawienia przez organ ścigania karnego dowodów uzasadnia-

jących przypuszczenie, wskazujących w sposób bezpośredni na wysokie prawdopodobieństwo 

znalezienia w określonym miejscu, u określonej osoby poszukiwanego obiektu21. Informacje 

uzasadniające takie przypuszczenie mogą wynikać na przykład z treści zaprotokołowanych ze-

znań świadka, który wskazuje miejsce, gdzie znajduje się poszukiwany przedmiot. w materia-

łach o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Może się zdarzyć również, że na konieczność 

                                                           
20 Por.: A. Rychlewska, O przepisie art. 168a k.p.k. jako przyzwoleniu na korzystanie w ramach procesu karnego z dowodów zdobytych w sposób 
nielegalny, Palestra, 2016, nr 5, s. 11-18. 
21 Por.: Обобщение по результатам изучения практики Череповецкого городского суда по применению положений ст. 165 УПК РФ 
(ходатайств о производстве следственных действий, а также материалы проверки законности произведенного следственного действия на 
основании уведомления) за 2014-2015 г., dostęp internetowy: http://cherepoveckygor.vld.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=573 
[data dostępu: 02.11.2016]. 
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przeprowadzenia przeszukania w mieszkaniu podejrzanego wskazuje sam charakter przedmio-

towego przestępstwa. Na przykład w sprawach o łapownictwo czynne przeszukanie są niezbęd-

ne w celu odnalezienia przedmiotów przekazanych podejrzanemu w charakterze łapówki, no-

tatników zawierających dane kontaktowe osób, które przekazały łapówki, a czasem nawet 

wskazanie konkretnych dat wręczenia oraz rozmiaru wręczonej kwoty. 

Podstawą prawna przeszukania jest postanowienie śledczego (следователя). Postanowienie 

musi zawierać uzasadnienie oraz dane dotyczące poszukiwanych przez organ procesowy kon-

kretnych przedmiotów.   

Podstawą prawną przeszukania w mieszkaniu jest zgoda odpowiedniego (ze względu na lo-

kalizację mieszkania) sądu rejonowego wyrażona w formie postanowienia. Warto tu zaznaczyć, 

że Trybunał Europejski w swoich orzeczeniach niejednokrotnie uznawał, że w przypadku prze-

szukania w mieszkaniu organy ścigania karnego powinny dysponować władzą dyskrecjonalną, 

tj. mówiąc ogólnie pewną swobodą w decydowaniu o tym, czy istnieją wystarczające przesłanki 

faktyczne uzasadniające podjęcie decyzji o przeszukaniu. W związku z tym Trybunał Europejski 

nigdy nie wymagał od państw członkowskich wprowadzenia obowiązkowej procedury uzyska-

nia sankcji właściwego sądu. Za wystarczającą gwarancję poszanowania praw i wolności jed-

nostki uznaje natomiast na przykład prawo do wniesienia skargi na postanowienie o przepro-

wadzeniu przeszukania22. Wprowadzając obowiązek sankcjonowania przeszukania w mieszka-

niu przez sąd ustawodawca rosyjski dążył do zwiększenia kontroli zewnętrznej nad legalnością 

oraz zasadnością przeszukań (wcześniej, do 1 stycznia 2004 r. decyzję o udzieleniu zgody na 

przeszukania w mieszkaniu podobnie jak w Polsce podejmował prokurator23). 

W doktrynie rosyjskiej problematyka przeszukania procesowego została opracowana bardzo 

szczegółowo, jeśli chodzi o aspekty prawne oraz kryminalistyczne, dotyczące taktyki prowa-

dzenia poszukiwań. Przez pewien okres czasu w Rosji toczyła się dyskusja odnośnie zakresu 

użytego przez prawodawcę terminu „mieszkanie” (жилище). Ustawową definicję „mieszkania” 

przed tym, jak nowy k.p.k. Rosji z 2001 r. uzyskał moc prawną, można było znaleźć wyłącznie 

w tekście Kodeksu karnego z 1996 r.24 Zgodnie z załącznikiem do art. 139 k.k. Rosji z 1996 r., za 

mieszkanie uznaje się dom razem z pomieszczeniami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz po-

mieszczenia mieszkalne przeznaczone dla stałego lub tymczasowego zamieszkania. W k.p.k. 

Rosji z 2001 r. w art. 5 znajdujemy definicję ustawową „mieszkania”, które na pierwszy rzut oka 

nie różni się znacząco od poprzedniej, karnoprawnej. Jednak uważna analiza pozwala na wy-

krycie nowego elementu: zamiast „przeznaczone” ustawodawca w odniesieniu do pomieszcze-

nia mieszkalnego stosuje termin „używane”. W praktyce ta niezgodność definicji powodowała 

czasem trudności interpretacyjne, szczególnie w sytuacjach, kiedy przeszukaniu trzeba było 

poddać pomieszczenia a priori nieprzeznaczone dla stałego bądź czasowego przebywania w nich 

ludzi. To były pomieszczenia pozbawione wszelkich podstawowych i niezbędnych w przypad-

ku tradycyjnego mieszkania rzeczy, sprzętów, instalacji, ale faktycznie zamieszkane przez osoby 

przeszukiwane25. Organy ścigania karnego często nie uznawali takich pomieszczeń za mieszka-

nia, a więc przeprowadzały przeszukania bez uzyskania sankcji sądowej. Niejasność w przepi-

sach została usunięta dopiero po interwencji Sądu Konstytucyjnego Rosji. W konkretnej spra-

                                                           
22 Por.: Постановление Европейского суда по правам человека от 07.06.2007 по делу "Смирнов (Smirnov) против РФ", Российская хроника 
Европейского суда. Прил. к Бюллетеню Европейского суда по правам человека, Специальный выпуск, 2008, N 3, с. 65 - 74. 
23 Por.: Постановление ЕСПЧ от 02.10.2014 "Дело "Мисан (Misan) против Российской Федерации" (жалоба N 4261/04), Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека, 2015, N 4(154). 
24 Российская газета (N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996 z pózn. Zm). 
25 Por.: В. Сопин, Новый УПК. Факт очевидный: нужна серьезная доработка, Законность, 2002, N 10, с. 13; И. А. Дроздов, Понятие жилого 
помещения, Закон, 2006, N 8, с. 20. 
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wie, w której wnioskodawca kwestionował legalność przeprowadzenia przeszukania bez uzy-

skania wstępnej zgody właściwego sądu garażu oraz budynków magazynowych zlokalizowa-

nych na działce przylegającej do domu mieszkalnego bez uzyskania wstępnej zgody właściwego 

sądu, Sąd uznał, że niezbędnym warunkiem obligującym organ ścigania karnego do uzyskania 

sankcji sądowej jest fakt wykorzystywania pomieszczenia do tymczasowego zamieszkania. Zda-

niem Sądu w tej sprawie organy ścigania nie naruszyły obowiązującego prawa, ponieważ nie 

musiały ubiegać się o sankcję sądową na przeprowadzenie przeszukania tych obiektów26. 

Procedura uzyskania zgody sądowej na przeprowadzenie przeszukania w mieszkaniu składa 

się z kilku etapów i została dokładnie opisana w art. 165 k.p.k. Rosji. 

Osoba prowadząca śledztwo w sprawie, tj. śledczy (следователь) za zgodą prokuratora 

zwraca się z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce usytuowania 

nieruchomości. We wniosku należy wskazać konkretnie przedmioty, które organ ścigania ocze-

kuje  znaleźć podczas przeszukania danego obiektu. Do wniosku organ ścigania karnego musi 

dołączyć materiały (dokumenty) uzasadniające potrzebę w przeprowadzeniu przeszukania w 

tym miejscu. Typową wadą podobnych wniosków jest powoływanie się na dowody świadczące 

o popełnieniu przestępstwa przez osobę przeszukiwaną bądź o jej bezpośredni związek z do-

mniemanym sprawcą. Wnioskujący nie przytacza dowodów uzasadniających potrzebę w prze-

prowadzeniu przeszukania w danym mieszkaniu. Kolejnym błędem jest powoływanie się w 

uzasadnieniu wniosku na dowody dotyczące faktycznie innego uczestnika postępowania (na 

przykład innego podejrzanego) bez wykazania we wniosku związku pomiędzy tą osobą a osobą, 

w mieszkaniu której jest planowane przeszukanie. 

Wniosek rozpatruje sąd rejonowy w składzie jednoosobowym na posiedzeniu z udziałem 

(aczkolwiek nie jest to obowiązkowe) prokuratora oraz śledczego (osoby, która składa wniosek). 

Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 24 godzin od momentu jego wpłynięcia do sądu 

rejonowego. Procedura rozpatrzenia wniosku w ustawie została opisana w sposób bardzo ogól-

nikowy. W praktyce przyjmuje się, że organ wnioskujący o udzielenie zgody sądu na przepro-

wadzenie przeszukania mieszkania musi wykazać, że istnieją potwierdzone dokumentalnie pod-

stawy do przypuszczenia, że poszukiwane osoby bądź inne obiekty mające znaczenie dla danej 

sprawy karnej znajdują się w miejscu, gdzie mają się odbyć zaplanowane czynności poszuki-

wawcze. Sąd sprawdza, czy organ ścigania należycie uzasadnił swój wniosek, tj. czy rzeczywi-

ście z przedstawionych materiałów wynika konieczność przeprowadzenia przeszukania w da-

nym mieszkaniu. Sąd rozpoczyna posiedzenie od wysłuchania śledczego, tj. osoby, która złożyła 

wniosek. Następnie głos może zabrać prokurator nadzorujący przebieg śledztwa. Sąd ma prawo 

zadawania pytań konkretyzujących, może wskazać na potrzebę dostarczenia dodatkowych ma-

teriałów uwiarygodniających wersję śledczego.  

Sąd podejmuje decyzje o udzieleniu zgody na przeprowadzenie przeszukania lub o odmo-

wie udzielenia takiej zgody. Z uwagi na to, że decyzja sądu o udzieleniu zgody na przeszukanie 

w mieszkaniu podlega zaskarżeniu, postanowienie sądu musi zawierać uzasadnienie, w którym 

sąd analizuje dostarczone przez organ ścigania materiały pod katem ich legalności, wiarygodno-

ści zawartych w nich informacji oraz dostateczności dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Udzielenie przez sąd zgody na przeszukanie oraz uznanie przeprowadzonego przeszukania za 

czynność zgodną z prawem w żaden sposób nie wiąże sądu rozpatrującego sprawę merytorycz-

                                                           
26 Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2005 N 166-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Котовой 
Светланы Евгеньевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 10 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации", Вестник Конституционного Суда РФ", 2005, N 6. 
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nie27. To oznacza, że zgoda sądu na przeprowadzenie przeszukania w mieszkaniu w przypadku 

na przykład uniewinnienia osoby przeszukiwanej bądź umorzenia toczącego się wobec niej po-

stępowania karnego nie daje podstaw do żądania odszkodowania z tego powodu, że sąd udziela-

jąc zgodę na przeprowadzenie przeszukania podjął decyzję niezgodną ze stanem faktycznym.  

W wyjątkowych przypadkach ustawodawca przewiduje możliwość przeprowadzenia 

przeszukania w mieszkaniu bez uzyskania wstępnej zgody sądu. Ustawa nie konkretyzuje, co to 

są za przypadki, ale z kontekstu można wywnioskować, że o wyjątkowości sytuacji może prze-

sądzać wyłącznie potrzeba w natychmiastowym zabezpieczeniu przedmiotów, śladów prawdo-

podobnie znajdujących się w danym mieszkaniu. Po przeprowadzeniu przeszukania w podob-

nym trybie organ ścigania w ciągu 3 dób zawiadamia prokuratora oraz sąd o przeszukaniu dołą-

czając do zawiadomienia kopii postanowienia oraz protokołu przeszukania. Sąd sprawdza legal-

ność przeprowadzonej czynności dowodowej w trybie przewidzianym w art. 165 k.p.k. Rosji. 

Niestety, ustawa nie przewiduje negatywnych konsekwencji prawnych za niedopilnowanie 

przez organ ścigania ustalonego terminu. Naruszenie obowiązku zawiadomienia prokuratora 

i sądu o przeprowadzonym przeszukaniu w mieszkaniu nie powoduje z koniecznością uznania 

jego wyników (uzyskanych w ten sposób dowodów) za niedopuszczalne. Biorąc pod uwagę 

szczególny charakter przymusu towarzyszącego przeszukaniu brak takiego przepisu należy 

uznać za wadę obowiązujących w tym zakresie regulacji.  

Pewną specyfikę posiada przeszukanie adwokata oraz przeszukanie w pomieszczeniu zaj-

mowanym przez adwokata lub adwokatów. Przeszukanie podobnych obiektów wymaga uzy-

skania wstępnej zgody właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności sądu re-

jonowego. Kwestia legalności przeprowadzenia przeszukiwań w pomieszczeniach zajmowanych 

przez adwokatów oraz pozyskiwania w ten sposób dostępu do materiałów, dokumentów obję-

tych szczególną ochroną prawną ze względu na konfidencyjny charakter zawarte w nich infor-

macji niejednokrotnie była przedmiotem rozpatrzenia w najwyższych instancjach sądowych. W 

konkretnej sprawie Sąd Konstytucyjny Rosji zaznaczył, że decyzja sądu o udzieleniu zgody na 

przeprowadzenie przeszukania w pomieszczeniach zajmowanych przez adwokatów musi zawie-

rać dokładne określenie obiektów, które organ ścigania oczekuje tam znaleźć. Organ prowadzą-

cy przeszukanie nie może zabierać materiałów zawierających informacje nie związane z daną 

konkretną sprawą, w ramach której uzyskano sankcję sądową na przeprowadzenie przeszuka-

nia. Organ przeprowadzający przeszukanie nie może filmować, robić zdjęcia lub w inny sposób 

utrwalać treść materiałów, które nie są w sposób bezpośredni  związane z daną sprawą karną28.  

W przeszukaniu zgodnie z art. 182 w związku z art. 170 k.p.k. Rosji z 2001 r. biorą udział 

co najmniej dwie osoby przybrane (понятые). Liczba osób przybranych w wypadku przeszuka-

nia zależy od liczby osób przeprowadzających przeszukanie (przy każdej osobie przeszukującej 

musi znajdować się minimum dwie osoby przybrane). Zadaniem osób przybranych jest „po-

świadczenie faktu przeprowadzenia czynności dowodowej, jej przebiegu oraz uzyskanych wy-

ników” (art. 60 k.p.k. Rosji). Ustawodawca przewidział szereg wymogów, które powinna speł-

niać osoba przybrana. W tej roli nie mogą występować nieletni (osoby, które nie ukończyły 18 

roku życia), uczestnicy postępowania karnego oraz osoby dla nich bliskie, funkcjonariuszy or-

ganów ścigania karnego. 

                                                           
27 Por.: Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 N 1076-О-П "По жалобам граждан Арбузовой Елены Николаевны, 
Баланчуковой Александры Васильевны и других на нарушение их конституционных прав частями третьей и пятой статьи 165 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации", Вестник Конституционного Суда РФ", N 3, 2009. 
28 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П "По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других", Вестник Конституционного Суда РФ, N 2, 2016. 
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Wyjątek z zasady obowiązkowego udziału osób przybranych w przeszukaniu tworzy sytu-

acja, kiedy udział w tej czynności będzie wiązał się z podwyższonym ryzykiem dla życia 

i zdrowia ludzkiego. Brak osób przybranych wtedy kompensuje się poprzez zastosowanie środ-

ków technicznych umożliwiających obiektywną fiksację przebiegu czynności. Ustawa zezwala 

również na przeprowadzenie przeszukania bez stosowania takich środków, jeśli z jakiegokol-

wiek istotnego powodu w danej sytuacji to byłoby niemożliwe (decyzję o tym należy uzasad-

nić). 

Po zakończeniu czynności osobom przybranym demonstruje się znalezione podczas prze-

szukania obiekty. W ich obecności znalezione obiekty należy zapakować, a na dołączonych do 

opakowań w sposób trwały metryczkach podać dane o uczestnikach przeszukania.  

W trakcie przeszukania w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem 

może być obecny adwokat osoby przeszukiwanej lub jej obrońca. Adwokat (obrońca) ma prawo 

do zgłaszać uwagi do protokołu przeszukania. W praktyce udział adwokata czy obrońcy w prze-

szukaniu należy do rzadkości. Dla adwokata-obrońcy uczestniczenie w podobnej czynności 

stwarza pewne ryzyko taktyczne. Adwokat z powodów oczywistych nie jest w stanie zapobiec 

ewentualnym nadużyciom ze strony przeszukującego (na przykład podrzuceniu do mieszkania 

podejrzanego przedmiotów, których posiadanie jest zakazane przez obowiązujące prawo, dowo-

dów rzeczowych wskazujących na popełnienie przez daną osobę przestępstwa). Natomiast sam 

fakt obecności obrońcy przy przeszukaniu w pewnym sensie „legalizuje” tą czynność istotnie 

ograniczając możliwości manewru taktycznego. 

Pewną specyfikę posiada również protokół przeszukania. Zgodnie z art. 182 k.p.k. Rosji 

z 2001 r. osoba, która przeprowadza przeszukanie, może umieścić w nim informacje dotyczące 

zachowania się osób uczestniczących w czynności dowodowej. W dalszym ciągu to może mieć 

szczególne znaczenie dowodowe. Na przykład negowanie przez oskarżonego faktu przynależ-

ności do niego znalezionej w trakcie przeszukania nielegalnej broni palnej będzie wyglądało 

mniej przekonująco, jeśli w trakcie przeszukania ta osoba próbowała odwrócić uwagę przeszu-

kujących od miejsca, w którym znajdowała się broń (skrytki), lub w inny sposób próbowała 

utrudnić jej odnalezienie. 

