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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 
 

Miejsca świadczenia pomocy: 

I punkt   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 09.00 - 13.00 

Siennica Różana 258, 22-304 Siennica Różana 
 

Wtorek 09.00 - 13.00 

Środa 09.00 - 13.00 

Czwartek 09.00 - 13.00 

Piątek 09.00 - 13.00 

      

  

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82/576-52-11 do 13 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży 

stosowne oświadczenie. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które 

ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz 

złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie 

porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym 

wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz 

obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym 

życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich 

w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. List żelazny – możliwość odpowiadania podejrzanego (oskarżonego) 

z wolnej stopy 

List żelazny jest dokumentem mającym na celu zagwarantowanie podejrzanemu 

(oskarżonemu) odpowiadanie z wolnej stopy w zamian za to, że zastosuje się on do określonych 

warunków. 

List żelazny może być wydany zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. 

Nie jest jednak możliwe wydanie listu żelaznego w postępowaniu wykonawczym. Sprowadza się 

to do konkluzji, iż list żelazny może być wydany w postępowaniu karnym oraz postępowaniu 

karnoskarbowym, natomiast ustawodawca zrezygnował z możliwości wystawienia listu żelaznego 

w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu wykonawczym. 

Na etapie postępowania przygotowawczego, list żelazny wydaje właściwy sąd okręgowy, 

w którego okręgu dana sprawa będzie rozpoznawana. Jeżeli zaś wniosek o wydanie listu 

żelaznego zostanie sformułowany na etapie postępowania sądowego, decyduje o jego wydaniu 

sąd okręgowy, w którego okręgu sprawa jest rozpoznawana. Co do zasady sądem okręgowym 

właściwym miejscowo do wydania listu żelaznego będzie ten, w którego okręgu leży sąd 

rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy, albo też ten sąd okręgowy, który właściwy będzie do 

jej rozpoznania jako sąd pierwszej instancji. 

Do wydania listu żelaznego konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 

1) podejrzany (oskarżony) musi przebywać za granicą; 

2) podejrzany (oskarżony) złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora 

w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. 

Należy jednak przyjąć, że w przypadku gdy podejrzany składa oświadczenie, kiedy sprawa jest 

w stadium postępowania przygotowawczego, to powinno ono zawierać zapewnienie stawiennictwa 

nie tylko przed prokuratorem, lecz także przed sądem, jeśli tylko sprawa przejdzie do tego etapu 

postępowania. Odmowa wydania listu żelaznego przez sąd z tego powodu, że brak było oświadczenia 

o stawiennictwie na wezwanie prokuratora lub sądu, nie przekreśla możliwości jego wydania 

w późniejszym okresie, po uzupełnieniu tego braku, gdyż zmianie ulegną okoliczności. Ponadto 

pamiętać należy, że uzasadnienie wniosku sprowadzające się do zacytowania ustawowego zwrotu 

o przebywaniu za granicą nie jest wystarczające, lecz okoliczność należy tą okoliczność, co najmniej 

uprawdopodobnić. 

Spełnienie powyżej wymienionych przesłanek nie daje gwarancji wydania listu żelaznego, 

gdyż jego wydanie przez sąd ma charakter fakultatywny i podlega rozważeniu w oparciu o całokształt 

okoliczności sprawy oraz argumentację przedstawioną we wniosku o wydanie listu żelaznego. 

Przy rozważaniu zasadności wydania listu żelaznego nie jest istotna przyczyna nieobecności 

podejrzanego w kraju; powody takiego stanu mogą być różne i nie mają znaczenia. Także 

w przypadku celowej ucieczki z kraju z uwagi na toczące się postępowanie karne nie ma przeszkód do 

zastosowania przedmiotowej instytucji (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z 5.05.2017 r. wydane w sprawie o sygn. akt II AKz 280/17). Przy wydaniu listu żelaznego istotny jest 
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sam pobyt podejrzanego (oskarżonego) za granicą. Nie ma natomiast żadnego znaczenia 

obywatelstwo osoby, której dotyczy list żelazny. Może on zatem być wydany zarówno obywatelowi 

polskiemu przebywającemu za granicą, jak i obywatelowi państwa obcego oraz bezpaństwowcowi. 

Wydanie listu żelaznego wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem podejrzanego 

(oskarżonego) o tym, że będzie odpowiadał z wolnej stopy, a zatem brak jest możliwości 

zastosowania tego rozwiązania wobec osoby tymczasowo aresztowanej, np. w związku 

z zarządzeniem poszukiwania listem gończym (art. 279 § 1 k.p.k.) lub wszczęciem postępowania 

o ekstradycję (art. 594 § 1 k.p.k.). W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności doprowadzić do 

uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie podjąć 

działania zmierzającego wydania listu żelaznego. 

