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Wstęp

Policjanci niemal codziennie w swojej służbie mają do czynienia z zatrzymywaniem 
osób, tym samym wymagana jest od nich znajomość prawa dotyczącego tego zagadnienia. 
Zatrzymanie osoby jest również tym środkiem przymusu stosowanym przez Policję, który 
ingeruje w gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawo do wolności,  
i dlatego może być stosowane tylko w przewidzianych przez prawo sytuacjach, musi być oparte 
na zasadzie praworządności.

Liczne zmiany wprowadzone w przepisach regulujących to zagadnienie spowodowały 
potrzebę opracowania materiału dydaktycznego na podstawie aktualnego stanu prawnego do-
tyczącego podstaw prawnych zatrzymania, jak również praw przysługujących osobie zatrzy-
manej.

Niniejsze opracowanie pomoże policjantom zapoznać się z aktualnie obowiązującymi 
obwarowaniami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania osób przez Policję. Stanowi materiał 
dydaktyczny dla słuchaczy, jak i nauczycieli policyjnych, a ze względu na zawarte w nim tre-
ści może być cenną lekturą zarówno dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, jak 
i kursów specjalistycznych.
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1. Ujęcie osoby

Ujęcie osoby − jest chwilowym ograniczeniem wolności osoby, rozumianym jako pozbawienie 
wolności, przynajmniej w zakresie swobodnego przemieszczania się, na czas niezbędny do 
oddania jej w ręce Policji1.
Ujęcie obywatelskie, czyli prawo każdego obywatela do zatrzymania sprawcy przestępstwa 
lub wykroczenia przez osoby niebędące funkcjonariuszami Policji lub członkami organizacji 
uprawnionych z mocy prawa do zatrzymywania osób, określone jest w Kodeksie postępowania 
karnego oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania karnego
Art. 243 § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu 
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej oso-
by lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji2.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
Art. 45 § 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio3. 

Zgodnie z dyspozycją art. 243 kpk uprawnionym do ujęcia osoby jest każdy, to jest nie 
tylko pokrzywdzony, ale każda osoba fizyczna niezależnie od wieku, funkcji czy obywatel-
stwa. Jednak ujęcie takie może nastąpić w ściśle określonych okolicznościach, jedynie w razie 
schwytania danej osoby:
1) na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia − w trakcie popełniania konkretnego 

czynu,
2) w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia − podjęcia 

go niezwłocznie po dokonaniu bądź próbie dokonania czynu zabronionego i trwającym do 
chwili ujęcia sprawcy.

Popełnienie czynu nie stanowi jednak wystarczającej podstawy do ujęcia/schwytania 
jego sprawcy, musi bowiem wystąpić jeszcze przynajmniej jedna z wymienionych w art. 243 
kpk przesłanek, a mianowicie:
1) jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub
2) nie można ustalić jej tożsamości.

Trzeba pamiętać również o zakazie przetrzymywania ponad czas niezbędny do oddania 
jej w ręce Policji, należy przez to rozumieć:
 – doprowadzenie osoby do jednostki Policji lub policjanta pełniącego służbę,
 – poinformowanie Policji o ujęciu osoby i miejscu jej przetrzymywania4.

1 I. Kobus, I. Dziugieł, Zatrzymanie, ujęcie, doprowadzenie, sprowadzenie osoby, Szczytno 2006, s. 27, 35.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749)  

– w skrócie kpk.
3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1713) − w skrócie kpow.
4 I. Kobus, I. Dziugieł, Zatrzymanie, ujęcie, doprowadzenie, sprowadzenie osoby, s. 35.
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2. Zatrzymanie osoby

Zatrzymanie osoby – to krótkotrwałe pozbawienie wolności osoby przez uprawnione do takie-
go działania organy władzy państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa5.

Zatrzymanie osoby jest szczególnym środkiem przymusu stosowanym przez Policję  
w postaci różnego rodzaju zatrzymań, doprowadzeń, sprowadzeń i ujęć, które ingerują w gwa-
rantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawo człowieka do wolności. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.6

Art. 41.
1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ogranicze-

nie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie7.

Należy również pamiętać, że Policja oprócz swoich ustawowych zadań (art. 14 ust. 1 
ustawy o Policji)

Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw 
i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-po-
rządkowe8.

8i uprawnień (art. 15 ust. 1 pkt 2, 2a, 3 ustawy o Policji)

Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:
(...)
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego  
i innych ustaw;
2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły 
areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla mienia9.

9

dotyczących zatrzymywania osób musi wywiązywać się z obowiązków odnośnie wykonywa-
nia czynności na polecenie sądu, prokuratora, ale i organów administracji państwowej oraz 
samorządu terytorialnego (art. 14 ust 2 ustawy o Policji).

Art. 14. 2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwo-
wej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

5 Tamże, s. 10.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
7 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782), art. 14 ust. 1.
8 Tamże, art. 15 ust. 1.
9 Tamże, art. 14 ust. 2.
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Podstawą faktyczną zatrzymania osoby jest konkretne zachowanie, zdarzenie czy sytu-
acja wyczerpujące znamiona zawarte w podstawie prawnej, jak również realizacja czynności 
na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Zatrzymanie osoby ze względu na zadania i cele, jakie mają spełnić poszczególne zatrzy-
mania, możemy podzielić na zatrzymanie: procesowe i pozaprocesowe.
Zatrzymanie procesowe jest to forma przymusu procesowego w celu zapewnienia prawi-
dłowego toku postępowania karnego. Zatrzymanie osoby następuje w trybie przepisów pro-
ceduralnych: Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
O zatrzymaniu procesowym mówmy w sytuacji np.:
a) zatrzymania osoby podejrzanej w związku z uzasadnionym przypuszczeniem lub popełnie-

niem przestępstwa (art. 244 § 1 kpk),
b) zatrzymania osoby podejrzanej na zarządzenie prokuratora (art. 247 § 1 kpk), 
c) zatrzymania podejrzanego w wyniku poszukiwań (art. 278 kpk),
d) zatrzymania świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty (art. 285 kpk),
e) zatrzymania osoby na zarządzenie sądu (art. 382 kpk),
f) zatrzymania sprawcy wykroczenia (art. 45 § 1 kpow),
g) zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego (art. 32g ustawy o postępowaniu  

w sprawach nieletnich).