Ewentualne braki protokołu przeszukania mogą być uzupełnione w dalszym postępowaniu 

poprzez przesłuchanie osób przybranych, przeszukującego oraz innych uczestników czynności. 

Wyjątek stanowi obrońca osoby przeszukiwanej, który ma prawo do odmowy składania zeznań 

w tym przypadku. Może się zdarzyć jednak, że złożenie zeznań dotyczących przebiegu przeszu-

kania i jego wyników będzie odpowiadało interesom obrony. W takiej sytuacji po uzyskaniu 

wstępnej zgody podejrzanego (oskarżonego) obrońca będzie mógł odpowiedzieć na pytania 

przesłuchującego.  

Podsumowując przeprowadzone zestawienie regulacji prawnych dotyczących trybu prze-

prowadzenia czynności przeszukania w Polsce i Rosji można przyjąć, że opisane różnice 

z punktu widzenia praktyka mają charakter istotny. Prawo karne procesowe Rosji z punktu wi-

dzenia zawartych w nim gwarancji praw osoby przeszukiwanej skuteczniej chroni prawa i inte-

resy jednostki. Na uwagę zasługuje m. in. wyniesienie kontroli nad zasadnością oraz legalnością 

przeszukania poza organ ścigania karnego (przekazanie tej kwestii do niezawisłego i bezstron-

nego sądu), dbałość o realność prawa osoby przeszukiwanej do uzyskania kwalifikowanej pomo-

cy prawnej, precyzyjne omówienie procedury fiksacji przebiegu oraz wyników przeszukania. 

Niestety praktyka stosowania tych przepisów budzi sporo zastrzeżeń, o czym świadczy chociaż-

by orzecznictwo Trybunału Europejskiego Praw Człowieka w sprawach przeciwko Federacji 
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Rosyjskiej. Przed organami władzy w Rosji wciąż stoi trudne do realizacji zadanie polegające na 

doprowadzeniu praktyki sądowo-śledczej do zgodności nie tylko formalnej z obowiązującymi 

normami prawnymi, ale też z samą istotą prawa, na egzekwowaniu prawidłowej interpretacji 

oraz prawidłowego stosowania przepisów procesowych.  
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Richard Lemonnier 

 

 

 

Prawne aspekty opodatkowania gier hazardowych w prawie polskim  

i portugalskim Historyczne i współczesne podstawy prawne 

 

 
Hazard jest zjawiskiem ogólnoświatowym obecnym w kulturze, polityce i świadomości spo-

łecznej od czasów starożytnych. Już w czasach imperium Rzymskiego społeczeństwo znało po-

jęcie hazardu pod postacią gry w kości, zakładów wzajemnych typu parzyste/nieparzyste, czy 

popularnej do dziś gry w orła i reszkę rozgrywanej przez podrzucanie monety. Już wtedy 

wprowadzano ustawy, które regulowały obecne wtedy gry hazardowe. Pierwszą z nich była Lex 

Alearia z 204 r. p.n.e.1, kolejna z nich Lex Talaria zezwalała na grę w kości jedynie podczas spo-

żywania posiłków.2 Wydano też kilka późniejszych ustaw, które w podobny sposób penalizowa-

ły uprawianie hazardu poza wyznaczonymi miejscami czy w oznaczonych porach. Za nieprze-

strzeganie wydanych aktów groziły wysokie kary takie jak więzienie, wygnanie czy wysoka 

grzywna.3 

Zjawisko hazardu przetrwało do czasów współczesnych i obecnie jest ono objęte szerokim 

zakresem ustawodawstwa. W Polsce aktualną ustawą, która w głównej mierze ustala ramy 

prawne funkcjonowania szeroko pojętych gier hazardowych jest ustawa z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych. Ustala ona ogólne warunki urządzania gier hazardowych, wa-

runkach ich prowadzenia i opodatkowania. Cytując ustawę: „Grami hazardowymi są gry loso-

we, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.„4 Do gier losowych należą: gry liczbo-

we, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gry bingo pieniężne, gry 

bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe. Kolejno zakładami 

wzajemnymi są zakłady o wygrane rzeczowe lub pieniężne polegające na odgadywaniu wyni-

ków sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt i zaistnienia różnych zdarzeń. Przez gry 

w karty rozumie się natomiast grę w black jack, poker i baccarat, jeżeli gry te prowadzone są o 

nagrody rzeczowe lub pieniężne. Ponownie cytując ustawę „Grami na automatach są gry na 

urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych(…) o wygrane pie-

niężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości”, rozumie się przez to również 

grę na automatach przez sieć Internet. 

 

Podatek od gier w prawie polskim 

Definiując podatek od gier hazardowych jako pierwsze należy sklasyfikować podatnika po-

datku od gier. Zgodnie z art. 71 ustawy o grach hazardowych z 2009 r. jest to osoba fizyczna, 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie koncesji 

lub zezwolenia urządza gry hazardowe (z wyłączeniem loterii promocyjnych) lub podmiot 

urządzający gry objęte monopolem państwa a także uczestnik turniejowej gry pokerowej orga-

nizowanej przez kasyno gry posiadające koncesję na urządzanie tego rodzaju rozgrywki.5 
                                                           

1 https://www.imperiumromanum.edu.pl/spoleczenstwo/rozrywka-w-starozytnym-rzymie/hazard-antycznych-rzymian/ Dostępne dnia 17.03.2018 
2 Alexander Adam, James Boyd, Lorenzo L. da Ponte - Roman antiquities, New York, s. 149,  
3 https://www.imperiumromanum.edu.pl/spoleczenstwo/rozrywka-w-starozytnym-rzymie/hazard-antycznych-rzymian/ Dostępne dnia 17.03.2018 
4 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
5 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 71 
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Przedmiotem opodatkowania od gier hazardowych jest urządzenie gier hazardowych z wy-

łączeniem loterii promocyjnych, fantowych i gier bingo fantowych a także urządzanie i udział 

w pokerze urządzanym w trybie turniejowym. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpo-

częcia urządzania gier a w przypadku pokera turniejowego w momencie przystąpienia do tur-

nieju.6 

Podatek od gier głównie cechy podatku obrotowego. Opodatkowaniem objęte są więc po-

szczególne zdarzenia przez świadczenia konkretnych usług. Jest to podatek który doktrynalnie 

stanowi w całości dochód Skarbu Państwa. W krajach Unii Europejskiej różni się on głównie 

przez zakres regulacji poszczególnych państw.7 Sklasyfikowanie opodatkowania od hazardu jako 

podatku obrotowego oznacza więc, że nie jest on podatkiem przychodowym, ponieważ nie ist-

nieje w podanej definicji powiązanie źródła podatkowego obowiązku z uzyskanym przychodem 

(jak w przypadku podatku przychodowego).8 

Podstawą opodatkowania gier hazardowych jest dochód lub przychód jaki wygenerował 

dany podmiot zajmujący się tą działalnością lub uczestnik turnieju pokerowego. Stawka opodat-

kowania wacha się od 2,5% do nawet 50% 9w przypadku opodatkowania kasyn gry. Bardzo du-

że zróżnicowanie pojawia się ze względu na rodzaj organizowanej zabawy (jeżeli zachowania 

hazardowe w ogólne można nazwać zabawą) ze względu m.in. na jej szkodliwość społeczną, 

powodowane przez nią patologie i zwiększenie zachowań przestępczych (głównie w obrębie w 

których znajduje się zwiększone zagęszczenie kasyn gier czy salonów gier na automatach). 

 

Podatek od dochodu uzyskanego przez wygraną w turnieju pokerowym 

Ciekawą sytuację prawno-podatkową można zauważyć w podatku od wygranej w turnieju 

pokerowym pobieranej od samego uczestnika. Podatkiem objęty jest tu wygrana kwota po-

mniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju.10 Problem stanowi wykładnia słowa „wpi-

sowe” w omawianym artykule. Przy braku interpretacji prawnej, odwołując się do wykładni 

literalnej jest to jednorazowa opłata wnoszona przez uczestnika w celu zapisania się na turniej 

pokerowy. Nie uwzględnia więc ona tzw. opłat kasynowych pobieranych przez podmiot orga-

nizujący dany turniej pokerowy, które pobierane są często na utrzymanie miejsca w którym 

organizowana jest zabawa. Wpisowe staje się więc jedynie opłatą turniejową, co dodatkowo 

zniechęca graczy do udziału w turniejach pokerowych ze względu na jeden z najwyższych w 

Europie podatek w wysokości 25% od dochodu (pomniejszonego wcześniej o ową opłatę turnie-

jową), nie uwzględnia on jednak dodatkowych kosztów ponoszonych przez profesjonalnych 

graczy pokerowych. Jako koszty, których gracz nie może odliczyć od wygranej nie można skla-

syfikować takich strat jak: koszty wynajmu zakwaterowania w pobliżu organizowanego turnie-

ju, koszty transportu na turniej, niekiedy wysokie opłaty kasynowe. Często więc turnieje orga-

nizowane są w tzw. rajach podatkowych, a gracze chętniej uczestniczą w turniejach w których 

jest to dla nich bardziej opłacalne. Wedle interpretacji dyrektora KIS z 2017 roku jeżeli turniej 

pokerowy jest organizowany przez zagraniczne (w tym konkretnie przypadku francuskie) kasy-

no gry, gracz który otrzymuje wygraną nawet na polskie konto zgodnie z zakazem podwójnego 

opodatkowania umieszczonego w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 r. nie jest 

obowiązany do uiszczania wysokiego 25% podatku od dochodu z wygranej w turnieju pokero-