List żelazny zapewnia podejrzanemu (oskarżonemu) pozostawanie na wolności aż do 

prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli podejrzany (oskarżony): 

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu 

przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora; 

2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju; 

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób 

starał się utrudniać postępowanie karne. 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnego postępowania kasacyjnego, skazany 

nie korzysta z ochrony przewidzianej listem żelaznym. 

Wydanie listu żelaznego sąd okręgowy może uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. 

W takiej sytuacji postępowanie podzielone zostaje na dwa etapy. W pierwszej kolejności sąd 

okręgowy wydaje postanowienie w przedmiocie poręczenia majątkowego, zaś po jego 

uprawomocnieniu się i uiszczeniu sumy poręczenia majątkowego, następuje drugi jego etap 

polegający na wydaniu listu żelaznego. 

Podejrzany (oskarżony) może być zatrzymany oraz tymczasowo aresztowany w związku z inną 

sprawą, albowiem list żelazny odnosi się jedynie do postepowania, w którym go wydano i nie 

rozciąga się na pozostałe postępowania. 

Sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego w razie: 

1) nieusprawiedliwionego niestawienia się podejrzanego (oskarżonego) na wezwanie, 

2) naruszenia przez podejrzanego (oskarżonego) obowiązków określonych przepisem art. 

282 § 1 k.p.k., tj. obowiązku spełnienia warunków uzależniających wydanie listu 

żelaznego. 

O odwołaniu listu żelaznego orzeka właściwy miejscowo sąd okręgowy w formie 

postanowienia po przeprowadzeniu posiedzenia. W tej samej formie sąd orzeka o wydaniu listu 

żelaznego. 

W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 

§ 1 k.p.k., wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu. 

Orzeczenie w tym przedmiocie wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy na posiedzeniu o terminie 

którego należy powiadomić podejrzanego (oskarżonego) oraz jego obrońcę, poręczającego 
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i prokuratora – gdyż mają oni prawo brać udział w tym posiedzeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 

270 § 2 k.p.k. 

Zażalenie przysługuje na postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego, o odwołaniu 

listu żelaznego oraz przepadku poręczenia i ściągnięcia sumy poręczenia majątkowego. Zaznaczyć 

należy, iż zażalenie nie przysługuje na postanowienie o wydaniu listu żelaznego. Zaskarżenie 

postanowienia co do wydania listu żelaznego jest dopuszczane jedynie odnośnie uzależnienia 

wydania go od złożenia poręczenia majątkowego tylko w tym zakresie. 

Artykuł sporządzony według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2019 roku. 

 

      Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 
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3. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez podejrzanego 
(oskarżonego) zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 

 

Opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jest jednym z środków 

zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. 

Nakaz ten jest stosowany w postępowaniu przygotowawczym na wniosek Policji lub z urzędu 

przez prokuratora, natomiast na etapie postępowania sądowego jest on orzekany przez sąd. 

Środek ten polega na nakazaniu podejrzanemu (oskarżonemu) okresowego opuszczenia 

lokalu zajmowanego razem z pokrzywdzonym. Podstawowym celem stosowania tego środka jest 

ochrona pokrzywdzonego. 

Należy zwrócić uwagę na to, że nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego w postępowaniu 

karnym nie jest tożsamy z pojęciem eksmisji. Przede wszystkim zastosowanie tego środka 

zapobiegawczego nie ma charakteru trwałego. Jego zastosowanie nie powoduje utraty własności 

lokalu mieszkalnego, lecz ogranicza go jedynie w prawie do korzystania z niego. W pozostałym 

zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do dysponowania rzeczą i pobierania z niej pożytków, prawa 

oskarżonego nie zostają naruszone. 

Aby orzec ten środek nie jest konieczne zameldowanie w danym lokalu, ale pod uwagę brana 

jest przede wszystkim sytuacja faktyczna stron sprowadzająca się do wspólnego zamieszkiwania 

wynikającego z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. 

Aby możliwe było zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego, łącznie muszą być 

spełnione następujące przesłanki: 

1) pozostawanie pod zarzutem przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy; 

2) przestępstwo to musi być popełnione na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej 

z podejrzanym (oskarżonym); 

3) zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany (oskarżony) ponownie popełni 

przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej samej osoby, z którą wspólnie mieszka, 

zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

W postępowaniu przygotowawczym środek przewidziany przepisem art. 275a § 2 k.p.k. 

stosuje się na wniosek Policji albo z urzędu. 

