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Paweł Gacek 1

Podmioty jednostek orGanizacyjnych 
Policji uPrawnione do wydawania nakazu 

Przeszukania w wyPadkach niecierPiących 
zwłoki (art. 220 § 3 k.P.k.)

Zagadnienia ogólne

Postępowanie przygotowawcze powinno być prowadzone w sposób umożli-
wiający jak najlepsze zabezpieczenie jego prawidłowego toku. Przepisy pro-
cedury karnej 2 zobowiązują w tym celu organ procesowy do zabezpieczania 
na jego potrzeby wszelkich śladów i dowodów. Wykonanie tych czynności 
nie może być zależne od woli podmiotów zaangażowanych w to postępo-
wanie. Często też zdarza się, że ich aktywność zmierza do uniemożliwienia 
lub też do utrudnienia wykonania poszczególnych czynności w ramach 
prowadzonego postępowania. Z uwagi na powyższe przepisy procedury 
karnej wyposażyły organ procesowy w kompetencje umożliwiającą przymu-
sowe wykonanie czynności procesowych. Jak słusznie zauważa Kazimierz 
Marszał, przymusowe wykonanie czynności procesowych polega na urze-
czywistnieniu pewnego stanu faktycznego, niezależnie od woli i zachowania 
się osoby, wobec której są one przeprowadzane oraz przy ewentualnym 
użyciu niezbędnej siły, aby udaremnić opór lub przeciwakcję takiej osoby 3. 

1  Podkom. dr Paweł Gacek — jest doktorem nauk prawnych. Stopień nauko-
wy otrzymał w 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Praca doktorska dotyczyła problematyki nawiązania stosunku służ-
bowego funkcjonariusza Policji (z tej tematyki w swoim dorobku ma także 11 pub-
likacji). Ponadto jest czynnym funkcjonariuszem Policji zatrudnionym na stanowi-
sku eksperta Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy 
Miejskiej Policji w Krakowie. Posiada stopień służbowy podkomisarza Policji. 

    Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU z 2016 r., 

poz. 1749 ze zm.; dalej: k.p.k.). 
3  K. Marszał, Proces karny, Katowice 1998, s. 298. 

O M Ó W I E N I A



100 Omówienia Nr 3(127)

Do grupy tej zaliczono również środki, które służą poszukiwaniu, wydoby-
ciu i odebraniu dowodów na potrzeby prowadzanego postępowania. Usta-
nowiona w k.p.k. konstrukcja przeszukania osób, rzeczy czy pomieszczeń 
stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony życia prywatnego, w tym 
nienaruszalności mieszkania 4. Zgodnie z art. 50 konstytucji RP 5 przeszu-
kanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w wy-
padkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony 6. Tego rodzaju 
ingerencja podyktowana jest koniecznością uzyskania dowodów rzeczo-
wych, wykryciem lub zatrzymaniem podejrzanego w ramach prowadzonego 
postępowania karnego 7. Możliwość taką przewiduje art. 220 k.p.k. 8 Jako 
że przepisy procedury karnej nie określają kręgu podmiotów, u których moż-
na dokonać czynności przeszukania, należy przyjąć, że może ono dotyczyć 

4  Wojciech Zakrzewski zalicza prawo do ochrony prywatności, w tym nienaru-
szalność mieszkania, do grupy swobód obywatelskich. Zaznacza jednak, że pra-
wo to może doznawać pewnych ograniczeń, ale tylko z przyczyn i na warunkach 
określonych w ustawie (W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 
1997, s. 187 i nast.), w tym samym tonie A. Kaznowski, Problematyka przeszu-
kania mieszkania, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4, s. 64 i nast. — i cytowana 
tam literatura. Natomiast Ireneusz Dziugieł podkreśla, że mimo iż przeszukanie 
jest środkiem przymusu, to pozwala na legalne wkroczenie w sferę konstytucyj-
nie gwarantowanych praw i wolności osobistych (nietykalność osobista, nienaru-
szalność mieszkania) (W. Pływaczewski i G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, 
Szczytno 2001, s. 277). 

5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 
nr 78, poz. 483). 

6  „Przeszukanie ma utrwalone znaczenie w ustawodawstwie karnym, w nauce 
prawa oraz w orzecznictwie (włącznie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka) i do niego odwołuje się najwyraźniej ustrojodawca. Jest to inge-
rencja w nienaruszalność mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu poprzez pod-
jęcie czynności mających na celu uzyskanie dowodów rzeczowych pochodzących 
z przestępstwa lub świadczących o jego popełnieniu” (B. Banaszak (red.), Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 
50 Konstytucji RP).

7  M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, 
Warszawa 2016, komentarz do art. 50 Konstytucji RP.

8  „Ponieważ przeszukanie stanowi istotne ograniczenie zagwarantowanej 
w konstytucji wolności osobistej obywatela i nietykalności jego mieszkania, jest 
oczywiste, że ograniczone musi być do wypadków niezbędnych, przy ścisłym za-
chowaniu wymogów określonych w przepisach rozdziału 22 k.p.k.” (Z. Młynar-
czyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym, „Prokura-
tura i Prawo” 1996 r., nr 4, s. 98). Uwaga ta została wypowiedziana w okresie 
obowiązywania ustawy z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks postępowania karnego 
(DzU z 1969 r., nr 13, poz. 96 ze zm.; dalej: d.k.p.k.). Przepisy odnoszące się 
do przeszukania były zamieszczone w rozdziale 22 „Oględziny i dowody rzeczo-
we”. Obecnie przepisy odnoszące się do przeszukania zostały zawarte w rozdzia-
le 25 k.p.k. „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie”. Mimo zmiany procedury karnej, 
wypowiedziana teza, przez cytowanego wyżej autora, nie straciła na swej aktual-
ności.   
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każdego, w tym podejrzanego, oskarżonego, świadka lub też innych osób 9. 
Istotne jednak, by czynność ta podejmowana była zgodnie z jej celem, o któ-
rym mowa w art. 219 § 1 lub 2 k.p.k. 10 Z uwagi na daleko posuniętą możli-
wość ingerencji w konstytucyjnie ustanowione wolności osób, przeszukanie 
powinno być wykonane po spełnieniu określonych w przepisach warunków. 
Mimo że zgoda podmiotu, u którego ma być ono przeprowadzone, nie jest 
konieczna do jego skutecznego przeprowadzenia, przeszukanie powinno 
być wykonane w granicach niezbędnych do osiągnięcia jego celu, z zacho-
waniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy 
oraz bez wyrządzenia niepotrzebnych szkód i dolegliwości (art. 227 k.p.k.). 
Warunkiem prawnej dopuszczalności, legalności, przeszukania jest wyko-
nanie go przez właściwy organ lub na żądanie właściwego organu. Stąd też, 
zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 220 § 1 k.p.k., uprawnionym 
do przeprowadzenia przeszukania jest prokurator 11, albo Policja lub inny 
organ wskazany w ustawie 12, którzy wykonują tę czynność na żądanie sądu 
lub prokuratora. Jeżeli czynność wykonywana jest przez Policje lub inny or-
gan, upoważnienie do jego przeprowadzenia wynika z wydanego przez sąd lub 
prokuratora postanowienia w tej sprawie. Co prawda w treści przepisu art. 
220 § 1 k.p.k. mowa jest o „poleceniu” sądu lub prokuratora, jednak pojęcie 
to należy rozumieć jako polecenie zawarte w treści postanowienia o przeszu-
kaniu 13. Co do zasady więc dokumentem legalizującym czynności Policji lub 
też innego organu wskazanego w przepisach szczególnych i upoważniającym 
do przeprowadzenia przeszukania jest postanowienie sądu lub prokuratora. 
Oczywiste jest, że przeszukanie może być przeprowadzone w ramach postę-
powania karnego, niezależnie od stadium, w którym się ono znajduje. Jeżeli 
jest to postępowanie przygotowawcze, wówczas może być przeprowadzone za-
równo na etapie in rem jak i ad personam. Zmiana stadium postępowania nie 
ma bowiem znaczenia, z uwagi na nieograniczony krąg podmiotów, u których 
może być ono przeprowadzone. W postępowaniu przygotowawczym organem 