                                                           
6 Red. Stefan Babiarz, Konrad Aromiński – Ustawa o grach hazardowych Komentarz, Warszawa 2018, s. 442 
7 Ibidem s. 443 
8 M. Goettel (w:) Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel, M. Lemonnier, LEX/El. 2011, pkt 11.1 
9 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 73 
10 Ibidem 
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wym w Polsce.11 Warto więc zastanowić się nad zasadnością wysokości opodatkowania pokera 

w Polsce, zważając na zniechęcające dla zagranicznych i polskich zawodowych graczy ustawo-

dawstwo które w praktyce eliminuje możliwość praktykowania zawodowego grania w pokera w 

Polsce. Warto dodać, że nieoderwalne zjawisko uzależnienia i związane z nim negatywne skut-

ki na m.in. zwiększenie przestępczości w poszczególnych obszarach czy inne zjawiska patolo-

giczne dość rzadko związane są konkretnie z turniejami pokerowymi. Należy przytoczyć tu 

fakt, że 95% stwierdzonych osób uzależnionych od hazardu w Polsce (patologicznych hazardzi-

stów) swoje uzależnienie wywodzi od nałogowego uprawiania hazardu na automatach do gier.12 

Pozostałe 5% uzależnionych to gracze w: gry cylindryczne (ruletka), zakłady wzajemne, loterie 

i gry karciane takie jak black jack, baccarat i omawiany poker. Metodą kalkulacji nie trudno jest 

więc zauważyć, że procent patologicznych hazardzistów, którzy uzależnienie swe wywodzą od 

nałogowej gry w pokera jest znikomy, a więc analogicznie że poker nie jest grą która wywołuje 

duże ryzyko popadnięcia w uzależnienie (w porównaniu do innych gier hazardowych). Działa-

nie ustawodawcy jest więc w tym wypadku nieuzasadnione i blokuje możliwość uzyskania wy-

sokiego dochodu na rzecz Skarbu Państwa przy minimalnych zagrożeniach związanych z po-

wstawaniem zjawiska uzależnienia. 

 

Stawki od podatku od gier 

Wedle ustawy hazardowej z dnia 19 listopada 2009 roku stawki od podatki od gier wygląda-

ją następująco: 

- Dla loterii fantowych i gier bingo fantowych – 10% 

- Dla loterii pieniężnej – 15% 

- Dla gier liczbowych – 20% 

- Dla gier bingo pieniężnych, gier telebingo, loterii audioteksowych i 

pokera rozgrywanego w formie turniejowej – 25% 

- Dla gier na automacie, gier cylindrycznych, gier w 

kości, gier w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 

50%; 

- Dla zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie  

zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie –2,5% 

- Dla innych zakładów wzajemnych – 12%13 

 

Poprzednie stawki opodatkowania (przed 19 listopada 2009) wyglądały natomiast następu-

jąco: 

- Dla loterii fantowych i gier bingo fantowych stawka nie uległa zmianie i pozostała na po-

ziomie 10% 

- Dla loterii pieniężnych również stawka pozostała ta sama na poziomie 15% 

- Dla loterii liczbowych stawka nie zmieniła się i w dalszym ciągu wynosi 20% 

- Dla loterii audiotekstowych stawka zmieniła się znacząco, ponieważ przed wdrożeniem 

zmian loterie te były zwolnione z podatku a obecna stawka wynosi już aż 25% 

- Opodatkowano również pokera turniejowego z braku opodatkowania na wspomniane już 

wcześniej 25% 

                                                           
11 Interpretacja dyrektora KIS z 24 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.85.2017.2.HK 
12 Iwona Niewiadomska - Hazard, Lublin 2005 
13 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
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- Pozostałe zakłady wzajemne nie uwzgledniające współzawodnictwa zwierząt były opo-

datkowane stawką 10% 

- Opodatkowanie gier bingo pieniężnych wynosiło 10% 

- Opodatkowanie gier telebingo opodatkowane było na poziomie 15% 

- Pozostałe gry w kasynach objęte były podatkiem 45% 

- Zakłady wzajemne na współzawodnictwo zwierząt opodatkowane było stawką 2%14 

Jak można zauważyć stawki opodatkowania gier hazardowych dzięki ustawie z 19 listopada 

2009 roku znacząco wzrosły. Ale czy przyniosło to wymierne korzyści dla Skarbu Państwa? 

 

Opodatkowanie gier hazardowych w Portugalii. 

W Portugalii istnieją specjalne strefy w których można prowadzić kasyna gry. Wlicza się do 

nich: Azores, Algarve, Espinho, Estoril, Figueira da Foz, Funchal, Porto Santo, Povoa de Var-

zim, Troia, Vidago-Pedraz Salgadas. 

Organami, które odpowiedzialne są za nadzór na grami hazardowymi w Portugalii są: Ser-

viço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). SRIJ jest właściwym organem do monitorowania, 

kontrolowania i regulowania stacjonarnych gier hazardowych i gier hazardowych online. 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). SCML jest podmiotem publicznym finanso-

wanym przez państwo portugalskie i jest odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę loterii 

krajowych, stacjonarnych zakładów sportowych, zakładów bukmacherskich oraz stacjonarnych 

zakładów wzajemnych wyścigów konnych.15 

Bardzo ciekawe rozwiązanie, wykorzystywane w portugalskim prawie dotyczącego hazardu 

jest zakaz wstępu dla osób które zajmują stanowiska w organach publicznych. Rozwiązanie to 

nie jest stosowane w polskim prawie związanej z grami hazardowymi. 

W Portugalii obowiązuje różniący się od polskiego podatek od gier hazardowych. Kasyna 

opłacają podatek w wysokości od 4,5% do 45% swojego dochodu brutto, zależnie od ilości uzy-

skanego dochodu. Odrębne przepisy regulują hale z grą bingo, które opodatkowane są na po-

ziomie 25%. W Internecie natomiast pozostałe gry losowe poza tymi rozgrywanymi w kasynie 

opodatkowane są na poziomie od 15% do 30%. Internetowe zakłady sportowe i zakłady konne o 

stałych kursach opodatkowane są od 8% do 16% zależnie od ich dochodu.16 

Gry towarzyskie podlegają opłacie skarbowej w wysokości 4,5% kwoty zakładu oraz 20% 

kwoty nagrody przekraczającej 5 000 EUR. Istnieje wyjątek dotyczący zakładów wzajemnych 

na wyścigi konne, który podlega stawce IEJO w wysokości od 15% do 30%.17 

Jak widać Portugalia zaprezentowała odrębny sposób opodatkowania gier hazardowych, z 

którego z pewnością można wyciągnąć wiele wniosków. 

Dodatkowo w Portugalii obowiązują odrębne przepisy dotyczące reklamy gier hazardo-

wych. 

Kodeks reklamy (dekret z mocą ustawy nr 330/90 z 23 października ze zmianami) stanowi, 

że reklama gier hazardowych i zakładów musi: 

Być prowadzona w sposób społecznie odpowiedzialny.  

Szanuje ochronę nieletnich, a także innych wrażliwych grup ryzyka. 

Uwydatnia aspekt rozrywki związany z hazardem i obstawianiem i nie poniża innych gra-

czy. 

                                                           
14 Red. Stefan Babiarz, Konrad Aromiński – Ustawa o grach hazardowych Komentarz, Warszawa 2018, s. 445 
15 https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/portugal Dostępne dnia 15.05.2018 
16 Decree-Law No. 422/89, 2 December, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Decree-Law No. 114/2011, 30 November 
17 https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/portugal Dostępne dnia 15.05.2018 
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Nie odwołuje się do aspektów związanych z uzyskaniem łatwych wygranych. 

Nie sugeruje sukcesu, osiągnięcia społecznego sukcesu ani specjalnych umiejętności które 

miałyby wyniknąć w związku z uprawianiem hazardu. 