Zatrzymanie pozaprocesowe służy osiągnięciu celów innych niż ściśle procesowe i doko-
nywane jest na podstawie określonych ustawowo szczególnych przypadków – powodów nie-
związanych bezpośrednio z procesem karnym. W praktyce policyjnej będzie to między innymi 
zatrzymanie, którego celem jest:
 – faktyczna i bezpośrednia ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 15 ust. 1  

pkt 3 ustawy o Policji),
 – doprowadzenie do aresztu śledczego lub zakładu karnego osób, które w wyznaczonym ter-

minie nie powróciły z przepustki (art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy o Policji),
 – doprowadzenie osoby do dyspozycji określonego organu, do którego na przykład możemy 

zaliczyć:
a) doprowadzenie osoby do wytrzeźwienia (art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
b) zatrzymanie w celu umieszczenia osoby w szpitalu specjalistycznym (art. 32 ustawy  

o ochronie zdrowia psychicznego),
c) zatrzymanie cudzoziemca w celu wykonania obowiązków określonych w decyzji lub po-

stanowieniu (art. 394 ustawy o cudzoziemcach).
Przy zatrzymaniu sprawcy wykroczenia i nieletniego stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy zasadniczej.



10

Zakład Służby Prewencyjnej

4. Podstawy prawne zatrzymania osoby

Podstawa prawna zatrzymania osoby przez policjanta to konkretny akt prawny lub przepi-
sy upoważniające go do wykonania takiej czynności. Każdy policjant dokonujący zatrzymania 
osoby niezależnie od komórki organizacyjnej, w której pracuje, jest obowiązany znać przepisy 
zezwalające mu na dokonanie takiej czynności, a czasami wręcz nakazujące mu zatrzymanie 
osoby.

4.1. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji

Art. 15.
1. Policjanci, wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępo-

wania karnego i innych ustaw;
2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego 

organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły 
do niego;

3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

(...)
3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne.
(...)
8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu 

uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b, 3b i 5−7, oraz wzory dokumentów 
stosowanych w tych sprawach, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań 
podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób, wobec których działania te są 
podejmowane.

Art. 15a.
Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15.
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4.2. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.  
− Kodeks postępowania karnego

Art. 74. 
§ 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania 

dowodów na swoją niekorzyść. 
§ 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się: 

1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem 
integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, foto-
grafować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,

2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem 
zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są 
przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy 
lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest 
nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warun-
ków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nie-
odzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób. 

§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa  
w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać 
krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu. 

§ 3a. Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym 
z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub osobę podej-
rzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę 
fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do wyko-
nania danej czynności.

Art. 75.
§ 1. Oskarżony, który pozostaje na wolności, jest obowiązany ponadto stawić się na każde we-

zwanie w toku postępowania karnego, o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierw-
szym przesłuchaniu. 

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go  
i sprowadzić przymusowo.

Art. 244. 
§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, 

że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo 
zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją prze-
słanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. 

§ 1a. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszcze-
nie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie za-
mieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy 
wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. 

§ 1b. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało 
popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a za-
chodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby 
wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.
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Art. 247.
§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej 

albo podejrzanego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że: 
1) nie stawią się na wezwanie w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności, o których 

mowa w art. 313 § 1

Art. 313 § 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecz-
nie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, 
ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłu-
chanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju.

lub art. 314,

Art. 314. Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzed-
nio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że 
czyn zarzucany należy zakwalifikować z surowszego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, 
ogłasza się je podejrzanemu oraz przesłuchuje się go.

albo badań lub czynności, o których mowa w art. 74 § 2 lub 3,

Art. 74 § 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się: 
1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; 

wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpo-
znawczych innym osobom, 

2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego 
ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracow-
nika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli 
przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu 
tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie za-
chodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób. 

§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt 1,  
a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki 
policzków lub inne wydzieliny organizmu.

2) mogą w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie. 
§ 2. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, o którym mowa w § 1, może także nastąpić, 

gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.
(...)
§ 7. Zarządzenia, o których mowa w § 1, wykonuje Policja lub inne organy, o których mowa 

w art. 312, w zakresie swych właściwości, jeżeli ustawa uprawnia je do zatrzymywania 
osoby. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia żołnierza  
w czynnej służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.

Art. 278.
Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego po-
szukiwanie. Przepis art. 247 stosuje się odpowiednio.

Art. 285.
§ 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie 

stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego or-
ganu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną  
w wysokości do 3000 złotych. 

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obrońcy lub pełnomocnika, w wypadkach szcze-
gólnych ze względu na ich wpływ na przebieg czynności; w postępowaniu przygotowaw-
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czym karę pieniężną, na wniosek prokuratora, nakłada sąd rejonowy, w którego okręgu 
prowadzi się postępowanie. 

§ 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe 
doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, tłumacza  
i specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. W stosunku do żołnierza stosuje się art. 247 § 7.

