
 

(miejscowość), dnia .. …………….. 20.. roku 

Sąd Rejonowy w …………………… (miejscowość, może też być dodatkowa nazwa gdy są dwa 

sądy rejonowe w jednej miejscowości np. dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie) 

II Wydział Karny 

ul. …………………. 

..-… ……………………. (pełny adres Sądu Rejonowego właściwego na podstawie miejsca zatrzymania 

lub prowadzenia postępowania) 
 

za pośrednictwem  

Prokuratury Rejonowej ……………………. // Komendy//Komisariatu ………………. Policji w 

…………………   

ul. ………………………………. 

..-… ………………………… (pełny adres podmiotu który dokonał zatrzymania – patrz protokół 

zatrzymania, do tego podmiotu składamy zażalenie na dzienniku podawczym lub wysyłamy pocztą – 

termin 7 dni od dnia zatrzymania). 
 

Sygnatura akt // 

znak sprawy:   ……………………………………. (powinna znajdować się na protokole 

zatrzymania) 

 

Podejrzany // zatrzymany: Imię Nazwisko, zam. ul. ………………….., ..-… …………… (adres), 

PESEL: …………………….; 

Zażalenie 
na zatrzymanie (Imię i Nazwisko) w dniu .. ………. 20.. roku (pełna data) przez ………………… 

(podmiot np. funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie) 

 
Działając w imieniu własnym niniejszym na podstawie art. 246 § 1 k.p.k. oraz art. 425 § 1-3 k.p.k. 

zaskarżam w całości czynności mojego zatrzymania wykonane przez ………………………………. (np. 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie) w dniu .. ……………… 20.. roku (data). 

Jednocześnie na mocy art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 punkt 2 k.p.k. zarzucam (są to przykładowe 

zarzuty podnoszone w zależności od stanu faktycznego danej sprawy), obrazę przepisów prawa 

procesowego, mającą wpływ na zaskarżone czynności zatrzymania, a to: 

1. art. 247 §1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 247 §2 i §3 k.p.k. ponieważ nie zachodziło duże prawdopodobieństwo 

i obawa, że podejrzany/zatrzymany nie stawi się na wskazaną w postanowieniu czynność procesową 

oraz, że będzie w inny sposób utrudniał prowadzenie czynności postępowania przygotowawczego. 
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2. art. 247 §1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 247 § 2 k.p.k. ponieważ nie zachodziła obawa ucieczki lub też 

ukrycia ……………………………… (Imię Nazwisko) albo zatarcia przez niego/nią śladów rzekomego 

przestępstwa, a tożsamość podejrzanego/zatrzymanego była znana organom ścigania przed jego/jej 

zatrzymaniem, ponadto nie istniały też przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie 

przyspieszonym. 

3. art. 245 §1 k.p.k. poprzez uniemożliwienie podejrzanemu w dniu .. ………………….. 20.. roku rozmowy 

telefonicznej z adwokatem, a następnie przesłuchanie podejrzanego przez funkcjonariuszy policji z 

…………………………………….. (pełna nazwa i dane organu który nas zatrzymał i przesłuchiwał) bez 

obecności adwokata, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa materialnego a to art. 42 

ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pozbawienie podejrzanego prawa do obrony w chwili jego 

przesłuchania na komisariacie przez funkcjonariuszy ………………………………………………(pełna 

nazwa i dane organu który nas zatrzymał i przesłuchiwał).  

4. art. 244 § 2, 3 i 4 k.p.k., ponieważ podejrzany/zatrzymany ……………………………………. w chwili 

zatrzymania i dalszych czynności z jego udziałem wymagał pomocy lekarza ……………………………… 

(wpisać jakiego – specjalizacja np. psychiatry, okulisty, kardiologa), która nie została mu udzielona. 

W związku z powyższym wnoszę o zbadanie przez tutejszy Sąd zasadności, legalności, oraz 

prawidłowości zatrzymania (Imię i Nazwisko) w dniu .. ……………. 20.. roku (data) w 

…………………… (miejscowość zatrzymania) i przymusowego jego doprowadzenia do siedziby 

………………………………………………….. (pełna nazwa podmiotu który Nas zatrzymał np., 

Komendy Powiatowej Policji w Staszowie//Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie). 

Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie w toku postępowania zażaleniowego następujących 

dowodów: 

a. z przesłuchania świadka: Imię Nazwisko, pełny adres zamieszkania, celem wykazania 

………………………………………… (wskazać konkretne okoliczności korzystne dla zatrzymanego np. że 

podejrzany/zatrzymany w dniu ……………… nie przebywał w …………………………….. lub że 

podejrzany/zatrzymany  w dniu nie kierował samochodem marki ………………………………) 

b. z przesłuchania mojej osoby tj. Imię i Nazwisko, celem ustalenia okoliczności mojego zatrzymania, w 

tym ówczesnego stanu mojego zdrowia, a także mojej wcześniejszej postawy w toku prowadzonego 

postępowania przygotowawczego (ostatnie o ile się postępowanie wcześniej toczyło – np. gdy byłeś już 

przesłuchany w sprawie). 

c. z załączonych do niniejszego zażalenia dokumentów w postaci: 
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- wymienić, po kolei, wszelkie dokumenty korzystne dla podejrzanego/zatrzymanego np. jego 

dokumentacja medyczna na okoliczność iż podejrzany/zatrzymany stale się leczy na 

…………………………… (przewlekła choroba) albo inne dokumenty – mogę też być zdjęcia, SMS-y, itd. 