Nie zachęca do nadmiernego uprawiania hazardu lub praktyk bukmacherskich.18 

Natomiast w polskim systemie prawnym zgodnie z art. 29 ustawy o grach hazardowych za-

kazana jest jakakolwiek reklama gier hazardowych z wyjątkiem zakładów bukmacherskich, 

ustawa wskazuje następująco: 

„Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na au-

tomatach oraz zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych, na których urządzanie 

zostało udzielone zezwolenie, jest dozwolona na zasadach określonych w art. 29b reklama za-
kładów wzajemnych.”19 

Portugalczycy płacą również innego rodzaju podatek od zysków uzyskanych w pokerze, za-

równo wliczając tu pokera turniejowego jak i gry „cashowe”. Wysokość odprowadzanego po-

datku zależy od ich dochodu uzyskanego w ciągu danego roku, a zysk ten jest pojmowany jak 

normalny dochód i jest rozliczany w standardowym, corocznym zeznaniu podatkowym. Portu-

galia nie posiada więc, tak jak w Polsce odrębnego opodatkowania pokera turniejowego wzglę-

dem graczy, staje się więc przez to korzystniejszym rejonem dla organizowania gier pokero-

wych, jednocześnie nie zniechęcając graczy absurdalnie dużym, niezależnym od ilości zdoby-

tych pieniędzy podatkiem od wygranej.20 

Przytoczyć można tu ciekawą informację, że w roku 2016 na terenie Polski udzielono łącz-

nie jedynie 14 zezwoleń na urządzanie turniejów gry w pokera. Pokazuje to skalę zjawiska, któ-

ra wskazuje na małe zainteresowanie w sprawie organizowania turniejów w naszym kraju.21 

 

Podsumowanie 

Hazard istniał już od czasów starożytnych i już wtedy zaczęto wprowadzać ustawy, które 

miały na celu jego kodyfikację. Ustawodawca zawsze borykał się z problemem na jakim stopniu 

można opodatkować zyski płynące z branży hazardowej. Zawsze idealnym byłoby znalezienie 

złotego środka, zgodnie chociażby z Krzywą Laffera. Kraje Wspólnoty Europejskiej zależnie od 

danego systemu politycznego, społecznego i ekonomicznego wprowadzają różne rodzaje obli-

czania podatku od zysków, obrotów i dochodów z gier hazardowych. Jest to dość uciążliwe 

rozwiązanie dla profesjonalnych graczy uczestniczących w turniejach pokerowych, którzy ze 

względu na duże prawdopodobieństwo przegranej szukają najbardziej atrakcyjnych jurysdykcji 

względem swojej ewentualnej wygranej. Rozwiązania stosowane w Polsce, w porównaniu do 

tych, które stosowane są w Portugalii, ale też innych krajach takich jak Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii, Czechy czy Hiszpania, są bardzo restrykcyjne, co jednocześnie zachęca gra-

czy do rozliczania się z podatku w innych korzystniejszych względem nich krajach. Warto za-

stanowić się, czy rozwiązania w dużym stopniu zniechęcające do organizowania turniejów po-

kerowych w Polsce są korzystne dla społeczeństwa i Skarbu Państwa. Wiadomym jest, że gry 

hazardowe i udział w nich obywateli wpływa często na nich niekorzystnie, jest to zalążkiem 

powstawania uzależnienia od gier hazardowych, które jednocześnie sprzyja rozwijaniu się prze-

stępczości i rozwijania innych patologii społecznych. Znalezienie złotego środka w tej mierze 

                                                           
18 Decree-Law No. 330/90, 23 October, ze zmianiami 
19 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
20 Decree-Law No. 66/2015 of 29 April  
21 Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2016 roku, Warszawa 2017 
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6117778/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2016+r..pdf Dostępne 
dnia 15.05.2018 
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staje się tym bardziej trudne im bardziej rozważać to co jest ważniejsze dla naszego kraju – bez-

pieczeństwo i spokój obywateli, mniejszy odsetek przestępstw pośrednio i bezpośrednio powią-

zanych z uprawianiem hazardu czy ogromne zyski jakie dla budżetu państwa generuje branża 

hazardowa (przykładem można podać wysoki 50% podatek, który odprowadzają 46 znajdują-

cych się na terytorium Rzeczypospolitej Polski kasyn gry). Zmniejszenie opodatkowania mo-

głoby równocześnie zmniejszyć zasięg szarej strefy gier hazardowych, które do momentu naj-

nowszej nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku była bardzo szeroko stosowana. 

Wysokie kary wprowadzone przez nowelizację jak i zwiększony zasięg obowiązywania penali-

zacji za nielegalne organizowanie gier hazardowych (zwiększenie obowiązywania z dzierżawcy 

na właściciela lokalu) w dłuższej perspektywie czasu może jedynie sprawić, że rozszerzona zo-

stanie działalność prowadzona przez tzw. słupów, co w nieznaczny sposób zmieni zakres dzia-

łalności grup zorganizowanych zajmujących się tym procederem i może skutkować dalszym 

prowadzeniem przez nich tego rodzaju działalności. Warto zastanowić się więc, czy nie należy 

zmienić sposobu opodatkowania gier hazardowych na te, które będą nieznacznie szkodliwe spo-

łecznie jednocześnie zwiększając dochód, który zostanie przekazany dla Skarbu Państwa.  



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 196 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

AKTY NORMATYWNE I INNE DOKUMENTY 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 

2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 

1950 r. (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.). 

3. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. 

(Dz. U. 2015, poz. 728). 

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia 

trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. 2007, nr 46 poz. 547). 

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i 

szczątkami ludzkimi (Dz. U., nr 153, poz. 1783 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i 

miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia (Dz.U. 2003, nr 108, 

poz. 1025). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i 

dokumentowania: legitymowania, zatrzymywania, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, 

przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego (Dz.U. 2003, nr 91 poz. 856). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony 

Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. z dnia 15 września 2003 r.) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń 

określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, 

przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U.2011.183.1087). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy 

wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. 2015, poz. 1565). 

12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. – Regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 169, poz. 1189 z późn 

zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2016, poz. 508). 

14. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, 

ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 2031 i 2484). 

15. Uchwała Nr 594/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 września 2003 r. w sprawie: 

stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy 

zawodowej. 

16. Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w 

sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16 poz. 93). 

18. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296). 

19. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971, nr 12, poz. 114). 

20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 74, nr 24, poz. 141 ze zm.). 

21. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.). 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 197 

22. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 

228). 

23. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985, nr 12, poz. 49). 

24. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179). 

25. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462). 

26. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. – o kontroli skarbowej (Dz.U. 199, nr 100 poz. 442). 

27. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.). 

28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 779). 

29. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2001, nr 27, poz. 298). 

30. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 

(Dz.U. 2001, nr 123, poz. 1353). 

31. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 

2002, nr 74, poz. 676). 

32. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. 2002, nr 130, poz. 1112). 

33. Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy 

wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie 

informacji niejawnych (Dz.U.2003, nr 17, poz. 155). 

34. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004, nr 33, poz. 287). 

35. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów (Dz. U., nr 169, poz. 1411 z późn.zm.). 

36. Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania 

karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U.2004, nr 69, poz. 626). 

37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006, nr 104, poz. 708). 

38. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331). 

39. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.). 

40. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz.U. 2010, nr 79, poz. 523). 

41. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, nr 185, poz. 1092). 

42. Uzasadnienie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej 

w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. 

43. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania 

czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 7). 

44. Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania czynności 

dochodzeniowo – śledczych przez policjantów (Dz.Urz.KGP.2015.59). 

45. Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki 

wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania 

przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP 05.1.1). 

46. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Dz.U.2005.12.13). 

 

ORZECZNICTWO 

 

1. Postanowienie SA w Lublinie z dnia 20 kwietnia 1999 r. (II AKz 77/99). 

2. Postanowienie SA w Lublinie z dnia 3 października 2001 r. (II AKz 267/01, OSA 2002/6/44). 

3. Postanowienie SA w Katowicach z dnia 8 listopada 2006 r. (II AKz 740/06, KZS 2007/1/78). 

4. Postanowienie SA w Katowicach z dnia 4 marca 2009 r. (II AKz 151/09). 

5. Postanowienie SA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2015 r. (II AKz 443/15). 

6. Postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 października 2015 r. (II AKz 348/15). 

7. Postanowienie SN z dnia 7 września 2000 r. (I KZP 25/00). 

8. Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2004 r. (IV KK 234/03). 

9. Postanowienie SN z dnia 26 października 2006 roku (I KZP 12/11). 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 198 

10. Postanowienie SN z dnia 22 września 2009 r. (sygn. akt II K 58/09). 

11. Postanowienie SN z dnia 26 października 2011 r. (I KZP 12/11, OSP 2012/4/36). 

12. Postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 2012 r. (II KK 313/1). 

13. Postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 2012 r. (OSNKW 2012/9/96). 

14. Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2012 r. (SDI 32/12). 

15. Postanowienie SO w Tarnowie z dnia 18 października 2011 r. (KZS 2012/1/103). 

16. Uchwała SN z dnia 3 kwietnia 1997 r. (III ZP 14/97, OSNAPiUS 1997 nr 20, poz. 397). 

17. Uchwała SN z dnia 22 czerwca 1998 r. (I KZP 9/98, OSNKW 2000). 

18. Uchwała SN z dnia 20 stycznia 2000 r. (I KZP 47/99, Wokanda 2000/5/16). 

19. Wyrok ETPC z 30 czerwca 1990 r. w sprawie Fox, Campbell i Hartley v. Wielka Brytania (A.182, § 32). 

20. Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1992 r. (13710/88). 