Art. 376.
§ 1. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, złożył już wyjaśnienia 

i opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego, sąd może prowadzić rozprawę  
w dalszym ciągu pomimo nieobecności oskarżonego. Sąd zarządza zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli uznaje jego obecność za niezbędną. Na postano-
wienie w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przysługuje zażalenie 
do innego równorzędnego składu tego sądu. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest 
obowiązkowa, zawiadomiony o terminie rozprawy odroczonej lub przerwanej nie stawił 
się na tę rozprawę bez usprawiedliwienia.

Art. 377.
(...) 
§ 3. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, zawiadomiony o ter-

minie rozprawy oświadcza, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemożliwia doprowa-
dzenie go na rozprawę albo zawiadomiony o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez 
usprawiedliwienia, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału; sąd może jed-
nak zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego. Na postanowienie  
w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przysługuje zażalenie do in-
nego równorzędnego składu tego sądu.

Art. 382.
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obo-
wiązkowa, przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie lub 
przerywa w tym celu rozprawę albo też sąd ją odracza. Przepis art. 376 § 1 zdanie trzecie 
stosuje się.

Art. 517b.
§ 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy, w których prowadzi się 

dochodzenie, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 
lub bezpośrednio potem, zatrzymany oraz w ciągu 48 godzin doprowadzony przez Policję 
i przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 
przyspieszonym, zwanym dalej „wnioskiem o rozpoznanie sprawy”.

Art. 579.
§ 1. Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych w zakresie czynności pełnionych pod-

czas i w związku z wykonywaniem ich funkcji urzędowych, a na zasadzie wzajemności  
w pozostałym zakresie: 
1) kierownicy urzędów konsularnych i inni urzędnicy konsularni państw obcych, 
2) osoby zrównane z nimi na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów mię-

dzynarodowych. 
§ 2. Kierownik urzędu konsularnego oraz inni urzędnicy konsularni państw obcych podle-

gają zatrzymaniu lub tymczasowemu aresztowaniu jedynie w razie zarzutu popełnienia 

Podstawy prawne zatrzymania osoby
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zbrodni. O ich zatrzymaniu lub tymczasowym aresztowaniu zawiadamia się niezwłocznie 
Ministra Spraw Zagranicznych. 

§ 3. Poza wypadkiem określonym w § 2 osoby te mogą być pozbawione wolności tylko w wyko-
naniu prawomocnego wyroku sądu polskiego.

4.3. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.  
− Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 45.
§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia 

lub bezpośrednio potem, jeżeli: 
1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego; 
2) nie można ustalić jej tożsamości.

Art. 50.
§ 1. W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można, niezależnie 

od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 
przez Policję. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie może być zarządzone także wo-
bec osoby przesłuchanej w trybie określonym w art. 54 § 6,

Art. 54 § 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządze-
nia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnio-
ski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści 
zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.

jeżeli nie stawiła się ona na wezwanie organu prowadzącego czynności wyjaśniające bez 
usprawiedliwienia. Przepis art. 47 stosuje się wówczas odpowiednio, z tym że zażalenie na 
zatrzymanie rozpoznaje sąd rejonowy miejsca prowadzenia postępowania lub prowadzenia 
czynności wyjaśniających, w ramach których zarządzono zatrzymanie w celu przymusowego 
doprowadzenia. Zatrzymanie może nastąpić na czas konieczny do wykonania zarządzenia  
o doprowadzeniu.

Art. 71.
(...)
§ 4. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności obwinionego, któremu doręczono wezwanie na 

rozprawę, przeprowadza się rozprawę zaocznie, chociażby nie był on przesłuchany w toku 
czynności wyjaśniających, chyba że sąd uzna udział obwinionego za konieczny i rozprawę 
odroczy, po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w szczególności 
po przesłuchaniu świadków, którzy stawili się na rozprawę. Jeżeli jednak obecność obwi-
nionego jest konieczna, a nie stawił się on bez usprawiedliwienia, sąd może zarządzić jego 
zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Art. 81.
Przy przeprowadzaniu rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 369, art. 371, art. 372, 
art. 374 § 2, art. 375, 376, 377, art. 379, art. 384, art. 386, art. 395, art. 396, art. 399, art. 405 
i art. 406 Kodeksu postępowania karnego.
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Art. 91.
§ 1. W wypadkach, o których mowa w art. 90, 

Art. 90 § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub 
miejsca stałego pobytu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczaj-
nym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. 
§ 2. Postępowanie przyspieszone stosuje się również do osób przebywających jedynie czasowo na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwy-
czajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. 
§ 3. Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczeń popełnionych w związku  
z imprezą masową, określoną w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych: 
1) przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, określonych w art. 50, art. 50a, art. 51 i art. 52a Kodeksu 
wykroczeń;
2) przeciwko mieniu i urządzeniom użytku publicznego, określonych w art. 124 i 143 Kodeksu wykroczeń. 
§ 4. Postępowanie przyspieszone stosuje się ponadto, gdy ustawa tak stanowi. 
§ 5. Postępowania przyspieszonego nie stosuje się wobec osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

w postępowaniu przyspieszonym orzeka się tylko wówczas, gdy sprawca został ujęty na 
gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowa-
dzono go do sądu. 

§ 2. Policja lub inny organ, któremu szczególne ustawy powierzają zadania w zakresie ochrony 
porządku lub bezpieczeństwa publicznego, w wypadku schwytania na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio potem sprawcy wykroczenia, o którym mowa w art. 90, może go zatrzy-
mać i doprowadzić do sądu.

§ 3. Organ określony w § 2 może odstąpić od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia 
sprawcy do sądu, zobowiązując go do stawienia się w sądzie w wyznaczonym czasie  
i miejscu ze skutkami wezwania, o których mowa w art. 71 § 4. Wydanego wówczas pod 
nieobecność obwinionego wyroku nie uważa się za zaoczny. 