 9  Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie…, wyd. cyt., s. 99. 
10  J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 

2015, s. 533; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 
2007, s. 531. 

11  Jerzy Skorupka słusznie wskazuje, że prokurator ma samoistną legity-
macje do dokonania tej czynności (J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania…, 
wyd. cyt., s. 535). Nie jest natomiast uprawniony do dokonania przeszukania sąd 
(A. Kaznowski, Problematyka przeszukania…, wyd. cyt., s. 68).   

12  Organy te wymienia — rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 wrześ-
nia 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia do-
chodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed 
sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak 
również zakresu spraw zleconych tym organom (DzU z 2015 r., poz. 1725). Por. 
także z — I. Dziugieł, Postępowanie przygotowawcze w zarysie. Tablice poglądowe 
z praktycznym komentarzem, Szczytno 2005, s. 19 i nast., A. Kaznowski, Proble-
matyka przeszukania…, wyd. cyt., s. 68.

13  J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania…, wyd. cyt., s. 535, A. Kaznow-
ski, Problematyka przeszukania…, wyd. cyt., s. 68.
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uprawnionym do przeprowadzenia przeszukania jest prokurator, który może 
osobiście wykonać tę czynność oraz Policja lub inny organ działający na jego 
żądanie. W toku postępowania jurysdykcyjnego żądanie to będzie pochodzi-
ło od właściwego sądu rozpoznającego daną sprawę. Forma prowadzonego 
postępowania przygotowawczego również nie ma znaczenia w kontekście 
dopuszczalności i legalności tej czynności. Jeżeli prowadzone jest śledztwo, 
to prowadzi je prokurator (art. 311 § 1 k.p.k.), chyba że powierzy prowa-
dzenie tego śledztwa Policji: w całości, w określonym zakresie albo w celu 
dokonania określonych w nim czynności (art. 311 § 2 k.p.k.), lub też innym 
organom (art. 312 k.p.k.). Wówczas postępowanie to objęte jest nadzorem 
prokuratora (art. 326 § 1 k.p.k.). Sprawując nadzór nad postępowaniem, 
prokurator czuwa nad jego prawidłowym i sprawnym przebiegiem, także 
przez wydawanie stosownych postanowień, w tym o przeszukaniu (art. 326 
§ 3 pkt 4 k.p.k.). Dochodzenie co do zasady prowadzi Policja lub inne orga-
ny, o których mowa w art. 312 k.p.k. Nie jest ono zatem objęte nadzorem 
prokuratora. Może on jednak, ze względu na wagę czy zawiłość sprawy, 
przejąć do własnego prowadzenia takie dochodzenie (art. 325a § 1 k.p.k.). 
Wówczas sam je prowadzi i, analogicznie jak w śledztwie, wytycza jego 
kierunki oraz czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem 14. Jeżeli jednak 
dane dochodzenie nie jest prowadzone lub nadzorowane przez prokurato-
ra, w przypadku konieczności wykonania w jego toku przeszukania, winno 
być poprzedzane wystąpieniem nieprokuratorskiego organu prowadzącego 
to postępowanie przygotowawcze do właściwego prokuratora o wydanie 
postanowienia o przeszukaniu. Organem uprawnionym do żądania jego wy-
konania na etapie postępowania przygotowawczego jest bowiem wyłącznie 
prokurator. Natomiast nieprokuratorski organ prowadzący postępowanie 
przygotowawcze, tj. Policja lub inne organy na mocy przepisów szczegól-
nych, zobowiązani są wyłącznie do wykonania tej czynności w granicach 
określonych przez prokuratora (lub sąd), w skierowanym do nich żądaniu, 
wyrażonym w postanowieniu o przeszukaniu. Jak słusznie zauważa Jerzy 
Skorupka — inne organy postępowania nie mają legitymacji do wydania 
postanowienia o przeszukaniu 15.

Od tak ustanowionej reguły przewidziano wyjątek, który upoważ-
nia do przeprowadzenia przez Policję (lub inny organ) przeszukania, bez 
uprzedniego wydania postanowienia o przeszukaniu. Warunkiem do-
puszczalności przeprowadzenia tej czynności przez Policję lub inny organ 
jest zaistnienie sytuacji niecierpiącej zwłoki, która uniemożliwia wydanie 
takiego postanowienia przez sąd lub prokuratora. Wówczas organ doko-
nujący przeszukania okazuje nakaz kierownika jednostki lub legitymacje 
służbową.

14  Szerzej na temat nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowaw-
czym — A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego pro-
cesowego, Szczytno 2015, s. 269 i nast. i tam cytowany F. Prusak, Nadzór proku-
ratora nad postępowaniem przygotowawczym, Warszawa 1984.  

