Demonstracja

Weź koniecznie dokument tożsamości (dowód, legitymację) i długopis. Przyjdź na protest w grupie.
Nie wracaj sam. Większość aresztowań ma miejsce właśnie wtedy. Unikaj zdjęć i kamer - mogą być
użyte jako dowody przeciwko tobie. Po akcji warto zmienić ubranie, jeśli jego wygląd wskazuje, że
brałeś w niej udział. Policja może poszukiwać uczestników na podstawie zdjęć i ﬁlmów, zdarzają się
aresztowania na ulicach w kilka godzin po manifestacji.
Jeżeli obok ciebie ktoś jest zatrzymywany to pomyśl o akcji solidarnościowej. Jeśli zostałeś zatrzymany, zwracaj na siebie uwagę i wykrzykuj swoje imię i nazwisko, aby informacja o twoim zatrzymaniu traﬁła do organizatorów. Jeśli przed zabraniem ci dokumentów lub spisaniem będzie możliwość
ucieczki – UCIEKAJ!

Zatrzymanie

Jeżeli jesteś oﬁarą przemocy policyjnej masz prawo żądać niezwłocznego zbadania przez lekarza i
wydania obdukcji (jest odpłatna, ale to bardzo ważny dowód!). Po wypuszczeniu trzeba natychmiast
odwiedzić kolejnego lekarza i ponownie zrobić obdukcję (o każdej porze dnia i nocy w placówkach
Pogotowia Ratunkowego, w Zakładzie Medycyny Sądowej, ale także w szpitalu, izbie przyjęć - niestety
obdukcja kosztuje) lub uzyskać, choć tzw. kartę informacyjną z opisem obrażeń z pogotowia, szpitala
czy od chirurga. Zrób to, dokument, który dostaniesz stanowi uznawany w sądzie dowód przestępstwa,
inaczej nie będziesz miał żadnych argumentów na swoją obronę.

Po wyjściu z komisariatu

Zgłoś się do organizatora demonstracji! Przekaż informacje o innych zatrzymanych. Zgłoś się też, jeśli
byłeś świadkiem nadużyć, przekroczenia kompetencji, zatrzymań dokonywanych przez policję. Często
zdarza się, że oﬁary dowiadują się wiele miesięcy później, że toczy się przeciw nim postępowanie
sądowe - wtedy taki protokół jest bezcenny.
APELUJEMY: JEŚLI ZOSTANĄ ZATRZYMANE JAKIEKOLWIEK OSOBY WSZYSCY UDAJEMY SIĘ POD
KOMISARIAT, NA KTÓRYM SĄ ONE PRZETRZYMYWANE!
SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ!

Policjanci, który cię zatrzymuje musi:
1. podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nie umundurowani okazują legitymację służbową tak, byś
miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, który wydał legitymację,
2. podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej (Rozporządzenie RM z
17.09.1990).
Domagaj się tego. Oddziały prewencji nie muszą pokazywać “blach” na demonstracjach, muszą to
zrobić ich dowódcy. Masz prawo zapisać sobie numery identyﬁkacyjne i nazwiska. Jeśli cię zatrzymano
- nie dyskutuj, nie stawiaj się, nie szarp.

There is a legal team at this demonstration. If you face ANY troubles from the
cops, do not hestitate to call us, we speak English.

W drodze na komisariat

But before you call us, know some basic rules about demonstrations in Poland.

Rozmawiaj z innymi zatrzymanymi o waszych prawach. Wymień się nazwiskami, adresami, aby ten,
który pierwszy wyjdzie mógł poinformować organizatorów. Jeśli masz przy sobie jakieś przedmioty
“nielegalne” - mogące ci zaszkodzić spróbuj się ich pozbyć.

Na komisariacie

Policjant spisuje protokół, w którym musi określić dokładną, co do minuty, godzinę zatrzymania i przyczyny. Jesteś zobowiązany do podania: imienia, nazwiska, daty urodzenia i danych o twoim zawodzie
(np. robotnik, urzędnik, student, bezrobotny). Policjant spyta się o to czy wnosisz skargę do sądu na
zatrzymanie. Powiedz, że chcesz ją wnieść (pamiętaj nie musisz tego robić na komisariacie, masz na
to 7 dni). Potem poprosi o podpis pod protokołem. NIE PODPISUJ! Nie musisz tego robić. Jest tam
informacja o powodzie zatrzymania, z którym na pewno się nie zgadzasz. Żądaj kopii protokołu. Od
tego momentu nic nie mów! Odmów składania zeznań – masz do tego prawo.
Możliwe, że policja będzie chciała dokonać wybiegu i przesłuchać cię w charakterze świadka, któremu
nie przysługuje prawo do odmowy zeznań, jednak zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu postępowania
karnego (kpk), „Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo”.
Masz prawo powiadomić rodzinę i/lub swojego adwokata, na końcu ulotki podany jest telefon do
adwokata, powiedz, że chcesz go powiadomić. Jeśli chcą tego odmówić - nalegaj, groź skargą. Przy
kontroli osobistej masz prawo żądać obecności osoby wskazanej przez siebie. Kontrola osobista musi
być dokonana przez osoby tej samej płci. Żądaj by wydali ci protokół przeszukania odzieży oraz pokwitowanie odbioru rzeczy.
Przetrzymają cię w celi do czasu aż będzie chciał cię przesłuchać śledczy, (by wypisać protokół
przesłuchania lub notatkę służbową). Odmawiaj składania zeznań! Taktykę obrony omówisz później
ze swoim prawnikiem. Zwykle zatrzymanie trwa około 2-6 godziny. Nie może przekroczyć 48 godzin.
Warunkiem dłuższego aresztowania jest formalne postawienie zarzutu.

TELEFON NA JAKI DZWONIĆ W RAZIE ZATRZYMANIA
+48 603-422-778

Never go alone to a demonstration, it would be the best for you if you go there with your afﬁnity
group. Take a passport/ID with you. Do not drink alcohol before and during the demo. In Poland it is
not illegal to be masked at the demonstration, so it is your choice if you want to do that or not.
This demonstration is legal and police should not want to ID you in theory, if they do, be sure to have
someone who speaks Polish with you and demand the cops to show you their service numbers.
If you are arrested CALL THE LEGAL TEAM, we have hired a lawyer to help anyone who is arrested - you
have the right to make one phonecall to your lawyer or family, tell them you want to call your lawyer
and simply call us. NEVER give any statements to the cops. The only things they can take from you
are the ID data, which is your name, address, date of birth, parents’ given names etc. DO NOT TALK
to them about ANYTHING, even the weather. You have the right to remain silent. Sometimes they use
a tricky method and tell you that you are being interrogated as a witness - then in theory you cannot
deny answering questions, but you can try to omit it telling you don’t know anything, didn’t see anything etc. NEVER SIGN ANYTHING the cops give you, you have the right to do that!
It always depends on the charges how long they want to keep you locked. Most usually they will interrogate you and let you out after few hours. If you face heavier charges you can stay in up to 48 hours
and face the so-called 24-hour court, where you get a sentence immediately, but that doesn’t mean
you remain arrested. If that happens, be sure you call us and we will get a lawyer for you and will do
anything we can to get you out as soon as possible.
If you don’t get arrested and anyone else does, be sure to attend the solidarity demonstration in front
of the cop station, we should all be there and support the people detained!

OUR TELEPHONE NUMBER
+48 503-877-604 (in english)