(...)
§ 5. Osoba wezwana przez organ, o którym mowa w § 2, do stawienia się w sądzie w charakterze 

świadka obowiązana jest stawić się we wskazanym czasie i miejscu; art. 49 i art. 50 § 1 sto-
suje się odpowiednio.

4.4. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich10

Art. 32e.
§ 1. Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych w wy-

padkach niecierpiących zwłoki, a w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego. 
§ 2. Sąd rodzinny może zlecić Policji dokonanie określonych czynności, a w wyjątkowych wy-

padkach może zlecić dokonanie czynności w określonym zakresie.

Art. 32g. 
§ 1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy, Policja może zatrzymać,  

a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uza-
sadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia 

10 Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.
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się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości 
nieletniego. 

(...) 
§ 8. Nieletni w razie ogłoszenia mu postanowienia, o którym mowa w § 7 pkt 4, może przebywać 

w policyjnej izbie dziecka przez czas niezbędny do przekazania go do właściwej rodziny 
zastępczej zawodowej lub do właściwego zakładu leczniczego, ośrodka lub schroniska, nie 
dłużej jednak niż przez dalszych 5 dni.

§ 7. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opiekunowi, jeżeli: 
(...)
4) w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego nie 
ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umiesz-
czeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczni-
czym, o którym mowa w art. 12.

§ 9. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego zatrzymanego w trakcie 
jego samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich albo poza młodzieżowym 
ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbędny do przekazania 
nieletniego do właściwego schroniska, ośrodka lub zakładu, nie dłużej jednak niż na 5 dni.

Art. 32h.
§ 1. Nieletniego można również umieścić w policyjnej izbie dziecka: 

1) na czas uzasadnionej przerwy w konwoju albo w doprowadzeniu, lecz nie dłużej niż na 
24 godziny; 

2) na polecenie sądu rodzinnego, wydane w formie postanowienia, na czas niezbędny do 
wykonania określonych czynności procesowych, nieprzekraczający 48 godzin. 

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, Policja może umieścić nieletniego w policyjnej 
izbie dziecka bez zarządzenia sądu rodzinnego, zawiadamiając o tym sąd, na którego ob-
szarze właściwości znajduje się policyjna izba dziecka. Na zarządzenie sądu kierownik 
policyjnej izby dziecka niezwłocznie zwalnia nieletniego. 

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, Policja może nieletniego zatrzymać.
§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje zażalenie.

4.5. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach11

Art. 35.
1. Cudzoziemiec może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany  

w strefie nadgranicznej bezpośrednio po przekroczeniu granicy nieumyślnie i wbrew przepi-
som prawa. 

2. Organ, który zatrzymał cudzoziemca w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom 
prawa, pobiera od niego odciski linii papilarnych, chyba że cudzoziemiec został niezwłocz-
nie doprowadzony do granicy.

11 Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.
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Art. 289.
1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą  

w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warun-
ków wjazdu cudzoziemców na to terytorium i pobytu na nim organy Straży Granicznej i Policji.

Art. 394.
1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji  

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków 
określonych w tej decyzji, albo nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu  
o zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w art. 398 ust. 3, może być zatrzyma-
ny na okres nie dłuższy niż 48 godzin.

Art. 398. 1. Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli: 
1) istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia ter-
minu dobrowolnego powrotu lub 
2) wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu, 
lub 
3) cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o zobowią-
zaniu cudzoziemca do powrotu, a natychmiastowe wykonanie tej decyzji nie jest możliwe, lub 
3a) istnieje konieczność zabezpieczenia przekazania cudzoziemca zgodnie z art. 28 rozporządzenia 604/2013, 
jeżeli istnieje znaczne prawdopodobieństwo jego ucieczki, a natychmiastowe przekazanie do innego państwa 
członkowskiego nie jest możliwe, lub 
4) cudzoziemiec nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o zastosowaniu wobec niego 
środków, o których mowa w ust. 3. 
2. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1: 
1) pkt 1 i 2, jeżeli prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez okre-
ślenia terminu dobrowolnego powrotu lub wydanie takiej decyzji wynika z okoliczności, o której mowa w art. 
315 ust. 2 pkt 1, 
2) pkt 3 i 3a 
– można nie umieszczać w strzeżonym ośrodku. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemca zobowiązuje się do: 
1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej wskazanego w postanowieniu, 
2) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie niższej niż dwukrotność 
minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu, 
4) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu 
– do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania do innego państwa 
członkowskiego.

1a. Cudzoziemiec może być także zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w celu przy-
musowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania na 
podstawie rozporządzenia 604/2013.  

2.  Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Straż Graniczna lub Policja, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1a – Straż Graniczna. 

3.  Podmiot, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie pobiera odciski linii papilarnych od cudzo-
ziemca i przekazuje Komendantowi Głównemu Policji dane, o których mowa w art. 430 ust. 6. 

4.  Po zatrzymaniu cudzoziemca: 
1) Policja – niezwłocznie przekazuje go do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce jego 

zatrzymania organu Straży Granicznej, składając jednocześnie wniosek o wydanie decyzji  
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Art. 395.
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zatrzymania cudzoziemca stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
2. Przepisu art. 248 § 3 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się do zatrzymania cudzo-
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ziemca, jeżeli uchyla się on od wykonania obowiązków określonych w decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu oraz gdy zaszła jedna z przesłanek do przymusowego wykonania tej 
decyzji, o których mowa w art. 329 ust. 1 lub 2.

Art. 396.
1. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie cudzoziemca do 

aresztu dla cudzoziemców lub uniemożliwiającej przyjęcie go tam, cudzoziemiec może być 
umieszczony do czasu usunięcia tej przeszkody w wydzielonym pomieszczeniu Straży Gra-
nicznej lub Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych. 