15  J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania…, wyd. cyt., s. 535. 
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Przeszukanie na nakaz kierownika jednostki Policji  

Problematyka dotycząca wykonania przeszukania po uprzednim wyda-
niu nakazu przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji jest zagadnie-
niem złożonym z uwagi na fakt, że dotyczy czynności legalnej warunkowo 
w postępowaniu karnym 16. Jej legalność uwarunkowana jest koniecznoś-
cią zatwierdzenia tej czynności przez prokuratora, który bada nie tylko 
jej aspekt materialny, ale również formalny. Podejmując decyzję w przed-
miocie zatwierdzenia przeszukania, prokurator ustala bowiem, czy doko-
nanie przeszukania na podstawie nakazu kierownika właściwej jednostki 
Policji lub legitymacji służbowej funkcjonariusza było uzasadnione oraz 
czy postanowienie prokuratora o zarządzeniu przeszukania nie mogło 
być uprzednio wydane, a także — czy czynności te zostały przeprowadzo-
ne i udokumentowane zgodnie z przepisami k.p.k. (§ 160 rozporządzenia 
ministra sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. regulaminu wewnętrzne-
go urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 17). 
Zatem całokształt czynności wykonanej przez nieprokuratorski organ (Po-
licję) obejmuje również weryfikację, czy nakaz upoważniający do dokona-
nia czynności przeszukania został wydany przez uprawniony podmiot 18. 
Z treści art. 220 § 3 k.p.k. 19 wynika, że przeszukanie w wypadkach niecier-
piących zwłoki może być przeprowadzone po uprzednim okazaniu nakazu 
wydanego przez kierownika jednostki organu dokonującego przeszukania 
lub legitymacji służbowej organu dokonującego przeszukania 20. Odnosząc 
się do tej części cytowanego wyżej przepisu w zakresie, w jakim dotyczy 
on podmiotu uprawnionego do wydania nakazu przeszukania, należy 
stwierdzić, że wskazuje on wyłącznie na kierownika jednostki organiza-
cyjnej Policji. Zastrzec jednak należy, że mowa wyłącznie o wypadkach, 

16  Szerzej na ten temat — R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpią-
cych zwłoki, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11–12, s. 14 i nast.; J. Skorupka, 
Czynności legalne warunkowo w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 
2015, nr 1–2, s. 68 i nast. 

17  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury (DzU z 2016 r., poz. 508 ze zm.).  

18  „Kontrola prokuratora lub sądu ma tutaj charakter kompleksowy, gdyż 
obejmuje wszystkie okoliczności faktyczne i prawne relewantne w aspekcie szcze-
gólnego trybu przeszukania” (R. Koper, Przeszukanie w wypadkach…, wyd. cyt., 
s. 27). 

19  Odpowiednikiem przepisu art. 220 § 3 k.p.k. był art. 191 § 2 d.k.p.k., 
w którym wskazywano, że w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli polecenie 
prokuratora nie mogło być wydane uprzednio, należy okazać nakaz kierownika 
właściwej jednostki Milicji Obywatelskiej lub legitymację służbową, a następnie 
zwrócić się do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania; na zgłoszone do pro-
tokołu żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie, doręcza się jej po-
stanowienie; o prawie zgłoszenia tego żądania należy osobę tę pouczyć, a w razie 
zgłoszenia żądania wciągnąć je do protokołu.

20  J. Skorupka, Czynności legalne……, wyd. cyt., s. 70. 
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gdy organem dokonującym przeszukania jest Policja. Kierownik jednostki 
organu dokonującego przeszukania jest jedynym podmiotem uprawnio-
nym do wydawania tego rodzaju dokumentu. Z faktu, że regulacja art. 220 
§ 3 k.p.k. stanowi wyłom od zasady ustanowionej w art. 220 § 1 k.p.k., 
wskazującej, że przeszukanie może zostać wykonane wyłącznie przez pro-
kuratora lub przez Policję (lub inny organ) na polecenie sądu lub proku-
ratora, po uprzednim wydaniu przez nich postanowienia w tym zakresie 
(art. 220 § 2 k.p.k.), to stosowanie wykładni rozszerzającej nie jest dopusz-
czalne. Mimo że ustawodawca w art. 220 § 3 k.p.k. upoważnił do wyda-
wania nakazów przeszukania kierownika jednostki organu dokonującego 
tę czynność, należy zauważyć, że w przepisie tym, jak również innych za-
mieszczonych w k.p.k., nie zawarto definicji „kierownika jednostki”. Usta-
lenie natomiast granic znaczeniowych tego pojęcia ma kluczowe znacze-
nie dla ustalenia kręgu podmiotów uprawnianych do wydawania nakazów 
przeszukania. Pojęcie „kierownika jednostki”, w sytuacjach gdy organem 
dokonującym przeszukania jest Policja, odwołuje się do każdego podmiotu 
będącego piastunem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 
Zatem jedynym podmiotem uprawnionym do wydania nakazu przeszuka-
nia jest podmiot, który pełni tę funkcję jako jej piastun. Kodeks postępo-
wania karnego nie zawiera bowiem w art. 220 § 3 k.p.k. enumeratywnego 
albo choćby przykładowego wyliczenia podmiotów uprawnionych do wyda-
nia nakazu przeszukania, ale ustanawia krąg uprawnionych podmiotów 
wyłącznie przez odwołanie się do funkcji, którą ten podmiot pełni w struk-
turze organizacyjnej danej jednostki Policji. 

Pojęcie „kierownika jednostki Policji” zostało natomiast zdefiniowane 
w przepisach niemających charakteru powszechnie obowiązującego. Znaj-
duje się ono w treści § 2 pkt 3 zarządzenia nr 1041 komendanta głównego 
Policji z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organiza-
cyjnych Policji 21. Przedmiotowy przepis wymienia „komendanta Policji” 
jako podmiot posiadający ten przymiot (pozostałe wyszczególnione w tym 
przepisie podmioty nie są istotne z punktu widzenia omawianej problema-
tyki). Z kolei przez komendanta Policji należy rozumieć komendantów jed-
nostek organizacyjnych Policji wszystkich szczebli 22, w tym komendanta 

21  Zarządzenie nr 1041 komendanta głównego Policji z 28 września 2007 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisa-
riatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 
ze zm.; dalej: zarządzenie nr 1041).

22  Dodać należy tylko, że zarządzenie nr 1041 nakazuje traktować pojęcia „jed-
nostka Policji” oraz „jednostka organizacyjna Policji” jako synonimy (§ 2 pkt 1 za-
rządzenia nr 1041). Zatem „komendant Policji” to innymi słowy „komendant jed-
nostki organizacyjnej Policji”. Porównaj z § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30 komendanta 
głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hie-
rarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 99 ze zm.; dalej: zarządzenie 
nr 30), który — definiując jednostkę organizacyjną — odwołuje się wprost do poję-
cia jednostki organizacyjnej Policji w rozumieniu przepisów regulujących szczegóło-
we zasady organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
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komisariatu Policji (w tym specjalistycznego), komendanta powiatowego 
lub miejskiego 23 Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) 24 Policji, 
komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz komendanta 
głównego Policji (§ 2 pkt 2 zarządzenia nr 1041). Ponadto funkcję kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji może pełnić dyżurny jednostki orga-
nizacyjnej Policji, podczas nieobecności komendanta tej jednostki, z racji 
przydzielonych mu uprawnień 25. 

