
BRAK PRAWA WEJŚCIA 
BEZ NAKAZU
 Jeżeli w progu Twoich drzwi 

niezapowiedzianie stanie policja i 
jeżeli nie posiada ona nakazu, nie 
musisz jej wpuszczać do środka. 
Policja bez nakazu może wejść 
tylko w sytuacji awaryjnej, na 
przykład w przypadku zagrożenia 
życia lub jeśli mają zostać 
zniszczone wartościowe dowody.

 Jeżeli policja będzie utrzymywała, 
że ma w rzeczywistości prawo 
wejścia do środka bez nakazu, 
zapytaj ją, na jakiej podstawie, 
i zanotuj to.

 Jeżeli policja nie posiada nakazu, 
masz prawo zamknąć przed 
nią drzwi.

 Policja nie ma prawa przychodzić 
pod twój adres więcej niż 
jednokrotnie, gdy dałeś jej jasno 
do zrozumienia, że nie chcesz z 
nią rozmawiać. Jeżeli taka sytuacja 
będzie jednak miała miejsce, 
złóż skargę do Szkockich Służb 
Policji (Police Scotland) lub w celu 
uzyskania pomocy skontaktuj się 
ze SCOT-PEP.

NIE MUSISZ ODPOWIADAĆ 
NA PYTANIA POLICJI
 O ile policja nie podejrzewa, że 

popełniłeś przestępstwo lub 
byłeś jego świadkiem, nie musisz 
opowiadać na jakiekolwiek pytania. 
Grzecznie jej odmów. 

 Jeżeli policja podejrzewa, że 
popełniłeś przestępstwo lub byłeś 
jego świadkiem, zanim odpowiesz 
na jakiekolwiek jej pytania, 
zapytaj ją, o popełnienie jakiego 
przestępstwa jesteś podejrzany.

 Jedynymi pytaniami, na które 
musisz odpowiedzieć w przypadku 
podejrzenia Ciebie o popełnienie 
przestępstwa lub bycia jego 
świadkiem, są pytania proszące 
Ciebie o podanie: Twojego imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania, 
daty i miejsca urodzenia oraz 
obywatelstwa. Nie musisz 
odpowiadać na jakiekolwiek inne 
pytania zadawane Ci przez policję. 
Jeżeli jesteś imigrantem, nie 
musisz odpowiadać na jakiekolwiek 
pytania dotyczące twojego statusu 
imigracyjnego, oprócz podania 
swojego obywatelstwa. 
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POLICJA 
I TWOJE
PRAWA

Niniejszy dokument zawiera 
informacje na temat Twoich 

praw, gdy masz do czynienia 
z policją w Szkocji. W przy-

padku wyjazdu do innych 
części Wielkiej Brytanii należy 

wiedzieć, że niniejsze infor-
macje nie mają zastosowania, 

gdy pracujesz w Anglii, Walii 
lub Irlandii Północnej.

Porady te dotyczą każdej oso-
by bez względu na jej obywa-

telstwo lub status imigracyjny.

Pragniemy, aby wszystkie osoby 
świadczące uslugi seksualne w loka-
lach (tzn. nie na ulicach) znały swoje 

prawa, gdy policja bez ostrzeżenia 
zapuka do ich drzwi.

Osoby Świadczące Uslugi Seksualne w 
Lokalach (Tzn. Nie Na Ulicach) w Szkocji



CHROŃ SWOJE MIENIE
 Policja bez nakazu nie ma 

prawa zabierać jakiegokolwiek 
twojego mienia.

 Policja bez nakazu nie ma prawa 
przeglądać twojego telefonu. Nie 
dawaj jej swojego telefonu.

POCIĄGNIJ POLICJĘ DO 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
 Zawsze proś funkcjonariuszy 

policji o podanie swoich imion i 
nazwisk oraz numerów odznak 
(badge numbers). Policja jest w 
takim przypadku zobowiązana 
do podania tych informacji.

 przysługuje ci prawo do filmowania 
funkcjonariuszy policji, gdy 
wejdą do Twojego mieszkania, 
lecz należy ich poinformować, 
że ich nagrywasz.

 Jeżeli myślisz, że policja posiada 
informacje na Twój temat, na 
przykład numer Twojego telefonu 
komórkowego lub Twój adres 
zamieszkania, możesz poprosić 
o podanie ci tych informacji 
składając wniosek na podstawie 
ustawy o ochronie danych 
osobowych o udostępnienie 
danych dotyczących osoby 
(subject access request).

BRAK PRAWA FILMOW-
ANIA I FOTOGRAFOWANIA 
CIEBIE ORAZ POBIERA-
NIA OD CIEBIE ODCISKÓW 
PALCÓW
 Jeżeli policja formalnie ciebie 

nie zatrzymała, nie ma prawa 
filmowania i fotografowania ciebie. 
Jeżeli będzie próbować to robić, 
grzecznie odmów.

 Jeżeli policja formalnie ciebie 
nie zatrzymała, nie ma prawa 
pobierania od ciebie odcisków 
palców. Jeżeli będzie próbować 
to robić, grzecznie odmów.

TWOJE PRAWA W PRZY-
PADKU ZATRZYMANIA 
 Jeżeli policja podejrzewa Ciebie 

o popełnienie przestępstwa, 
ma prawo Ciebie zatrzymać. 
Zobowiązana jest zawiadomić 
ciebie, dlaczego ciebie zatrzymuje, 
i powiedzieć Ci o przysługujących 
Tobie prawach. W przypadku 
zatrzymania nie musisz odpowiadać 
na żadne pytania, z wyjątkiem 
pytań proszących Ciebie o podanie 
Twojego imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, daty i miejsca 
urodzenia oraz obywatelstwa.

 Jak tylko zostaniesz zatrzymany, 
masz prawo do rozmowy z 
adwokatem.

 Przysługuje Ci również prawo 
do poinformowania o swoim 
zatrzymaniu innej dodatkowej 
osoby.

 Możesz zostać zatrzymany na 
okres nieprzekraczający jednej 
doby. Jeżeli policja będzie chciała 
Cię zatrzymać na 
dłużej, potrzebuje 
na to pozwolenia 
sędziego.

Visit our website:

scot-pep.org.uk

Contact us.  
Email or phone best.

SCOT-PEP, The Matrix,  
62 Newhaven Road 
Edinburgh EH6 5QB 

voice@scot-pep.org.uk  
 (+44) 0131 622 7550 

http://www.scot-pep.org.uk