2. Wobec cudzoziemca umieszczonego w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 
przepisy rozdziału 2 w zakresie, w jakim dotyczą one pobytu w areszcie dla cudzoziemców.

Art. 397.
1. W przypadku zatrzymania małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej bez opieki: 
1) Policja – niezwłocznie przekazuje małoletniego cudzoziemca do dyspozycji właściwego 

ze względu na miejsce jego zatrzymania organu Straży Granicznej.

4.6. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
o ochronie zdrowia psychicznego12

Art. 46a.
(...) 
3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję, o którym mowa w art. 40 i 46, 

następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego.

Art. 40. 2. Jeżeli osoba, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do domu pomocy społecznej, od-
mawia stawienia się w domu pomocy społecznej lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, 
sąd z urzędu lub na wniosek organu do spraw pomocy społecznej może zarządzić zatrzymanie i przymusowe 
doprowadzenie tej osoby do domu pomocy społecznej przez Policję.
Art. 46.
(...) 
2a. Jeżeli osoba psychicznie chora, która ma być poddana badaniu przez biegłego, odmawia stawienia się we 
wskazanym miejscu lub w inny sposób uchyla się od tego badania, sąd może zarządzić zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do wskazanego miejsca. 
(...)
2c. Jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycz-
nego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postano-
wienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może 
zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Art. 32.
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23, 24 i 28, oraz postanowień i zarządzeń 
sądu opiekuńczego przewidzianych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepis  
art. 18 ust. 9.

12 Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.
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Art. 21.
1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagra-

żać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do 
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatryczne-
mu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez 
zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ma zastosowanie.

Art. 18. 1. Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej ustawie, można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upo-
ważnia albo osoby te: 
1) dopuszczają się zamachu przeciwko: 

a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub 
b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub 

2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub
3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia 

zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
(...)
9. W przypadkach określonych w ust. 1 jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja oraz 
Państwowa Straż Pożarna są obowiązane do udzielania lekarzowi, pielęgniarce lub kierującemu akcją 
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych pomocy na ich żądanie.

Art. 24.
1. Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych 

zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wąt-
pliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez zgody wymaganej w art. 22  
do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

2. Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 10 dni. 
3. Do przyjęcia do szpitala, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zasady i tryb postępowania 

określony w art. 23.

4.7. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
alkoholizmowi13

Art. 30.
1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarzą-

dzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd 
może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.

Art. 32. 
1. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania 

się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym 
zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania 
przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku. 

2. Osoba, w stosunku do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowe-
mu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, nie może 
opuszczać terenu tego zakładu bez zezwolenia kierownika zakładu. 

13 Dz. U. z 2016 r. poz. 487.

Podstawy prawne zatrzymania osoby
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3. Sąd zarządza przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od 
wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, przez organ Policji.

Art. 33. 
1. Policja, Żandarmeria Wojskowa i wojskowy organ porządkowy, wykonując zarządzenie przymu-

sowego doprowadzenia osób, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4, ma prawo ich za-
trzymania tylko w niezbędnych wypadkach i na czas konieczny do wykonania tego zarządzenia.

Art. 40.
1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu 

publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby 
wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. 

2. W razie braku izby wytrzeźwień lub placówki osoby, o których mowa w ust. 1, mogą być do-
prowadzone do jednostki Policji. 

3. Funkcjonariusz Policji lub strażnik straży gminnej doprowadzający osobę w stanie nietrzeź-
wości do izby wytrzeźwień lub placówki, jednostki Policji, podmiotu leczniczego albo do 
miejsca zamieszkania lub pobytu, zwany dalej „doprowadzającym”, sporządza protokół do-
prowadzenia w celu wytrzeźwienia. Protokół ten zawiera: 
1) imię i nazwisko, jednostkę oraz numer służbowy doprowadzającego; 
2) datę i godzinę doprowadzenia; 
3) miejsce i okoliczności oraz opis interwencji; 
4) imię i nazwisko, imiona rodziców osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub pla-

cówki albo jednostki Policji oraz wiek tej osoby; 
5) rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rysopis osoby doprowadzonej do izby wy-

trzeźwień lub placówki albo jednostki Policji; 
6) adres zamieszkania lub miejsce pobytu osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub 

placówki albo jednostki Policji; 
7) opis zachowania osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki 

Policji w czasie interwencji i transportu, z uwzględnieniem okoliczności uniemożliwia-
jących doprowadzenie do miejsca zamieszkania lub pobytu; 

8) wykaz przedmiotów posiadanych przez osobę doprowadzoną do izby wytrzeźwień lub 
placówki albo jednostki Policji; 

9) informacje o okolicznościach określonych w art. 401, będących podstawą przyjęcia do 
izby wytrzeźwień, placówki albo jednostki Policji; 

10) dyspozycję co do dalszego postępowania z osobą doprowadzoną do izby wytrzeźwień 
lub placówki albo jednostki Policji po wytrzeźwieniu; 

11) miejsce doprowadzenia oraz decyzję dyrektora izby wytrzeźwień, kierownika placówki 
albo komendanta jednostki Policji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby doprowadzonej do izby 
wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji dane tej osoby niezwłocznie sprawdza i po-
twierdza doprowadzający.

(...)
11. O przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji za-

wiadamia się niezwłocznie: 
1) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy; 
2) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.
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a

5. Prawa osoby zatrzymanej

Zatrzymanie osoby przez policjanta niesie za sobą konsekwencje prawne, powoduje uru-
chomienie wielu procedur, między innymi wynikających z praw przynależnych każdej osobie 
zatrzymanej. 