Podmiotem tym nie może być natomiast kierownik komórki organiza-
cyjnej Policji 26, np. naczelnik wydziału merytorycznego komendy lub ko-
misariatu Policji. Z racji zajmowanego stanowiska kieruje on nie jednostką 
organizacyjną Policji, ale wyodrębnioną z tej jednostki częścią jej struktury 
organizacyjnej 27. Zatem co do zasady nie przysługują mu uprawnienia kie-
rownika jednostki organizacyjnej Policji.

Podmiotem tym nie może być również kierownik posterunku Policji, 
sam posterunek bowiem nie jest jednostką organizacyjną Policji 28. Zgodnie 
z § 7 wytycznych nr 5 z 20 sierpnia 2004 r. komendanta głównego Policji 
w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji 29, poste-
runek Policji jest komórką organizacyjną w strukturach jednostki Policji, 

organizacyjnych Policji. Por. również z § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 1173 komen-
danta głównego Policji z 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej 
w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 73 ze zm.; da-
lej: zarządzenie nr 1173), który — definiując pojęcie jednostki organizacyjnej Policji 
— enumeratywnie wymienia jednostki Policji różnego szczebla. Przywołane wyżej 
definicje jednostki organizacyjnej Policji każdorazowo odnoszą się zatem do usytuo-
wanych w strukturze hierarchicznej odpowiedniego szczebla bądź to komend, bądź 
komisariatów.     

23  § 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 1041. 
24  § 1 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 1041. 
25 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny…, wyd. cyt., 

s. 73 i nast. 
26  Nazwy komórek, które można tworzyć w jednostkach Policji odpowiedniego 

szczebla określa § 14 zarządzenia nr 1041. 
27  Definicja komórki organizacyjnej zawarta jest w § 2 pkt 6 zarządzenia 

nr 1041. Porównaj z § 1 pkt 4 zarządzenia nr 30 komendanta głównego Policji 
z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Po-
licji, który definiując komórkę organizacyjną odwołuje się wprost do pojęcia wy-
odrębnionej struktury w rozumieniu przepisów regulujących szczegółowe zasady 
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organi-
zacyjnych Policji.

28  Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem, że na podstawie art. 8a usta-
wy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2016 r., poz. 1782 ze zm.; dalej: ustawa 
o Policji) ustawodawca przewidział możliwość powoływania mniejszych niż komi-
sariaty jednostek organizacyjnych, takich jak posterunki (B. Opaliński, M. Ro-
galski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015 r., komen-
tarz do art. 8a ustawy o Policji). Posterunek Policji nie jest bowiem jednostką 
organizacyjną Policji, o której mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 1041. 

29  Wytyczne nr 5 komendanta głównego Policji z 20 sierpnia 2004 r. w spra-
wie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2004 r., nr 16, poz. 105 ze zm.). 
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posiadającą stanowisko kierownicze. Zatem analogicznie, jak w przypadku 
kierowników komórek organizacyjnych poszczególnych komend czy komi-
sariatów Policji, kierownikom posterunków Policji nie będzie przysługiwał 
przymiot kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Zgodnie z treścią § 16 ust. 1 zarządzenia nr 30 komendanta głównego 
Policji z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierar-
chicznej w Policji kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, stosownie 
do zakresu swoich uprawnień, są obowiązani do osobistego wykonywania 
czynności. Przysługuje im przy tym uprawnienie do podejmowania decy-
zji w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej określonej w regulami-
nach organizacyjnych kierowanych przez nich jednostek (§ 17 zarządzenia 
nr 30). Kierownik jednostki organizacyjnej Policji może upoważnić podle-
głych mu przełożonych do działania w jego imieniu, jeżeli nie pozostaje 
to w sprzeczności z innymi przepisami (§ 16 ust. 2 zarządzenia nr 30). 
Zatem tylko w sytuacji upoważnienia przez kierownika jednostki organi-
zacyjnej Policji do działania w jego imieniu, obejmującego swym zakresem 
kierowanie, w określonych przypadkach, jednostką organizacyjną Policji, 
może upoważnić takiego przełożonego do wydawania nakazu przeszuka-
nia. Upoważnienie takie nie mogłoby zostać sformułowane w ten sposób, 
że przekazywałoby przełożonemu podległemu kierownikowi jednostki orga-
nizacyjnej Policji wyłącznie kompetencje do wydawania nakazów przeszu-
kania. Takie rozwiązanie stałoby w opozycji do normy wynikającej z prze-
pisu powszechnie obowiązującego zamieszczonego w art. 220 § 3 k.p.k., 
który upoważnia do wydawania takich nakazów wyłącznie podmiotowi 
pełniącemu funkcję kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Zauwa-
żyć wszak należy, że zakres kompetencji właściwych przełożonych (kie-
rowników jednostek oraz komórek organizacyjnych), w ramach struktury 
organizacyjnej jednostek Policji różnego szczebla, określają przepisy we-
wnętrzne, a te nie mogą być sprzeczne z normami prawa powszechnie obo-
wiązującego. Stąd też nie wydaje się możliwe upoważnienie przez kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji kierownika komórki organizacyjnej 
Policji do kierowania w określonych wypadkach jednostką organizacyjną 
Policji. Upoważnienie takie musiałoby obejmować całokształt zagadnień 
związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej Policji, co powo-
dowałoby w konsekwencji zrównanie kompetencji tego kierownika komór-
ki organizacyjnej z kompetencjami kierownika jednostki organizacyjnej 
Policji. Z kolei przekazanie kierownikowi komórki organizacyjnej Policji 
uprawnień kierownika jednostki organizacyjnej Policji stałoby w opozycji 
do funkcjonalnego wyodrębnienia tych dwóch struktur (tj. jednostki orga-
nizacyjnej Policji i komórki organizacyjnej Policji) oraz funkcji (tj. kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji i kierownika komórki organizacyjnej 
Policji), nawet jeśli przekazanie tych kompetencji następowałoby tylko 
w określonych sytuacjach. 

Kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych Policji posiadają 
również ich zastępcy. Zgodnie z § 20 ust. 1 zarządzania nr 30 zastępcy kie-
rowników jednostek organizacyjnych Policji wykonują czynności przewi-
dziane przez przełożonych w zakresie określonym przepisami regulaminu 
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organizacyjnego jednostki oraz upoważnieniem udzielonym przez wyższego 
przełożonego. Są uprawnieni do podejmowania decyzji w zakresie kompe-
tencji kierownika jednostki organizacyjnej Policji podczas jego nieobecno-
ści w stałym miejscu pełnienia przez niego służby, chyba że odrębne prze-
pisy lub zakres udzielonego upoważnienia przewidują ograniczenia w tym 
względzie (§ 20 ust. 3 zarządzenia nr 30). Przykładem takim może być 
decyzja nr 14/2017 komendanta miejskiego Policji w sprawie upoważnień 
do podejmowania decyzji w imieniu komendanta miejskiego Policji w Kra-
kowie 30.  Jak wynika z treści załącznika nr 1 do tej decyzji, I zastępca 
komendanta Miejskiego Policji w Krakowie jest upoważniony do bieżącego 
kierowania Komendą Miejską Policji w Krakowie podczas nieobecności ko-
mendanta miejskiego Policji w Krakowie oraz do wydawania w jego imieniu 
decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowa-
nych przez niego służb i jednostek. Z kolei z załącznika nr 2 do tej decyzji 
wynika, że zastępca komendanta Miejskiego Policji w Krakowie jest upo-
ważniony do bieżącego kierowania Komendą Miejską Policji w Krakowie 
podczas dłuższej nieobecności komendanta miejskiego Policji w Krakowie 
oraz nieobecności I zastępcy komendanta Miejskiego Policji w Krakowie 
oraz do wydawania w jego imieniu decyzji i poleceń w sprawach związa-
nych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez niego służb i jednostek. 
Pozostali przełożeni nie posiadają tego rodzaju upoważnienia. 

Z kolei Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z 1 lipca 
2008 r. 31 wskazuje, że Komendą Miejską Policji w Krakowie (dalej: KMP 
w Krakowie) kieruje komendant miejski Policji w Krakowie przy pomocy 
I zastępcy komendanta, zastępców komendanta, kierowników komórek 
organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracow-
ników (§ 9 ust. 1 regulaminu KMP w Krakowie). Na podstawie tego regu-
laminu zostały określone zakresy działania poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych kierowanych przez kierowników komórek organizacyjnych 
KMP w Krakowie. Szczegółowa analiza zakresów działania poszczególnych 
wydziałów merytorycznych KMP Kraków wskazuje, że obejmują one wy-
łącznie określoną cześć struktury organizacyjnej KMP Kraków, nie zawie-
rając całości zadań dla tej jednostki organizacyjnej Policji. Podział kom-
petencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne będące częściami 
struktury organizacyjnej jednostki Policji, w tym wypadku KMP w Krako-
wie, stanowi doskonałe potwierdzenie postawionej wcześniej tezy o braku 
możliwości scedowania na kierowników komórek organizacyjnych Policji 
uprawnień do kierowania jednostką organizacyjną Policji, a tym samym 
do wydawania nakazów przeszukania. Jak wcześniej bowiem zaznaczo-
no pojęcia: „kierownik jednostki organizacyjnej Policji” oraz „kierownik 

30  Decyzja nr 14/2017 komendanta miejskiego Policji w sprawie upoważnień 
do podejmowania decyzji w imieniu komendanta miejskiego Policji w Krakowie, 
niepublikowana. 

31  Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z 1 lipca 2008 r., 
L.dz. MB-D- 21/2008 ze zm., niepublikowany. Treść tego regulaminu wraz z póź-
niejszymi jego zmianami dostępna jest na stronie internetowej <http://bip.kra-
kow.kmp.policja.gov.pl/330/stat/22162,Regulamin.html>, 20 maja 2017 r.
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komórki organizacyjnej Policji” nie są tożsame. Przyznanie tym ostatnim 
uprawnienia do wydawania nakazów przeszukania wiązałoby się z upo-
ważnieniem do wykonywania funkcji kierownika jednostki organizacyj-
nej Policji. Z uwagi na fakt, że upoważnienie w tym zakresie zostało już 
scedowane na zastępców kierownika jednostki organizacyjnej Policji oraz 
na dyżurnych jednostki Policji, przeniesienie tego uprawnienia na kierow-
ników komórek organizacyjnych Policji byłoby niecelowe, a w praktyce 
także niewykonalne. Przepisy wewnętrzne określiły już bowiem kolejność 
(pierwszeństwo) w zastępstwie kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Konkludując to co zostało wyżej powiedziane, należy stwierdzić, że kom-
petencje do wydawania nakazów przeszukania posiadają wyłącznie kie-
rownicy jednostek organizacyjnych Policji, którymi są komendanci tych 
jednostek, ich zastępcy, a także podmioty, którym z mocy przepisów szcze-
gólnych powierzono, w określonych sytuacjach, pełnienie funkcji kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji (dyżurny danej jednostki Policji 32).  

Przeprowadzenie przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki 
możliwie jest również po okazaniu legitymacji służbowej organu dokonu-
jącego tę czynność. Wzór legitymacji służbowej policjanta określa zgodnie 
z § 4 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji z 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów 33 
załącznik nr 1 do przedmiotowego aktu. Tylko ten dokument uprawnia 
do przeprowadzenia przeszukania. Policjant dokonujący tej czynności nie 
może okazać innych dokumentów, w tym w szczególności różnego rodzaju 
identyfikatorów lub przepustek, nawet gdyby zawierały one informacje toż-
same z tymi, które zostały zamieszczone w treści legitymacji służbowej 34. 
Oczywiste jest, że legitymację służbową musi okazać ten funkcjonariusz 
Policji, który przeprowadza czynność. Nie może być to legitymacja innego 
funkcjonariusza uczestniczącego w tej czynności, albo też nieuczestniczą-
cego w tej czynności, ale musi być to legitymacja wyłącznie tego funk-
cjonariusza, który jest prowadzącym tę czynność. On to bowiem ponosi 

32  Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 1173 dyżurny jednostki Policji 
podejmuje decyzje i wydaje polecenia w zakresie kompetencji określonych przez 
kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów. Te z kolei 
uprawnienia do wydawania decyzji i poleceń w zakresie działania kierownika 
jednostki Policji pod jego czasową nieobecność mogą zostać mu przyznane na za-
sadzie § 16 ust. 2 zarządzenia nr 30. 

33  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 grudnia 
2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (DzU z 2002 r., nr 241, 
poz. 2091 ze zm.).  

34  Dotyczy to w szczególności znaku identyfikacji indywidualnej policjanta, 
w rozumieniu § 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów 
(DzU z 2009 r., nr 90, poz. 738 ze zm.), potocznie nazywanego przez funkcjona-
riuszy „blachą”. Tezę tę wspiera również Zbigniew Młynarczyk, który stwierdza, 
że nie jest wystarczające okazanie przez policjanta podczas przeszukania znaku 
rozpoznawczego (numeru służbowego) (Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebra-
nie…, wyd. cyt., s. 101).
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odpowiedzialność za cały jej przebieg. Ponadto okazywana przez policjanta 
legitymacja służbowa musi być ważna.   