Jeżeli wobec podejrzanego (oskarżonego), zachodzą podstawy do zastosowania środka 

zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu, Policja niezwłocznie, nie później niż przed 

upływem 24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie 

tego środka zapobiegawczego. 

Przesłankami zastosowania nakazu opuszczenia przez podejrzanego (oskarżonego) lokalu 

mieszkalnego, są: 

1) zatrzymanie podejrzanego (oskarżonego) na podstawie art. 244 § 1a lub 1b k.p.k., tj. 

zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję, 
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2) zaistnienie faktycznych przesłanek do zastosowania środka zapobiegawczego 

w postaci nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu, 

3) brak upływu okresu 24 godzin od chwili zatrzymania podejrzanego (oskarżonego). 

Wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania 

podejrzanego (oskarżonego). Jednak termin ten jest terminem instrukcyjnym, tj. zobowiązuje 

instytucję władzy publicznej do podjęcia stosownych działań w określonym czasie, jednakże 

uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnienia. 

Środki zapobiegawcze, do których należy nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym, orzeka się na określony czas. W tym przypadku środek ten orzeka się na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do 

rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie 

dłuższe niż 3 miesiące. A zatem brak jest maksymalnego łącznego okresu na jaki środek ten może 

zostać zastosowany. Jedynym ograniczeniem jest to, iż jednorazowo nie może być on orzekany na 

czas dłuższy aniżeli 3 miesiące. 

Orzekając opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, organ procesowy 

może na wniosek podejrzanego (oskarżonego) – a zatem brak jest możliwości wydania w tym 

zakresie orzeczenia z urzędu – wskazać w sentencji postanowienia miejsce pobytu podejrzanego 

(oskarżonego) w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. W takim przypadku odpis 

postanowienia w tym przedmiocie przesyła się wskazanej placówce zapewniającej noclegowe. 

Postanowienie o orzeczeniu opuszczenia lokalu mieszkalnego, jak i orzeczenie o przedłużeniu 

czasu trwania tego środka zapobiegawczego podlegają zaskarżeniu zgodnie z przepisem art. 252 

k.p.k. 

Artykuł sporządzony według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2019 roku. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 
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4. Oskarżenie wzajemne 

Oskarżony w sprawie z oskarżenia prywatnego może wnieść przeciwko oskarżycielowi 

prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia 

prywatnego. Uzasadnieniem wprowadzenia takiej możliwości jest umożliwienie sądowi poznania 

i osądzenia wszystkich stron konfliktu oraz zapoznania się z jak najszerszą perspektywą zdarzeń 

będących jego podłożem. 

Aby oskarżony mógł skutecznie wytoczyć oskarżenie wzajemne, muszą być spełnione łącznie 

następujące przesłanki: 

1) nie nastąpiło jeszcze rozpoczęcie przewodu sądowego na rozprawie głównej, 

2) oskarżenie wzajemne zostało wytoczone przeciwko oskarżycielowi prywatnemu, 

3) przedmiotem oskarżenia jest czyn ścigany z oskarżenia wzajemnego pozostający w związku 

z czynem mu zarzucanym. 

Wniesienie oskarżenia wzajemnego jest możliwe do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej. Po tym czasie oskarżony może wnieść akt oskarżenia przeciwko 

oskarżycielowi prywatnemu, lecz jako odrębną sprawę. Podkreślenia wymaga, że oskarżenie 

wzajemne można wytoczyć również po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpoznania – albowiem istotne jest, aby wytoczenia oskarżenia wzajemnego nastąpiło do 

rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. 

Przesłanką determinującą możliwość wniesienia oskarżenia wzajemnego jest wcześniej 

wszczęte postepowanie albo przyłączenie się do postępowania prywatnoskargowego przez 

prokuratora. Jeżeli po wniesieniu oskarżenia wzajemnego prokurator przyłączy się do jednego 

z oskarżeń wzajemnych, sąd wyłącza oskarżenie przeciwne do osobnego postępowania, zaś 

postępowanie do którego przyłączył się prokurator toczy się z urzędu, a oskarżyciel, do którego 

przyłączył się prokurator, staje się oskarżycielem posiłkowym i może korzystać z praw 

przysługujących oskarżycielowi posiłkowemu. 