21. Wyrok ETPC z 10 czerwca 1996 r. w sprawie Benham v. Wielka Brytania (RJD 1996 – III, § 47). 

22. Wyrok ETPC z 22 października 1997 r. w sprawie Erdagoz v. Turcja (RJD 1997 – VI, § 52). 

23. Wyrok ETPC z 27 listopada 1997 r. w sprawie K.- F. v. Niemcy (RJD 1997 – VIII, § 57). 

24. Wyrok ETPC z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Petri Sallinen i inni przeciwko Finlandii. 

25. Wyrok ETPC z dnia 16 października 2007 r. (74336/01). 

26. Wyrok ETPC z dnia 3 lipca 2012 roku, Robathin przeciwko Austrii (skarga nr 30457/06). 

27. Wyrok ETPC z 18 kwietnia 2013 r., (nr 264/19). 

28. Wyrok ETPC z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie Yuditskaya i inni przeciwko Rosji (skarga nr 5678/06). 

29. Wyrok ETPC z dnia 2 kwietnia 2015 r. - Prawo do poszanowania mieszkania i korespondencji. 

Przeszukanie i zatrzymanie dokumentów objętych tajemnicą adwokacką (63629/10). 

30. Wyrok ETPC z dnia 3 września 2015 r. w sprawie Sérvulo&Associados - Sociedade de Advogados, Rl 

przeciwko Portugalii (skarga nr 27013/10). 

31. Wyrok ETPC z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova przeciwko Portugalii 

(skarga nr 69436/10). 

32. Wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2016 r. (skarga nr 18700/09). 

33. Wyrok SA w Krakowie z dnia 3 września 1998 r., ( II AKa 155/98, KZS 1998/10/29). 

34. Wyrok SA w Warszawie z 20 listopada 2007 r. (I ACa 920/07). 

35. Wyrok SA w Krakowie z 31 sierpnia 2005r. (KZS 2005/10/28). 

36. Wyrok SA w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r. (I ACa 920/07). 

37. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r., ( I ACa 678/12). 

38. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 31 października 2012 r. , (I ACa 1095/12). 

39. Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 r. (II Aka 350/12). 

40. Wyrok SA z dnia 4 lutego 2013 r., II AKa 246/12 (OSNKW1980). 

41. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 7 lutego 2013 r., (I ACa 685/12). 

42. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 lutego 2013 r., (I ACa 872/12). 

43. Wyrok SA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r. (I ACa 1002/12). 

44. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2013 r. (I ACa 738/13, KZS 2013/10/96). 

45. Wyrok SA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. (II AKa 392/ 13). 

46. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2014 r. (I ACa 352/13, OSAB 2014/1/15-24). 

47. Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., ( I ACa 1111/13). 

48. Wyrok SA w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2014 r., (I ACa 1272/13). 

49. Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r. (I ACa 95/14). 

50. Wyrok SA w Łodzi z dnia 17 czerwca 2014 r. (II AKa 101/14). 

51. Wyrok SA w Warszawie z dnia  24 lipca 2014 r., (VI ACa 1726/13).  

52. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r., (I ACa 819/14). 

53. Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r., (VI ACa 58/14). 

54. Wyrok SA w Krakowie z dnia 10 marca 2015 r., (I ACa 1765/14). 

55. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 791/14.  

56. Wyrok SA w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., (I ACa 5/15). 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 199 

57. Wyrok SA z Białegostoku z dnia 4 maja 2015 r. (II AKa 50/15). 

58. Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 r., (I ACa 80/15)  

59. Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r., (VI ACa 1593/14). 

60. Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r., (I ACa 1005/15). 

61. Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 marca 2016 r., (I ACa 1769/15). 

62. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 31 marca 2016 r., (I ACa 1041/15). 

63. Wyrok SN z dnia 23 lutego 1932 r. (II K 39/32, OSN (K) 1932, nr 5, poz. 98). 

64. Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1972 r. (OSNC 1972, Nr 10, poz. 184). 

65. Wyrok SN z dnia 13 maja 1982r. (III CRN 86/82, OSNC 1983). 

66. Wyrok SN z dnia 3 maja 1983, I KR 74/83 (OSNKW1984, nr 3-4, poz. 35). 

67. Wyrok SA z dnia 14 maja 1998 r. (III APa 18/98, Apel. W-wa 1998/4/17). 

68. Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2002 r. (I CKN 581/99, OSNC 2002/10/128). 

69. Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r. (III KKN 370/00). 

70. Wyrok SN z dnia 7 maja 2004 r. (III SK 34/04). 

71. Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2005 r. (III KK 190/04). 

72. Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. (II PK 245/05, OSNAPiUS Nr 7–8/2007, poz. 101). 

73. Wyrok SN z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt III KK152/06). 

74. Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2008 r., (II CSK 132/08). 

75. Wyrok SN z dnia 5 września 2008 r., (akt I CSK 41/08). 

76. Wyrok SN z dnia 6 marca 2009 r., (II CSK 513/08). 

77. Wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 r. (II PK 311/08). 

78. Wyrok SN z dnia 3 listopada 2009 r., (II CSK 247/09). 

79. Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2010 r., (V CSK 352/09). 

80. Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r. (II PK 189/10). 

81. Wyrok SN z dnia 17 lutego 2011 r., (IV CSK 290/10). 

82. Wyrok SN z dnia 25 maja 2011 r., ( II CSK 570/10). 

83. Wyrok SN z dnia 9 września 2011 r., ( I CSK 684/10). 

84. Wyrok SN z dnia 14 marca 2012 r., (II CSK 343/11). 

85. Wyrok SN z dnia 19 lipca 2012 r. (II CSK 648/11). 

86. Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2012 r., ( V CSK 153/11). 

87. Wyrok SN z dnia 5 października 2012 r., ( IV CSK 165/12). 

88. Wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r. (I CSK 177/12). 

89. Wyrok SN z dnia 7 marca 2013 r., ( II CSK 364/12). 

90. Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2013 r., ( V CSK 348/12). 

91. Wyrok SN z dnia 7 listopada 2013 r., (V CSK 519/12). 

92. Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2014 r. (III CSK 173/13). 

93. Wyrok SN z dnia 8 maja 2014 r., (V CSK 349/13). 

94. Wyrok SN z dnia 20 marca 2015 r., ( II CSK 218/14). 

95. Wyrok SO w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2013 r., (II Ca 653/13). 

96. Wyrok SO z dnia 22 października 2014 (I Ca 62/14, OSNC 2014). 

97. Wyrok SR z Dzierżonowa z dnia 8 czerwca 2015 r. (II Kp 141/15). 

98. Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r. (SK 64/03). 

99. Wyrok TK z dnia 3 lipca 2008 r. (K 38/07). 

100. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. (V SA/Wa 2022/06). 

 

MONOGRAFIE 

 

1. Adamski A., Prawo karne komputerowe, C. H. Beck, Warszawa 2000. 

2. Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle 
projektu Konwencji Rady Europy, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2001. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 200 

3. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Wrocław 2015, tom: LXV. 

4. Awsiukiewicz G., Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i 
przykładowa dokumentacja, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2008. 

5. Babieracki G., Kontrola osobista – materiał dydaktyczny, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 

2010. 

6. Babieracki G., Konewko J., Młynarski S., Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w 
codziennej służbie policjanta, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2011. 

7. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010. 

8. Banaszak B. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 

2012. 

9. Baran M., Sielecki P., Wasik A., Podręcznik policjanta pionu prewencji, Wydawnictwo Szkoły Policji w 

Katowicach, 2007. 

10. Bartnik M. (red.), Leksykon polskiej procedury karnej, C.H. Beck, Warszawa 2013. 

11. Bereza A. (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Wydawnictwo 

Krajowej Izby Radców Prawnych, Warszawa 2015. 

12. Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P., Pawelec Sz., Wykład prawa karnego procesowego, 

Wyd. Temida 2, Olsztyn 2012. 

13. Bojarski T., Skrętowicz E. (red.), Problemy reformy prawa karnego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 

Lublin 1993. 

14. Boratyńska K. T., Chojniak Ł., Jasiński W. (red.), Postępowanie karne, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

15. Bożek M., Czuryk M., Służby specjalne w strukturze władz publicznych: zagadnienia prawnoustrojowe, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2014. 

16. Brylak J., Mitera M., Postępowanie karne, C.H. Beck, Warszawa 2010. 

17. Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955. 

18. Cyma-Końska D., Wójcik R., Kontrola osobista a przeszukanie, Wydział Wydawnictw i Poligrafii 

Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015. 

19. Czeczot Z., Czubalski M., Zarys kryminalistyki, Wydawnictwo UW, Warszawa 1972. 

20. Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Comer, Toruń 1996. 

21. Czebotar Ł. (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, LEX 2015. 

22. Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J., Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie osoby, 
kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia, WSPol, Szczytno 2013. 

23. Daszkiewicz W., Nowak T., Stachowiak S., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1995. 

24. Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

25. Florek. L (red.), Kodeks pracy – Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2005. 

26. Gaberle A., Leksykon polskiej procedury karnej, C.H. Beck, Gdańsk 2004. 

27. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2003. 

28. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 

29. Gil D. (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 2014. 
30. Gniewek E., Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

31. Gostyński Z. (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

1998. 

32. Grajewski J., Prawo karne procesowe – część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2007. 

33. Grajewski J., Przebieg procesu karnego, C.H. Beck, Warszawa 2012. 

34. Grajewski J., Paprzycki L. K., Steiborn S., Kodeks postępowania karnego, LexisNexis, t. I, 2010. 

35. Gronowska B. (red.), Prawa człowieka i ich ochrona, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. 

„Dom Organizatora”, Toruń 2010. 

36. Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, WKP 2012, 

LEX. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 201 

37. Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

38. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego, t.1, art.1-467. Komentarz, LEX, 2014. 

39. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2012. 

40. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym: komentarz, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2008. 

41. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011. 

42. Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Wydawnictwo 

prawnicze, Warszawa 1957. 

43. Gudowski J.(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, Lexis Nexis, Warszawa 2013. 

44. Hampelski R., Bogusz Z., Przeszukanie, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, Piła 2007. 

45. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 1996. 

46. Hochberg L., Murzynowski A., Shaff L., Komentarz do postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, 

Warszawa 1959. 

47. Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296, t. 1, C.H. Beck, 

Warszawa 2011. 

48. Hofmański P. (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Oficyna, Warszawa 2010. 

49. Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

50. Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2010. 

51. Jagiełłowicz Ł., Wiśniewski Ł., Postępowanie karne.  Minirepetytorium, Wolters Kluwer, Warszawa 

2013. 

52. Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Wyd. Zakamycze, Szczecin 2004. 

53. Jarzewska J., Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, Warszawa 

2002. 

54. Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin SA, Warszawa 2015. 

55. Kasprzak J., Młodziejowski B., Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Print 

Group, Olsztyn 2009. 

56. Kasprzak J., Bryk J., Prawo-kryminalistyka-policja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Broni-
sławowi Młodziejowskiemu, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013. 

57. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II., LEX. 

58. Kłosek A., Interwencje policyjne. Analiza przypadków. Część II, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowi-

cach, Katowice 2010. 

59. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer, Kraków 2006. 

60. Kolendowska-Matejczuk M., Szwarc K. (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia 
penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadko-
wych w postępowaniu karnym, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 2015. 

61. Komaniecka M., Pod obserwacją i na podsłuchu, Dante, Kraków 2014. 

62. Kosińska J., Przeszukanie pomieszczeń w polskim procesie karnym, Katowice 2013. 

63. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. 

64. Król M. (red.), Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, C.H. Beck, Warszawa 

2016. 

65. Książek D., Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 

66. Kulicki M., Kwiatkowska–Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i 
praktyki śledczo – sądowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009. 

67. Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005. 

68. Lach A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji I, Toruń 2004. 

69. Lackoroński B., Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, LexisNexis, Warszawa 2013. 

70. Liszcz T., Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2009. 

71. Ludlum R., Zdrada Tristana, Amber, Warszawa 2004. 

72. Marchwicki W., Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna, C.H. Beck, Warszawa 2015. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 202 

73. Marcinkowski T., Medycyna sądowa, Wyd. Od Nowa, Poznań 2000. 

74. Marcinkowski T., Medycyna dla prawników, Wyd. Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2000. 

75. Marek A., Podstawy prawa i procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 2003. 

76. Mierzejewski P., Kompendium postępowania karnego, C. H. Beck, Warszawa 2010. 

77. Naumann J., Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 

2015. 

78. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

(LEX/el, 2015). 

79. Nowacki M., Starzyński P., Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 

2015. 

80. Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015. 

81. Palka P., Zabójstwa z broni palnej – niepowodzenia ścigania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2004. 

82. Pikulski S., Szczechowicz K., Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywa-
telskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004. 

83. Pływaczewski W., Kędzierska G. (red.), Leksykon policyjny, Szczytno 2001. 

84. Pieniążek M., Etyka sytuacyjna prawnika, LN stare, Warszawa 2008. 

85. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, LEX 2002. 

86. Pietrzykowski K., Kodeks Cywilny. t. I. Komentarz do art. 1-449(10), C.H. Beck, Warszawa 2015. 

87. Piórkowska–Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2004 

88. Radecki W., Ziarczyk S., Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w 
postępowaniu karnym, CSP w Legionowie, Legionowo 2002. 

89. Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 

2007 

90. Sadło-Nowak A., Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, Wyd. Wyższa Szkoła Policji w 

Szczytnie, Szczytno 2014. 

91. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1 – 86, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

92. Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

93. Salwa Z., Podstawy prawa pracy, Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 2003. 

94. Samborski E., Zarys metodyki pracy prokuratora, LexisNexis, Warszawa 2010. 

95. Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, LexisNexis,Warszawa 2011. 

96. Schaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953. 

97. Severski V. V., Niewierni, Czarna Owca, Warszawa 2012. 

98. Siwicki M., Cyberprzetępczość, C.H. Beck, Warszawa 2013. 

99. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

100. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczne komentarze, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2007. 

101. Skuczyński P., Etyka adwokatów i radców prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

102. Steinborn S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

103. Stępak-Miczek M., Kontrola pracownika przez pracodawcę, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

104. Sołodow D. A., Reformy procesu karnego w Rosji. Zarys historyczno-prawny, Wydawnictwo 

„Stopka”, Łomża 2015. 

105. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979. 

106. Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa 
cywilnego, Wydawnictwo DSW, Wrocław. 

107. 2015Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

108. Śrubka M., Przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Centrum Szkolenia 

Policji, Legionowo 2013. 

109. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2011 

110. Uniszewski Z, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, NERITION, Warszawa 2000. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 203 

111. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

112. Weber J., Sekcja zwłok. Podręcznik Shearera, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015. 

113. Widacki J., Kryminalistyka. Studia prawnicze, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

114. Witkowska K., Oględziny: aspekty procesowe i kryminalistyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 

115. Wojciechowski J., Moje prawa wobec policji i przed sądem, C.H. Beck, Warszawa 1994. 

116. Zelka M., Taktyka i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś i jutro, Międzyuniwersytecki Obóz 

Naukowy In Iustam Rem, Poznań - Rzeszów 2009. 

117. Zdybel R., Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

118. Żołyński J. (red.), Kodeks pracy – Komentarz, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016. 

119. Żywucka-Kozłowska E., Kowalczyk-Ludzia M., Bronowska K., Ludzia A., Bliżej człowieka. 
Community policing w polskiej rzeczywistości początku XXI wieku, Volumina, Szczecin – Olsztyn 2011. 

 

ARTYKUŁY 

 

1. Babieracki G., Kontrola osobista. Jest problem, czy go nie ma? [w:]„Przegląd Prewencyjny” 2012, nr 1 (5). 

2. Babieracki G., Konewko J., Młynarski S., Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w 
codziennej służbie policjanta [w:] „Biblioteka Policjanta Prewencji” 2001, z. XXVII. 

3. Baj A., Zarys problematyki podziału zakazów dowodowych w postępowaniu karnym [w:] „Prokurator” 

2011, nr 4(44). 

4. Chrabkowski M., Gwizdała K., Zabezpieczenie dowodów elektronicznych [w:] „Prokuratura i Prawo” 

2016, nr 12. 

5. Dudka K., Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym – część I [w:] 

„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 2. 

6. Dudka K, Przeszukanie w kodeksie postępowania karnego – zagadnienia wybrane [w:] „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000, nr XLVII. 

7. Flasiński S., „Przeszukanie” – istota, cel, zadania i ustawowy zakres [w:] „Studia Kryminologiczne, 

Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1988, t. 19. 

8. Giezek J., O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie [w:] „Palestra 

2014, nr 9. 

9. Grochowski J, Podstawy dowodowe przeszukania w kodeksie postępowania karnego [w:] „Problemy 

Prawa Karnego” 1992, nr 18. 

10. Grochowski J., Przeszukanie w procesie karnym jako instytucja wyznaczająca granice konstytucyjnych 
praw osobistych [w:] „Problemy Prawa Karnego” 1991, nr 17. 

11. Jasiński W., Dowodowe czynności wykrywcze a ingerencja w prawo do prywatności – standardy 

strasburskie [w:] „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 1. 

12. Kardas P., Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego 
terminu a możliwość wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu [w:] „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2008, rok XII, nr 1. 

13. Kazanowski A., Problematyka przeszukania mieszkania [w:] „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4. 

14. Kędzierska G., Betlejewski M., Oględziny [w:] „Technika kryminalistyczna”, Szczytno 2007. 

15. Koper R., Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki [w:] „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11-12. 

16. Korski R.,  Spokojnie… to tylko przeszukanie… ale ostrożność – przede wszystkim [w:] „Biuletyn 

informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie” 2012, nr 1. 

17. Krejza P., Live Forensic – zasady zbierania dowodów elektronicznych [w:] „Magazyn Informatyki 

Śledczej i Bezpieczeństwa IT” 2013, nr 19. 

18. Kudrelek J., Zatrzymanie osoby w systemie polskiego prawa, [w:]„Kwartalnik Kadry Kierowniczej 

Policji” 2009, nr 2. 

19. Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica obrońcy [w:] „Monitor Prawniczy” 2014, nr 3. 

20. Kwiatkowski Z., Recenzja książki Michała Rusinka, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim 
procesie karnym [w:] Recenzje. „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 2. 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 204 

21. Lach A., Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego [w:] 

„Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10. 

22. Markiewicz K., Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego [w:] „Prokuratura i 

Prawo” 2004, nr 7-8. 

23. Marszał K., Problem organu uprawnionego do stosowania środków przymusu w procesie karnym [w:] 

„Problemy Prawa Karnego” 1993, nr 19. 

24. Młynarczyk Z., Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym [w:] „Prokuratura i 

Prawo” 1996, nr 4. 

25. Nowak-Lewandowska R., Godność pracownika – teoria a rzeczywistość [w:] „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2005, nr 408. 

26. Obałka K., Problem kontroli osobistej pracowników – artykuł polemiczny [w:] „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” 2009, nr 10. 

27. Sakowicz A., Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se) [w:] „Państwo i Prawo” 2006, nr 1. 

28. Skoczyński L., Warunki legalności przeszukania w świetle k.p.k. [w:] „Problemy Praworządności” 1989, 

s. 32. 

29. Skorupka J., Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym [w] „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 

1-2. 

30. Skorupka J., Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszukania w postępowaniu karnym [w:] „Palestra” 

2007, nr 9-10 

31. Smolski M., Kontrola osobista pracowników-wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w 
świetle Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 roku) [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2015, nr 859. 

32. Smolski M., Kontrola pracowników w świetle unormowań wewnątrzzakładowych [w:] „Studia 

Prawnoustrojowe” 2014, nr 24. 

33. Stefański R. A., Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe [w:] „Prokuratura i Prawo” 2005, 

nr 3. 

34. Stefański R.A., Postępowanie z przedmiotami zbędnymi dla postępowania karnego [w:] „Prokuratura i 

Prawo” 1995, nr 1. 

35. Stonoga K., Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych 
pomieszczeń radcy prawnego [w:] „Przegląd radcowski. Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych 

we Wrocławiu” 2015, nr 8. 

36. Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników [w:] „Ruch 

prawniczy, ekonomiczny i socjalny” 2011, nr 3. 

37. Tęcza-Paciorek A., Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia [w:] „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11. 

38. Trotter M., Gleser G. C., A reevaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken 
during life and long bones after death [w:] „American Journal of Physical Anthropology”, Waszyngton 

1958. 

39. Walkowiak W., Dokumentowanie czynności procesowych [w:] „Homines Hominibus” 2009, nr 1(5). 

40. Wielec M., Tajemnice w postępowaniu karnym [w:] „Monitor Prawniczy” 2014, nr 9. 

41. Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

42. Zgryzek K., Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna [w:] „Palestra” 1977, nr 2. 

43. Zieliński M., Bezpieczeństwo w porcie lotniczym [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 

Wojennej” 2010, Rok LI, nr 4 (183). 

44. Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, Część II. Prawo stosunku pracy, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa - Kraków 1986. 

45. Ziółkowska K., Dopuszczalność kontroli osobistej pracownika a obowiązek dbałości o dobro zakładu 
pracy [w:] „Studia prawnoustrojowe” 2013, nr 20. 

 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 205 

1. Głowacka D., Konwencja o Cyberprzestępczości – konieczność ratyfikacji, potrzeba rewizji [w:] „Policy 

Papers” 2012, dostęp internetowy: http://www.europapraw.org/policy-papers/policy-paper-konwencja-o-

cyberprzestepczosci [data dostępu: 11.11.2016]. 

2. Heide B., Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych  na wypadek ataków terrorystycznych, dostęp 

internetowy: www.wspia.eu/file/20337/28-HEIDE+BOGUSŁAW.pdf [data dostępnu: 7.02.2017]. 

3. Jendrasik M., Przeszukanie rzeczy osobistych pracownika, dostęp internetowy: www.kadry.infor.pl [data 

dostępu 26 października 2016]. 

4. Lampart M., Kto może wejść do naszego mieszkania?, dostęp internetowy: 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,3575 [data dostępu:19.07.2016.] 

5. Kołodziejski P., Dowody a tajemnica zawodowa wg Pawła Kołodziejskiego, dostęp internetowy: 

http://www.rp.pl/artykul/1127576-Dowody-a-tajemnica-zawodowa-wg--Pawla-

Kolodziejskiego.html#ap-1 [data dostępu: 15.11.2016]. 

6. Krajowa Izba Doradców Podatkowych: Postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania, 

dostęp internetowy: https://krdp.pl/aktualnosci.php/0/2763 [data dostępu: 10.11.2016]. 

7. Miąsik Ł., Oślizło S., Wzmożone kontrole na dworcach  i lotniskach po atakach terrorystycznych w 
Belgii, dostęp internetowy: http://katowice.tvp.pl/24556564/wzmozone-kontrole-na-dworcach-i-

lotniskach-po-atakach-terrorystycznych-w-belgii [data dostępu:7.02.2017]. 

8. Słownik języka polskiego, dostęp internetowy: http://sjp.pl/miejsce [data dostępu:18.07.2016.] 

9. Szczurek Z, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, 
wyd. III, dostęp internetowy: https://sip-1lex-1pl-1lex-

2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-

zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii [data dostępu 12 lipca 2016]. 

10. Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii mieszkania lub innych pomieszczeń radcy 

prawnego i związanego z tym niebez-pieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej [w:] dostęp 

internetowy: https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/przeszukanie-kancelarii-radcy-

prawnego/krystyna-stoga-zasady-postepowania-w-przypadku-przeszukania-kancelarii-mieszkania-lub-

innych-pomieszczen-radcy-prawnego-i-zwiazanego-z-tym-niebezpieczenstwa-naruszenia-tajemnicy-

zawodowejquot/ [data dostępu: 11.11.2016]. 

11. Wojciechowicz E., Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku, 

dostęp internetowy: www.lexplay.pl [data dostępu 28 listopada 2016]. 

12. Wojtasik J., Przeszukanie, dostęp internetowy: http://www.zielona-

gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2909 [data dostępu: 7 lipiec 2016]. 

  

https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii
https://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587234800/32240/kodeks-postepowania-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace-i-egzekucyjne-komentarz-wyd-iii


K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 206 

Informacje o autorach 

 

 

mgr Kinga Jankowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

mgr lic. Milena Powirska – studentka na kierunku Prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodnicząca Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Studenckiego 

Koła Naukowego Kryminalistyki.  

Magda Krasowska-Lis – studentka na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, członek Europejskiego Stowa-

rzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn, fundacji Court Watch Polska oraz Koła Nauk Penalnych „Neme-
zis” w Olsztynie.  

Milena Gwara – studentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis” i Studenckiego Koła Prawa Pracy oraz 

Studenckiego Koła Prawa Konstytucyjnego. 

Agnieszka Dąbrowska - studentka studiów magisterskich na kierunku Administracja o specjalności Admini-

stracja Skarbowa Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, członek Koła Nauk Penalnych 

,,Nemezis” oraz Koła Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. 

mgr Przemysław Grześko –absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazur-

skiego w Olsztynie, aplikant radcowski. 

dr hab. Elżbieta Żywucka – Kozłowska - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii 

Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, opiekun 

Koła Naukowego Psychiatrii Sądowej UWM. 

mgr Karolina Rzeczkowska - doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, aplikantka radcowska. 

Monika Malessa – studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

mgr Paulina Paleń – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  

Daria Maria Śliwińska - studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od marca 2016 roku 

pełni funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Pracy UWM. Jest członkiem Koła Nauk Penalnych 

„Nemezis” oraz Koła Naukowego Psychiatrii Sądowej. 

dr Rafał Łyżwa – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

Magdalena Lech – studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & 

Law. 

mgr Iga A. Jaroszewska – doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Ma-

zurskiego w Olsztynie; Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. 

mgr Marta Piątek – magister prawa, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  



K P P  M o n o g r a f i e                                                          S t r o n a  | 207 

dr Magda Pieńkowska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  

dr Robert Dziembowski – - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  

Karolina Bełkowska – studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji  UWM  

w Olsztynie. Członek kół naukowych, m.in.: Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Koła Postępowania Ad-

ministracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Od roku akademickiego 2016/17 działa w Studenckiej Poradni 

Prawnej UWM w Olsztynie. 

Monika Ćwikła – studentka III roku Prawa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. 

Beata Grania – studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis”. 

 

dr hab. Denis Solodov, prof. UWM  pracownik na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko 

– Mazurskiego w Olsztynie, w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, członek Polskiego Towarzy-

stwa Kryminalistycznego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.   

 

dr Ilia Solodov- prowadzący szkolenia z ochrony danych osobowych oraz wykłady i ćwiczenia w języku 

angielskim z zakresu bezpieczeństwa i kryminalistyki. 

 

Richard Lemonnier – student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  