Kodeks postępowania karnego wskazuje na możliwość zamiennego sto-
sowania nakazu przeszukania oraz legitymacji służbowej w wypadku ko-
nieczność dokonania przeszukania w sytuacjach niecierpiących zwłoki, 
o czym dobitnie świadczy użyty w tekście przepisu art. 220 § 3 k.p.k. spój-
nik „lub”. Ponadto przepis ten nie zawiera katalogu odrębnych podstaw 
do dokonania przeszukania po uprzednim okazaniu nakazu przeszuka-
nia, a odrebnych po okazaniu legitymacji służbowej. W istocie odpowiedź 
na pytanie — czy dopuszczalne jest równoważne (zamienne) stosowanie 
nakazu lub legitymacji w wypadku konieczności przeprowadzenia czynno-
ści przeszukania, w sytuacjach niecierpiących zwłoki, nie już taka prosta, 
ponieważ wymaga odniesienia się do przepisów dotyczących struktury or-
ganizacyjnej Policji jako formacji mającej charakter militarny lub parami-
litarny. Wzajemny układ nadrzędności i podległości służbowej, zarówno 
samych funkcjonariuszy, jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych 
Policji, zobowiązuje do ustalenia określonej hierarchii w układzie piono-
wym, która z kolei jest źródłem wzajemnych obowiązków podwładnych 
w stosunku do przełożonych i odwrotnie. Jednym z nich jest obowiązek 
sprawowania nadzoru przełożonego nad podwładnymi. Kierowanie prze-
biegiem służby podwładnych policjantów przez osobiste podejmowanie 
decyzji rozstrzygających zasadnicze problemy, wynikłe w załatwianych 
sprawach, albo przez stosowanie form nadzoru zapewniających bieżącą 
informację o stanie tych spraw, jeżeli osobisty wgląd, z uwagi na rodzaj 
sprawy, jest utrudniony lub niecelowy, jest podstawową czynnością za-
strzeżoną dla przełożonego (§ 6 pkt 1 zarządzenia nr 30). Przełożony jest 
obowiązany do planowania służby podwładnych, natomiast w odniesieniu 
do spraw charakteryzujących się niemożnością przewidywania do koor-
dynowania działań, a także do koordynowania, nadzorowania i kontro-
lowania sposobu wykonania zleconych działań i uzyskanych rezultatów,  
w odniesieniu zaś do spraw pilnych lub szczególnie ważnych zapewnienia 
warunków do  terminowego rozpoczęcia i zakończenia określonych dzia-
łań, prac i czynności oraz do korygowania działania w razie stwierdzenia 
wadliwości metod lub nieskuteczności sposobu jego wykonywania (§ 7 za-
rządzenia nr 30) 35. 

Z kolei czynności podwładnego polegają w szczególności na: terminowej, 
dokładnej i starannej realizacji zadań stałych oraz poleceń przełożonego; 
niezwłocznym powiadamianiu przełożonego o okoliczności utrudniającej 
lub uniemożliwiającej realizację zadania stałego albo polecenia; stoso-
waniu metodyki rokującej w istniejących warunkach najwyższy poziom 
wykonywania zadań Policji, z uwzględnieniem możliwości ekonomicznego 
wykorzystania przydzielonych lub będących w dyspozycji środków; nie-
zwłocznym powiadamianiu przełożonego o dostrzeżonych możliwościach 

35  Przepisy § 8 i nast. zarządzenia nr 30 doprecyzowują czynności podejmo-
wane przez przełożonego w ramach planowania, koordynowania działań, kontro-
lowania, nadzorowania służby oraz korygowania działań podległych policjantów.  
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wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż okre-
ślony poleceniem; przekazywaniu przełożonemu spostrzeżeń, sugestii lub 
wniosków mających na celu usprawnienie metod wykonywania zadań 
służbowych;  zawiadamianiu przełożonego o zaistniałej w trakcie wyko-
nywania polecenia zmianie stanu faktycznego, uzasadniającej modyfika-
cję treści polecenia, a gdy nie jest to możliwe — wykonaniu polecenia 
z uwzględnieniem zmienionych warunków działania (§ 15 zarządzenia 
nr 30). Przedmiotowe wytyczne odnoszą się do wszelkich przejawów służ-
bowego nadzoru. 

W ramach prowadzonego postępowania karnego na szczególną uwagę 
zasługuje nadzór służbowy sprawowany jako funkcyjny nadzór służbowy 
przełożonego (§ 9 zarządzenia nr 4 komendanta głównego Policji z 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynno-
ści dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję 
dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 36). Sprawują 
go zarówno bezpośredni przełożony komórki organizacyjnej jednostki Po-
licji, w której prowadzone jest postępowanie, jak i  kierownik jednostki 
organizacyjnej Policji lub jego zastępca (§ 10 ust. 1 pkt 1 i 3 zarządzenia 
nr 4). Wyżej wymienione osoby, stosując odpowiednio przepisy w sprawie 
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (zarządzenia nr 30), 
realizują czynności nadzorcze przez: zapoznawanie się z materiałami po-
stępowań; żądanie ustnych lub pisemnych informacji o przebiegu czyn-
ności w poszczególnych sprawach i w razie potrzeby wydawanie poleceń 
dotyczących kierunków postępowania lub poszczególnych czynności, 
z zastrzeżeniem uwzględniania dyspozycji wydawanych przez uprawnio-
ne podmioty w ramach nadzoru zewnętrznego; udzielanie pisemnych lub 
ustnych uwag policjantowi prowadzącemu postępowanie; kontrolowanie 
poziomu merytorycznego dokonywanych czynności procesowych oraz 
aprobowanie wybranych decyzji procesowych policjanta lub sporządza-
nych przez niego dokumentów (§ 10 ust. 2 zarządzenia nr 4). 

Bezpośredni przełożony, w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt 1 zarządzenia 
nr 4, zobowiązany jest w szczególności do udzielania bezpośredniej po-
mocy w określaniu kierunków czynności i wynikających z nich przed-
sięwzięć, zwłaszcza we wstępnej fazie postępowania, a także do udziału 
w dokonywaniu ważniejszych lub trudniejszych czynności. Przytoczone 
wyżej przepisy określające obowiązki przełożonego związane z pełnionym 
nadzorem nad podległymi mu funkcjonariuszami, zarówno w odniesie-
niu do wszystkich form aktywności danego funkcjonariusza w ramach 
pełnionej służby, będącego podwładnym, jak i w odniesieniu do czyn-
ności wykonywanych przez podwładnego w ramach postępowania przy-
gotowawczego w sprawach karnych, wskazują dobitnie na obowiązki 
przełożonego do permanentnego nadzorowania takiego postępowania, 