W przypadku wytoczenia oskarżenia wzajemnego, sąd rozpoznaje łącznie obie sprawy, a obaj 

oskarżyciele prywatni korzystają z uprawnień oskarżonego. Pierwszeństwo zadawania pytań i 

przemówień przysługuje temu oskarżycielowi prywatnemu, który pierwszy wniósł akt oskarżenia. 

Każdy z oskarżycieli prywatnych ma status właściwy dla oskarżonego i składa wyjaśnienia. Od obu 

stron sąd odbiera wyjaśnienia, mają oni także prawo do odmowy składania wyjaśnień. Nie mogą 

być oni przesłuchiwani jako pokrzywdzeni w charakterze świadków. Sąd w wyroku zaznacza, że 

postępowanie toczyło się z powodu oskarżeń wzajemnych. 

Odstąpienie jednego z oskarżycieli prywatnych od oskarżenia powoduje umorzenie 

postępowania tylko w części dotyczącej wniesionego przez niego oskarżenia. 

Artykuł sporządzony według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2019 roku. 

Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 
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5. Postępowanie nakazowe – istota postępowania 

Postępowanie nakazowe jest trybem szczególnym, gdyż w tym postępowaniu stosuje się 

odpowiednio przepisy o postępowaniu w trybie zwyczajnym, pod warunkiem, że przepisy 

o wydaniu wyroku nakazowego nie stanowią inaczej, co zostało uregulowane w treści przepisu 

art. 500-507 k.p.k. 

Różnice postępowania nakazowego względem postępowania zwyczajnego, dotyczą przede 

wszystkim: 

1) przesłanek dopuszczających ten tryb postępowania, 

2) ograniczenia dotyczącego maksymalnej kary jaka może być orzeczona wyrokiem 

nakazowym, 

3) treści wyroku nakazowego, 

4) sposobu procedowania w przedmiocie jego wydania i doręczenia, 

5) środków zaskarżenia, 

6) prawomocności wyroku. 

Wyrok nakazowy może zostać wydany, gdy łącznie zostaną spełnione przesłanki pozytywne 

i jednocześnie nie wystąpi żadna przesłanka negatywna. 

Przesłanki pozytywne wydania wyroku nakazowego: 

1) w sprawie było prowadzone dochodzenie, 

2) z zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału wynika, że przeprowadzenie 

rozprawy nie jest konieczne, 

3) w sprawie istnieje możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności lub grzywny, 

4) na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą 

wątpliwości. 

Przesłanki negatywne wydania wyroku nakazowego: 

1) sprawa podlega rozpoznaniu w trybie prywatnoskargowym, 

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 79 § 1 k.p.k., a mianowicie: 

 oskarżony nie ukończył 18 lat, 

 oskarżony jest głuchy, niemy lub niewidomy, 

 zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy zdolność oskarżonego do rozpoznania 

znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie 

popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, 

 zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan zdrowia psychicznego oskarżonego 

pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób 

samodzielny oraz rozsądny, 

3) istnieje potrzeba orzeczenia kary surowszej niż kara ograniczenia wolności lub kary 

grzywny wyższej aniżeli 200 stawek dziennych albo przekraczającej 200 000 złotych. 
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Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron. O skierowaniu sprawy na 

posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku nakazowego decyduje prezes sądu, przewodniczący 

wydziału, przewodniczący składu orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia, zgodnie 

z dyspozycją przepisu art. 93 § 2 k.p.k. 

Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 

200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych. Obok tej kary można, w wypadkach przewidzianych 

w ustawie, orzec środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Jednakże, Sąd może poprzestać 

na orzeczeniu środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, jeżeli zachodzą warunki 

orzeczenia tylko tego środka. 

Wyrok nakazowy powinien zawierać: 

1) oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał, 

2) datę wydania wyroku, 

3) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego, 

4) dokładne określenie czynu przypisanego przez sąd oskarżonemu, ze wskazaniem 

zastosowanych przepisów ustawy karnej, 

5) wymiar kary i inne niezbędne rozstrzygnięcia. 

Pamiętać należy, że wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia. 

W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności (co ma 

miejsce w przypadku wydania wyroku nakazowego) treść wyroku udostępnia się publicznie przez 

złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę 

w protokole lub notatce urzędowej z posiedzenia. 

Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu, a oskarżonemu i jego 

obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się 

prokuratorowi. 