W sytuacji zatrzymania osoby przez Policję prawa osoby zatrzymanej w przypadkach 
opisanych w tej publikacji zostały określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak  
i innych wymienionych poniżej ustawach. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub 
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się 
do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności 
powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. 
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformo-
wany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania 
przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od 
przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym 
aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. 
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.

5.1. Prawa wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji

Art. 15.
(…)
5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrzeby – badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
(...)
9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 
o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę niezwłoczne-
go udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej 
niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób ich dokumen-
towania.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie o Policji, rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję określa sytuacje,  
w których policjant, zatrzymując osobę, udziela jej pomocy medycznej. Nie można jednak za-
pominać, że policjant w swojej codziennej służbie powinien kierować się odpowiedzialnością, 
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dostosować swoje zachowanie do danego zdarzenia, a także uwzględniać uzasadnione potrzeby 
osób, szczególnie tych, w stosunku do których podejmuje czynności służbowe14.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ba-
dań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję
§ 1. 1. Osobie zatrzymanej przez Policję, zwanej dalej „osobą zatrzymaną”, udziela się nie-
zwłocznie pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku, gdy osoba ta 
znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, określonego w przepisach o państwo-
wym ratownictwie medycznym. 
2. Policjant niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do skutecznego powiadomienia dys-

pozytora medycznego o stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego osoby zatrzymanej i postę-
puje zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami. 

3. Osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy: 
1) osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, 

którego przerwanie powodo wałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia 
badania lekarskiego lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego; 

2) z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą 
zatrzymaną jest: 
a) kobieta w ciąży, 
b) kobieta karmiąca piersią, 
c) osoba chora zakaźnie, 
d) osoba z zaburzeniami psychicznymi, 
e) nieletni po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka15.

Art. 15.
(…)
7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do miej-

scowo właściwego prokuratora16.

ZAŻALENIE w wypadkach przewidzianych prawem wnosi się w terminie ustawowym, który 
wynosi 7 dni17.

14 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodo-
wej policjanta” (Dz. U. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

15 §1 ust. 1−3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekar-
skich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. poz. 1102).

16 Art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
17 Art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 

z późn. zm.) − w skrócie kpa.
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5.2. Prawa wynikające z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  
− Kodeks postępowania karnego

Art. 244.
(…)
§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przy-

sługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy 
prawnego, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarcza-
jącym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświad-
czenia, do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy 
medycznej oraz o prawach wskazanych w art. 245, art. 246 § 1 i art. 612 § 2, jak również 
o treści art. 248 § 1 i 2, a także wysłuchać go.

§ 3. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję 
dokonującego 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 jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protoko-
łu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji  
o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu. 

§ 4. Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy przystąpić do zebrania niezbędnych 
danych, a także o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia podstaw, o któ-
rych mowa w art. 258 § 1–3, należy wystąpić do prokuratora w sprawie skierowania do 
sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pouczenia, o którym 
mowa w § 2 (...).

Art. 245. 
§ 1. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej 

formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; 
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący 
może zastrzec, że będzie przy niej obecny. 

§ 2. Przepis art. 517j § 1 oraz przepisy wydane na podstawie art. 517j § 2 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 517j § 1. W celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspie-
szonym ustanawia się obowiązek pełnienia przez adwokatów i radców prawnych dyżurów w czasie i miejscu 
ustalonym w odrębnych przepisach. 
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania 
z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym, w tym organizacji dyżurów,  
o których mowa w § 1, mając na uwadze prawidłowy przebieg postępowania przyspieszonego oraz koniecz-
ność zapewnienia oskarżonemu możliwości wyboru obrońcy.

§ 3. Przepisy art. 261 stosuje się odpowiednio, z tym że zawiadomienie następuje na żądanie 
zatrzymanego.

Prawa osoby zatrzymanej
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Art. 261 § 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić oso-
bę najbliższą dla oskarżonego; może to być osoba wskazana przez oskarżonego.
§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiadomić inną osobę zamiast lub obok osoby wskazanej w § 1.
§ 2a. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd zawiadamia organ prowadzący przeciwko oskarżonemu 
postępowanie w innej sprawie, o ile powziął informację o tym postępowaniu. Sąd poucza oskarżonego o treści 
art. 75 § 1. 
§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, 
szkołę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza – jego dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsię-
biorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek – zarzą-
dzającego przedsiębiorstwem.

Art. 246. 
§ 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się doma-

gać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania.
§ 2. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowa-

dzenia postępowania, który również niezwłocznie je rozpoznaje. 
§ 3. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiasto-

we zwolnienie zatrzymanego. 
§ 4. W wypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości zatrzymania 

sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzy-
mania. 

§ 5. W razie zbiegu zażaleń na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie można rozpoznać je 
łącznie.

Art. 460.
Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli 
ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. (...).

Art. 248. 
§ 1. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, 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 areszto-
wania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.

§ 2. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji 
sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresz-
towania. 

§ 3. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest 
niedopuszczalne.

Art. 612.
(...) 
§ 2. W razie zatrzymania obywatela państwa obcego należy zatrzymanemu umożliwić, na jego 

prośbę, nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym 
lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a w razie zatrzymania osoby nieposiadającej 
żadnego obywatelstwa – z przedstawicielem państwa, w którym ma ona stałe miejsce 
zamieszkania.
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5.3. Prawa wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.  
− Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 46.
§ 1. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysłu-

gujących mu uprawnieniach oraz wysłuchać go. 
§ 2. Z zatrzymania sporządza się protokół, którego odpis doręcza się zatrzymanemu za po-

kwitowaniem. W protokole należy podać imię i nazwisko oraz funkcję osoby dokonującej 
zatrzymania, imię i nazwisko zatrzymanego, a w razie niemożności ustalenia tożsamości  
– rysopis tej osoby, a ponadto dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z okre-
śleniem wykroczenia, w związku z którym została zatrzymana. Należy również zapisać 
złożone przez zatrzymanego oświadczenia i zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysłu-
gujących prawach. 