– ważne aby załączyć je do zażalenia.   

(poniżej przykładowy opis stanu faktycznego) 

UZASADNIENIE 

W dniu … ……………………… 20.. roku (data) w …………………….. (miejscowość) przy ulicy 

……………………………. Imię i Nazwisko został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, a następnie 

przymusowo przewieziony do siedziby Komisariatu Policji numer … w …………………… (miejscowość), gdzie 

w dniu .. ……………………… 202. roku został przesłuchany i zostały mu postawione zarzuty (o ile tak było). 

W mojej ocenie powyższe działania w/w organów ścigania były nieprawidłowe oraz naruszające prawa 

podejrzanego/zatrzymanego, co więcej zostały wykonane z naruszeniem przepisów postępowania 

karnego, a także Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej zgodnie z art. 247 § 1 k.p.k. może nastąpić 

wtedy gdy zachodzi uzasadniona obawa, że ta osoba nie stawi się na wezwanie w celu przeprowadzenia z jej 

udziałem czynności, o których mowa w art. 313 § 1 lub art. 314 k.p.k., albo badań lub czynności, o których 

mowa w art. 74 § 2 lub 3 k.p.k. lub może ona w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne. Obawa 

ta prócz tego, że ma być uzasadniona musi być również realna, a więc wynikać nie tylko z materiału 

dowodowego i okoliczności sprawy, ale przede wszystkim musi ona wynikać z zachowania podejrzanego w 

toku wcześniej podejmowanych czynności procesowych. 

Starać się jak najszerzej opisać stan faktyczny i sytuacje, korzystne dla 

podejrzanego/zatrzymanego. 
 

W niniejszej sprawie na wcześniejszym etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego w żaden 

sposób nie utrudniałem postępowania swoim zachowaniem oraz w żadnej mierze nie dałem podstaw do 

powzięcia w tej kwestii wątpliwości i uzasadnionej obawy.  

Co więcej nie byłem wcześniej karany, mam dobrą opinię w społeczeństwie i miejscu pracy ponadto posiadam 

miejsce zamieszkania w kraju, w którym skupiam swoją całą aktywność życiową i zawodową, jestem 

szczęśliwym ojcem trójki dzieci, zaś w toku prowadzonego postępowania zawsze odbierałem korespondencje 

kierowaną do mojej osoby przez organy procesowe, stawiałem się na każde ich wezwanie, złożyłem zeznania 

w charakterze świadka, nigdy nie podejmowałem próby ucieczki czy ukrywania się przed organami wymiaru 
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sprawiedliwości, a w ostatnim czasie nie wyjeżdżałem poza granice kraju. Dobrowolnie i bez żadnego 

przymusu w 20.. roku stawiłem się na przesłuchaniu w siedzibie Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego/Naczelnika Urzędu Skarbowego w ………………... (miejscowość). 

Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że duże prawdopodobieństwo i uzasadniona obawa, że nie stawie się 

na wezwanie organu ścigania celem przesłuchania mojej osoby we charakterze podejrzanego i 

przedstawienia mi zarzutów nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, a zatem nie były realne i 

uzasadnione, więc nie zostały zrealizowane przesłanki z art. 247 §1 k.p.k., a prawidłowy przebieg 

postepowania przygotowawczego pozostawał niezagrożony. 

W związku z tym bezzasadnym i nielegalnym było zarządzenie przez prokuratora zatrzymania oraz 

przymusowego doprowadzenia mojej osoby do siedziby prokuratury/policji, a także dokonanie przeszukania 

mojego domu/mieszkania/samochodu.  

Ponadto należy podnieść, iż, w chwili mojego zatrzymania, wymagałem pomocy lekarskiej, która nie została 

mi udzielona, co spowodowało moje znaczne cierpienie w czasie wykonywania zaskarżonych czynności w 

dniu .. ………………………. 20.. roku (data), w tym konkretnym wypadku moim zdaniem naruszające 

także prawa człowieka. Nie było bowiem przeszkód abym w czasie mojego zatrzymania skorzystał z pomocy 

lekarskiej i otrzymała odpowiednie leki, zaś jeśli organy ścigania chciały mnie koniecznie przesłuchać i 

postawić zarzuty, to wystarczyło wręczyć mojej osobie we wskazanym dniu wezwanie z terminem 

przesłuchania np. za dwa-trzy dni czy tydzień. (można opisać co mi konkretnie dolegało) 

Należy także podnieść, że przed moim przesłuchaniem uniemożliwiono mi rozmowę telefoniczną z 

adwokatem, w sytuacji gdy wyraźnie o taką rozmowę zawnioskowałem. Opisane działanie organów 

ścigania doprowadziło do naruszenia art. 245 §1 k.p.k., a w konsekwencji do naruszenia prawa materialnego, 

a to art. 42 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pozbawienie mnie jako podejrzanego prawa do 

obrony w chwili przesłuchania na komisariacie/komendzie przez funkcjonariuszy Policji. 

Tym samym niniejsze zażalenie uznać należy za konieczne i uzasadnione. Dlatego wnoszę jak na wstępie. 

         Z poważaniem 

 
                                         

                                               ………………………………..                          

                                                                                      Imię Nazwisko i podpis 

 

 

Załączniki: 

- wymienić wszystkie załączone dokumenty, zdjęcia, płyty CD, itd. 

- odpis zażalenia wraz z załącznikami. 