Wraz z odpisem wyroku należy doręczyć pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie 

i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia. Pokrzywdzonego należy ponadto 

pouczyć, że warunkiem wniesienia sprzeciwu jest złożenie w terminie, o którym mowa w art. 506 § 1 

k.p.k., nie później niż jednocześnie ze sprzeciwem oświadczenia, że będzie on działał w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego. 

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał 

wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. W razie wniesienia sprzeciwu 

wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. 

Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, 

który utracił moc. Oznacza to, że orzeczenie jakie zapadnie w sprawie może być wyrokiem 

surowszym, aniżeli uprzednio wymierzonym wyrokiem nakazowym. 

Sprzeciw od wyroku nakazowego może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego 

na pierwszej rozprawie głównej. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw 

cofnięto, staje się prawomocny. 
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Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę 

nieuprawnioną. 

Artykuł sporządzony według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2019 roku. 

 

 

       Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 
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6. Zatrzymanie obywatelskie – na czym polega i kiedy jest legalne ? 

Zatrzymanie obywatelskie częstokroć określane jako ujęcie obywatelskie jest środkiem 

przymusu polegającego na tym, iż każdy ma prawo do ujęcia osoby. Jest to tylko uprawnienie do 

zatrzymania, a nie prawny obowiązek osoby, która znalazła się w okolicznościach to 

umożliwiających. 

Jednak, aby ujęcie danej osoby było legalne, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki: 

1) ujęcie nastąpiło na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym 

bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, 

2) zachodzi obawa ukrycia się osoby lub nie można ustalić jej tożsamości, 

3) osoba ujęta została niezwłocznie oddana w ręce Policji. 

Ujęcie na gorącym uczynku następuje w czasie popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio 

po jego popełnieniu w miejscu gdzie zostało popełnione. 

Ujęcie w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa ma miejsce wtedy gdy 

sprawca oddala się z miejsca popełnienia czynu, co wymaga podjęcia pościgu w celu jego 

zatrzymania. Przez pojęcie pościgu należy rozumieć podążanie za sprawcą, którego przestępne 

zachowanie zostało dostrzeżone. Pościg powinien zostać podjęty bezpośrednio zaraz po popełnieniu 

przestępstwa. Wymóg bezpośredniości jest spełniony także wówczas, gdy sprawca nie został 

dostrzeżony w miejscu popełnienia przestępstwa, ale możliwe jest ustalenie kierunku oddalenia się 

sprawcy, którego zatrzymujący dogoni. Tak samo będzie w sytuacji, gdy w czasie podążania za 

sprawcą dojdzie do utraty z nim kontaktu wzrokowego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

z dnia 3.07.2008 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt II AKa 78/08). 

Czas pościgu nie jest ograniczony, może on trwać zarówno kilkanaście sekund czy kilka minut, 

jak i kilka dni. Do ujęcia osoby wystarczy dostrzeżenie zachowania wypełniającego ustawowe 

znamiona przestępstwa. 

Obawa ukrycia się osoby może wynikać z szeregu okoliczności, do których najczęściej można 

zaliczyć ucieczkę sprawcy czynu spowodowaną groźbą surowej kary; brak miejsca stałego 

zamieszkania lub pobytu; zakomunikowanie przez sprawcę o chęci ukrycia się. 

Brak możliwości ustalenia tożsamości ma miejsce wtedy, gdy sprawca nie jest znany osobiście 

osobie zatrzymującej go, a ponadto nie ma przy sobie żadnych dokumentów, których treść 

pozwoliłaby w sposób niebudzący wątpliwości na ustalenie jego tożsamości. Osoba, której tożsamość 

jest znana, może zostać ujęta tylko wtedy, gdy zachodzi realna obawa ukrywania się. 

Osobę ujętą należy niezwłocznie przekazać Policji. Przez co należy rozumieć czas niezbędny 

do zawiadomienia Policji i jej przybycia, ewentualnie jest to czas potrzebny na samodzielne 

doprowadzenie na komisariat Policji lub do najbliższego patrolu osoby ujętej, gdyby nie istniała 

obiektywna możliwość zawiadomienia Policji o dokonanym ujęciu osoby na gorącym uczynku 

przestępstwa lub w pościgu. 
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Zatrzymanie obywatelskie nie zostaje pozbawione cech prawnie dopuszczalnego, w sytuacji 

jeśli dla zatrzymania sprawcy niezbędne jest użycie siły fizycznej. Tutaj jednak mieć na uwadze należy, 

że jest to użycie niezbędnej siły fizycznej w stopniu, który gwarantuje skuteczne zatrzymanie. 

Artykuł sporządzony według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2019 roku. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 