§ 3. Na żądanie zatrzymanego zawiadamia się o zatrzymaniu osobę najbliższą, a także praco-
dawcę. O zatrzymaniu osoby wskazanej w art. 10 § 1 zawiadamia się niezwłocznie właści-
wego dowódcę jednostki wojskowej, nawet gdy zatrzymany tego nie żąda. Przepis art. 612 
§ 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Zatrzymanemu należy na jego żądanie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu 
z adwokatem albo z radcą prawnym oraz zapewnić możliwość bezpośredniej z nim rozmo-
wy; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. 

§ 5. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także  
z upływem czasu zatrzymania. 

§ 6. Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin,  
a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 – 48 godzin. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pouczenia, o którym 
mowa w § 1, zawierając w nim w szczególności informacje o przysługujących zatrzyma-
nemu uprawnieniach: do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia w przed-
miocie zatrzymania, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, do przeglądania akt  
w zakresie dotyczącym przyczyn zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy medycznej, 
jak również prawach wskazanych w § 1, 3–4 i 6, art. 47 § 1 oraz w art. 612 § 2 Kodeksu po-
stępowania karnego, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także przez 
osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.

Art. 47.
§ 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu. W zażaleniu zatrzymany 

może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. 
§ 2. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania, który rów-

nież niezwłocznie je rozpoznaje. 
§ 3. Przy rozpoznawaniu zażalenia sąd stosuje odpowiednio przepisy art. 246 § 3 i 4 Kodeksu 

postępowania karnego. 
§ 4. W razie uznania zatrzymania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanemu przysługuje odszko-

dowanie, którego może dochodzić w trybie określonym w dziale XII niniejszego kodeksu.

Art. 108.
Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie 
do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczenia lub 
od daty dokonania zaskarżonej czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Prawa osoby zatrzymanej
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5.4. Prawa wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 32g.
(...)
§ 3. Zatrzymanego nieletniego informuje się natychmiast o przyczynach zatrzymania oraz 

przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, pra-
wie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania i prawie 
złożenia zażalenia na czynności naruszające jego prawa. Nieletniego należy niezwłocznie 
przesłuchać. Nieletniemu, na jego żądanie, umożliwia się nawiązanie kontaktu z rodzicem 
albo opiekunem lub z adwokatem. 

§ 4. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół, zawierający w szczególności określenie 
miejsca, daty, godziny i przyczyny zatrzymania. 

§ 5. Policja niezwłocznie zawiadamia rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu. Za-
wiadomienie przekazywane rodzicom albo opiekunowi nieletniego powinno zawierać in-
formacje, o których mowa w § 3. 

§ 6. O zatrzymaniu nieletniego należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 
od chwili zatrzymania, zawiadomić właściwy sąd rodzinny. 

§ 7. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opie-
kunowi, jeżeli: 
1) ustanie przyczyna zatrzymania; 
2) poleci to sąd rodzinny; 
3) nie został zachowany termin, o którym mowa w § 6; 
4) w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu 

nieletniego nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla 
nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym, o którym mowa w art. 12.

Art. 12. W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłó-
cenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadze-
nia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub 
innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki 
wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku 
gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki – w domu pomocy spo-
łecznej.

ZAŻALENIE w wypadkach przewidzianych prawem wnosi się w terminie ustawowym, który 
wynosi 7 dni18.

18 Art. 141 kpa.
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5.5. Prawa wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach

Art. 394.
(...) 
5. Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia się: 

1) jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji sądu 
i jednocześnie nie został złożony wniosek o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo  
o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców lub 

2) jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono mu 
postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec niego 
aresztu dla cudzoziemców, lub 

3) na polecenie sądu, lub 
4) jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania.

Art. 395.
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zatrzymania cudzoziemca stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Art. 460 kpk
Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli 
ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. (...)

5.6. Prawa wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
alkoholizmowi

Art. 40.
(...)
5. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam 

aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych 
pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. 

6. Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub placówki, jednostki Policji, podmiotu lecz-
niczego, w warunkach, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce doprowadzenia. W zażaleniu osoba doprowadzona może 
domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o przyję-
ciu albo zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania. 

7. W przypadku gdy zażalenie składa się za pośrednictwem izby wytrzeźwień lub placówki albo 
jednostki Policji, podmiot ten przekazuje zażalenie niezwłocznie sądowi określonemu w ust. 6.  
Do rozpoznania zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego.

(...)

Prawa osoby zatrzymanej
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9.    Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest żołnierzem, przekazuje się ją Żandarmerii Woj-
skowej lub wojskowemu organowi porządkowemu. 

10. O przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obo-
wiązku poddania się leczeniu odwykowemu dyrektor izby wytrzeźwień, kierownik placówki 
albo jednostka Policji zawiadamia niezwłocznie właściwą gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

11. O przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji  
zawiadamia się niezwłocznie: 
1) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy; 
2) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.

Art. 460 kpk
Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli 
ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. (...).

5.7. Prawa do odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie  
i bezprawne pozbawienie wolności

Art. 41. Konstytucji RP
(...)
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Art. 552b kpk
Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje również osobie innej niż oskarżony  
w razie niewątpliwie niesłusznego zatrzymania w związku z postępowaniem karnym.