36  Zarządzenie nr 4 komendanta głównego Policji z 9 lutego 2017 r. w sprawie 
niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Poli-
cji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postę-
powaniu karnym (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 9; dalej: zarządzenie nr 4). 
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wydawania rozkazów i poleceń wytyczających nie tylko jego kierunki, ale 
uzasadniających również podjęcie konkretnych czynności, których ko-
nieczność wykonania ujawni się na danym jego etapie. Nawet w przypad-
kach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi konieczność dokonania prze-
szukania, a uzyskanie postanowienia w tym zakresie nie jest możliwe, 
w pierwszej kolejności (podwładny) funkcjonariusz, będący referentem 
sprawy lub wykonujący daną czynność w ramach konkretnego postępo-
wania przygotowawczego, z którego wyłoniła się konieczność dokonania 
tej czynności, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie swoje-
go bezpośredniego przełożonego (w zależności od sytuacji albo w sposób 
bezpośredni w toku prowadzonej z nim rozmowy, albo — jeśli czynności 
wykonywane są poza jednostką Policji — za pośrednictwem dostępnych 
urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość), który — 
potwierdzając okoliczności przedstawione przez swojego podwładnego, 
w szczególności w zakresie zasadności i celowości dokonania przeszu-
kania, a także o braku możliwości uzyskania postanowienia o przeszu-
kaniu, wystąpi na drodze służbowej 37 do kierownika jednostki organiza-
cyjnej Policji lub do podmiotu pełniącego tę funkcję, lub posiadającego 
kompetencje kierownika jednostki, o wydanie stosowanego nakazu prze-
szukania. Regulacje, które przytoczono, dowodzą że nakaz przeszukania 
wydany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji powinien mieć 
pierwszeństwo w wypadku konieczności dokonania przeszukania w sy-
tuacjach niecierpiących zwłoki, gdy nie ma możliwości uzyskania posta-
nowienia w tym zakresie. Dopiero brak możliwości uzyskania takiego 
nakazu może determinować danego funkcjonariusza do wykonania tej 
czynności po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej. Oczywiście nie 
jest możliwe enumeratywne wyliczenie sytuacji, w których zasadne jest 
wykonanie przeszukania po okazaniu legitymacji służbowej policjanta 
dokonującego tej czynności. Będą one zawsze uzależnione od okoliczno-
ści, które ujawniły się w danym czasie, których z kolei skutkiem jest 
konieczność przeprowadzenia przeszukania. Przyczyną determinującą 
wykonanie przeszukania na podstawie legitymacji może być z pewnością 
efekt czynności procesowych realizowanych  poza jednostką Policji przez 
policjanta, w toku których ujawniła się potrzeba przeprowadzenia prze-
szukania, brak jest możliwości uzyskania postanowienia o przeszuka-
niu, jak również niemożliwy lub utrudniony jest kontakt z przełożonym, 
a zwłoka spowodowana dotarciem do jednostki Policji celem uzyskania 
nakazu przeszukania mogłaby doprowadzić do bezpowrotnej utraty, 
zniszczenia lub zniekształcenia dowodów, które można by było uzyskać 
w wyniku tego przeszukania. 

37  Droga służbowa dotyczy wszystkich spraw służbowych (chyba że przepis 
szczególny zezwala w określonych wypadkach na odstąpienie od stosowania dro-
gi służbowej) i stanowi o sposobie załatwienia tych spraw (§ 1 pkt 5 zarządzenia 
nr 30). Do jej stosowania zobowiązani są wszyscy policjanci niezależnie od zaj-
mowanego stanowiska służbowego, pełnionej funkcji czy posiadanego stopnia 
(§ 4 ust. 1 zarządzenia nr 30). 



112 Omówienia Nr 3(127)

Konkludując tę część rozważań, należałoby w pełni podzielić stanowisko 
Zbigniewa Młynarczyka, który stwierdził, że „przeprowadzenie przeszuka-
nia przez Policję z własnej inicjatywy może nastąpić tylko w wypadkach 
niecierpiących zwłoki (art. 191 § 1*). 38W wypadkach tych funkcjonariusz 
Policji powinien zamiast polecenia sądu lub prokuratora okazać nakaz 
kierownika właściwej jednostki Policji, a gdyby uzyskanie nakazu było 
niemożliwie ze względu na niebezpieczeństwo zwłoki — wówczas funk-
cjonariusz zobowiązany jest, nawet bez żądania, okazać swą legitymację 
służbową” 39.     

Tezę tę wydaje się także potwierdzać treść § 66 ust. 2 wytycznych 
nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie wyko-
nywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjan-
tów 40, w którym wskazano, że w razie konieczności dokonania na podsta-
wie art. 217 § 1 i 5 k.p.k. w związku z art. 236a k.p.k. zatrzymania rzeczy, 
danych informatycznych lub nośników zawierających dane informatycz-
ne albo przeprowadzenia na podstawie art. 220 § 3 k.p.k. w związku 
z art. 236a k.p.k. przeszukania osoby, miejsca lub systemu informatycz-
nego, kierownik jednostki Policji może wystawić nakaz wydania rzeczy lub 
nośników zawierających dane informatyczne albo nakaz przeszukania 41. 
Przywołany wyżej przepis znajduje się w rozdziale 10 wytycznych nr 1 za-
tytułowanym „Zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych. Przeszukanie 
osoby, miejsca, urządzenia zawierającego dane informatyczne i systemu 
informatycznego”, który kompleksowo odnosi się do problematyki związa-
nej między innymi z przeszukaniem. Norma zawarta w § 66 ust. 2 wytycz-
nych nr 1, w sytuacjach niecierpiących zwłoki, o których mowa w art. 220 
§ 3 k.p.k., uprawnia do wykonania tej czynności na podstawie wydanego 
nakazu przez kierownika jednostki Policji. Należy tylko dodać, że pozostałe 

 *  d.k.p.k. — przyp. aut.
39  Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie……, wyd. cyt., s. 101. W tym sa-

mym tonie Artur Kaznowski, który stwierdza, że „w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, or-
gan dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika jednostki, a gdyby uzy-
skanie nakazu nie było możliwe ze względu na zwłokę w przeprowadzeniu prze-
szukania, legitymację służbową” (A. Kaznowski, Problematyka przeszukania…, 
wyd. cyt., s. 69).   

40  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w prawie 
wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 
(Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 59 ze zm.; dalej: wytyczne nr 1).  

41  Porównaj z § 66 nieobowiązujących wytycznych nr 3 komendanta głównego 
Policji z 16 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śled-
czych przez policjantów (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 7 ze zm.), a także z § 95 nie-
obowiązującego zarządzenia nr 1426 komendanta głównego Policji z 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 z 2005 r., nr 1, poz. 1 ze zm.). Przepisy te miały nie-
mal identyczną treść. Pozostałe przepisy zamieszczone w rozdziałach dotyczących 
przeszukania również nie odnosiły się do zagadnienia związanego z wykonaniem 
przeszukania po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej policjanta.   
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przepisy zawarte w tym rozdziale wytycznych nr 1 nie odnoszą się do za-
gadnienia związanego z dopuszczalnością przeszukania po uprzednim 
okazaniu przez funkcjonariusza Policji legitymacji służbowej. Takie ujęcie 
przedmiotowej problematyki nie należy traktować jako pewnego rodzaju 
uchybienia związanego z redakcją poszczególnych przepisów zawartych 
w tym akcie. Zaakcentowanie wyłącznie zagadnienia związanego z upraw-
nieniniem do wydania nakazu przeszukania przez kierownika jednostki 
Policji, przy jednoczesnym braku odniesienia się do możliwości wykona-
nia przeszukania na legitymację służbową policjanta, jest jak się wydaje 
celowym zabiegiem, który nakazuje traktować możliwość wydania nakazu 
przeszukania przez takiego kierownika jednostki organizacyjnej Policji, 
w warunkach określonych w treści art. 220 § 3 k.p.k., jako zasadę, nato-
miast legitymacja służbowa, jako dokument stanowiący podstawę do prze-
prowadzenia przeszukania, musi być traktowany jako wyjątek — wyłącze-
nie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego nakazu. 

Zakończenie

Omówiona wyżej problematyka nie wyczerpuje z oczywistych względów 
wszystkich zagadnień związanych z czynnością przeszukania, którego pod-
stawą jest nakaz wydany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 
Głównym celem niniejszego opracowania było wskazanie kręgu upraw-
nionych podmiotów do wydawania takiego dokumentu. Często zdarza się 
bowiem w praktyce, że podpisuje go osoba w rzeczywistości nieupoważ-
niona, tj. kierownik komórki organizacyjnej Policji. Szczegółowa analiza 
aktów wewnętrznych dotyczących struktury organizacyjnej formacji, jaką 
jest Policja, a w szczególności odnoszących się do podziału kompetencji 
pomiędzy poszczególne podmioty usytuowane na odpowiednich szczeblach 
jej hierarchii, wskazuje na precyzyjnie określony krąg podmiotów, którym 
to uprawnienie przysługuje. Są nimi wyłącznie kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych Policji lub podmioty pełniące tę funkcję lub posiadające kom-
petencje kierownika jednostki. Oznacza to, że uprawnienie to przysługuje 
wyłącznie komendantom lub ich zastępcom, a także innym podmiotom, 
którym powierzono funkcje kierownika jednostki Policji w określonych 
przypadkach. Brak bowiem wyjaśnienia pojęcia „kierownik jednostki” 
w przepisach k.p.k. determinuje do ustalenia jego zakresu znaczeniowego 
wyłącznie na podstawie przepisów wewnętrznych, niestanowiących wszak 
źródła powszechnie obowiązującego prawa. De lege ferenda należałoby 
zmienić przedmiotowy przepis art. 220 § 3 k.p.k., albo uzupełnić regula-
cję k.p.k. o definicje kierownika jednostki organu dokonującego przeszu-
kania. Często zdarza się bowiem, że poszczególne wydziały merytoryczne 
jednostek organizacyjnych Policji mają siedziby w różnych miejscach. Uzy-
skanie nakazu przeszukania od uprawnionego podmiotu, w sytuacjach 
niecierpiących zwłoki, pociąga za sobą konieczność opóźnienia realizacji 
tej czynności, albo wydania go przez podmiot nieuprawniony, bądź ko-
nieczność wykonania tej czynności na legitymację służbową policjanta, 
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która co do zasady powinna być wykorzystywana jako podstawa do doko-
nania tej czynności wyjątkowo. Praktyka pokazuje, że proporcje są zgoła 
odmienne. Częściej wykonywane są przeszukania na legitymację służbową 
policjanta, w warunkach określonych w art. 220 § 3 k.p.k., niż na nakaz 
przeszukania. 

Jak zaznaczono na wstępie, przeszukanie jest czynnością, która bardzo 
głęboko ingeruje w sferę prywatności osób, u których jest dokonywane. 
Wymaga zatem zachowania szczególnych wymogów nie tylko w zakresie 
zasadności jej podjęcia, ale również w aspekcie formalnym — w tym obo-
wiązku wydania nakazu przeszukania przez uprawniony podmiot. 

�Słowa  klucłowe:� Policja, funkcjonariusz 
Policji (policjant), droga służbowa, 
jednostka organizacyjna Policji, 
kierownik jednostki organizacyjnej 
Policji, dochodzenie, śledztwo, 
postępowanie przygotowawcze, 
prokurator, przeszukanie 

�Stwecucwenwe:� Niniejszy artykuł w cało-
ści został poświęcony regulacji art. 220 
§ 3 kodeksu postępowania karnego, od-
noszącego się do przeszukania w wypad-
kach niecierpiących zwłoki. Głównym 
celem było wskazanie kręgu podmiotów 
uprawnionych do wydawania nakazów 
przeszukania. Mogą nimi być wyłącznie 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
Policji, którymi są komendanci jedno-
stek Policji wszystkich szczebli, ich za-
stępcy, a także inne podmioty, którym 
z mocy przepisów szczególnych powierzo-
no, w określonych sytuacjach, pełnienie 
funkcji kierownika jednostki organizacyj-
nej Policji. Z uwagi na brak w kodeksie 
postępowania karnego definicji pojęcia 
kierownik jednostki organizacyjnej Poli-
cji, dokonano szczegółowej analizy aktów 
wewnętrznych regulujących strukturę 
organizacyjną formacji, jaką jest Policja. 
Pozwoliło to na ustalenia granic znacze-
niowych wyżej wymienionego pojęcia. 

�weołtree:� Police, police officer, 
official service way, unit of the Police, 
head of organizational unit of the 
Police, investigation, preliminary 
proceeding,  prosecutor, search

�luuwatee:� This article was entirely de-
voted to the regulation of art. 220 para-
graph 3 of the Code of Criminal Pro-
cedure, relating to the search, in cases 
of urgency. The main aim of this arti-
cle was to indicate the circle of entities 
authorized to issue an order to search 
in urgent cases. Authorized entities ex-
clusively can be heads of all organiza-
tional units of the Police, their deputes, 
as well as other entities entrusted 
by the special legal norms, in specific 
cases, the function of the head of the 
Police organizational unit. Due to the 
lack of definition in the Code of Crimi-
nal Procedure, the head of the organi-
zational unit of the Police, there have 
been analyzed in detail based norms 
included in the internal regulations 
of the Police’s organizational structure. 
This allowed us to establish the seman-
tic boundaries of the above mentioned 
concept.