Art. 47 kpow
(...)
§ 4. W razie uznania zatrzymania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanemu przysługuje odszko-

dowanie, którego może dochodzić w trybie określonym w dziale XII niniejszego kodeksu.
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6. Czas zatrzymania osoby

Czas zatrzymania osoby w związku z charakterem, okolicznościami, jak i statusem praw-
nym osoby jest ściśle określony przez polskie prawo. Policjanci jako funkcjonariusze, którzy 
zgodnie ze swoimi kompetencjami i zadaniami dokonują zatrzymań osób, powinni przestrze-
gać tych ustawowych obwarowań.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 41.
(…)
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowa-

ny o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania 
przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od 
przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymcza-
sowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania karnego
Art. 248.
§ 1. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, 

a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zo-
stanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora. 

§ 2. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu 
nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. 

§ 3. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest 
niedopuszczalne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 46.
(…)
§ 5. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także  

z upływem czasu zatrzymania. 
§ 6. Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin,  

a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 − 48 godzin.
Art. 50.
§ 1. W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można, niezależnie 

od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 
przez Policję. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie może być zarządzone także wo-
bec osoby przesłuchanej w trybie określonym w art. 54 § 6, jeżeli nie stawiła się ona na 
wezwanie organu prowadzącego czynności wyjaśniające bez usprawiedliwienia. Przepis 
art. 47 stosuje się wówczas odpowiednio, z tym że zażalenie na zatrzymanie rozpoznaje sąd 
rejonowy miejsca prowadzenia postępowania lub prowadzenia czynności wyjaśniających, 
w ramach których zarządzono zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia. Zatrzy-
manie może nastąpić na czas konieczny do wykonania zarządzenia o doprowadzeniu.
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Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Art. 32g. 
(...)
§ 6. O zatrzymaniu nieletniego należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 

od chwili zatrzymania, zawiadomić właściwy sąd rodzinny. 
§ 7. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opieku-

nowi, jeżeli: 
1) ustanie przyczyna zatrzymania; 
2) poleci to sąd rodzinny; 
3) nie został zachowany termin, o którym mowa w § 6; 
4) w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu 

nieletniego nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla 
nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym, o którym mowa w art. 12. 

§ 8. Nieletni w razie ogłoszenia mu postanowienia, o którym mowa w § 7 pkt 4, może przeby-
wać w policyjnej izbie dziecka przez czas niezbędny do przekazania go do właściwej rodzi-
ny zastępczej zawodowej lub do właściwego zakładu leczniczego, ośrodka lub schroniska, 
nie dłużej jednak niż przez dalszych 5 dni. 

§ 9. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego zatrzymanego w trakcie jego 
samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich albo poza młodzieżowym ośrodkiem 
wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbędny do przekazania nieletniego 
do właściwego schroniska, ośrodka lub zakładu, nie dłużej jednak niż na 5 dni.

Art. 32h.
§ 1. Nieletniego można również umieścić w policyjnej izbie dziecka: 

1) na czas uzasadnionej przerwy w konwoju albo w doprowadzeniu, lecz nie dłużej niż  
na 24 godziny; 

2) na polecenie sądu rodzinnego, wydane w formie postanowienia, na czas niezbędny do 
wykonania określonych czynności procesowych, nieprzekraczający 48 godzin. 

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, Policja może umieścić nieletniego w policyjnej 
izbie dziecka bez zarządzenia sądu rodzinnego, zawiadamiając o tym sąd, na którego ob-
szarze właściwości znajduje się policyjna izba dziecka. Na zarządzenie sądu kierownik 
policyjnej izby dziecka niezwłocznie zwalnia nieletniego. 

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, Policja może nieletniego zatrzymać. 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Art. 394.
1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji  

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków 
określonych w tej decyzji, albo nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu  
o zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w art. 398 ust. 3, może być zatrzymany 
na okres nie dłuższy niż 48 godzin.

(...) 
5. Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia się: 

1) jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji sądu  
i jednocześnie nie został złożony wniosek o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo  
o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców lub 

2) jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono mu 
postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec niego 
aresztu dla cudzoziemców, lub 
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3) na polecenie sądu, lub 
4) jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania.

Art. 397.
1. W przypadku zatrzymania małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej bez opieki: 
1) Policja – niezwłocznie przekazuje małoletniego cudzoziemca do dyspozycji właściwego 

ze względu na miejsce jego zatrzymania organu Straży Granicznej;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi
Art. 33. 
1. Policja, Żandarmeria Wojskowa i wojskowy organ porządkowy, wykonując zarządzenie przy-

musowego doprowadzenia osób, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4, ma prawo 
ich zatrzymania tylko w niezbędnych wypadkach i na czas konieczny do wykonania tego 
zarządzenia.

Art. 40.
(...)
5. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje 

tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w od-
rębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. 

(...)
9. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest żołnierzem, przekazuje się ją Żandarmerii Wojsko-

wej lub wojskowemu organowi porządkowemu.
Art. 404.
Osoba małoletnia doprowadzona do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji może być 
zwolniona, niezwłocznie po udzieleniu jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych, na pisemny 
wniosek rodziców lub opiekunów.
Art. 42¹.
1. O zwolnieniu osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki decyduje odpowiednio dyrek-

tor izby wytrzeźwień, kierownik placówki lub upoważniona przez niego osoba, na podstawie 
badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię le-
karza lub felczera. 

2. O zwolnieniu osoby zatrzymanej z jednostki Policji decyduje komendant jednostki Policji lub 
upoważniona przez niego osoba, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie 
osoby zwalnianej, w miarę potrzeb biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera. 

3. W przypadku braku zgody osoby zwalnianej na przeprowadzenie badania, o którym mowa  
w ust. 1, zwalnia się ją na podstawie opinii lekarza lub felczera izby wytrzeźwień lub pla-
cówki. 

4. Osobę małoletnią po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub opiekunom, a w przypadku 
ich niezgłoszenia się – najbliższej placówce interwencyjnej.

Czas zatrzymania osoby
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