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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja zbiorowa  

Naczelna Rada Adwokacka.  

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5, w celu 

zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w 

przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCYCH PETYCJĘ: 

W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej zatrzymanemu, który chce skorzystać 

z uprawnienia do nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą 

prawnym, a także bezpośredniej z nimi rozmowy lub gdy z jego udziałem mają być 

wykonywane czynności procesowe lub dowodowe, a nie ma adwokata lub radcy prawnego 

ustanowionego z wyboru, przed przystąpieniem do tych czynności należy wyznaczyć 

zatrzymanemu adwokata lub radcę prawnego z urzędu.  

Ponadto, wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego może dokonać prezes lub 

referendarz sądowy sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a  

w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy.  

Wnioskowana zmiana zapewni zatrzymanemu prawo do skorzystania z pomocy 

prawnej już na etapie zatrzymania, co ma wielokrotnie zasadnicze znaczenie dla 

późniejszego realizowania prawa do obrony, w sytuacji przedstawienia zarzutów osobie 

zatrzymanej.  

W uzasadnieniu petycji podniesiono, że dysfunkcjonalność obecnej regulacji rzutuje 

na realizację prawa do obrony nie tylko na etapie zatrzymania i wykonywaniach wówczas 

czynności procesowych lub dowodowych z udziałem zatrzymanego, ale także - co wymaga 

podkreślenia - na kolejnych etapach postępowania karnego. Zauważyć należy, że 

wielokrotnie sposób przeprowadzenia czynności procesowych już na tak wstępnym etapie, 

bez zapewnienia rzeczywistego i realnego prawa do obrony, rzutuje na sytuację procesową 

zatrzymanego, następnie podejrzanego i oskarżonego w toku dalszego toczącego się 

postępowania karnego z udziałem tej osoby.  

W celu realizacji powyższych postulatów, Naczelna Rada Adwokacka dołączyła do 

petycji projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 

karnego w zakresie zmiany art. 245 poprzez dodanie nowego § 4 i 5 o następującej treści:  

„§ 4. Jeżeli zatrzymany chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 1, lub  

z jego udziałem mają być wykonywane czynności, o których mowa w§ 5, a nie ma 
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adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, przed przystąpieniem do czynności 

procesowych z udziałem tego zatrzymanego należy wyznaczyć mu adwokata lub radcę 

prawnego z urzędu. Przepis art. 78 stosuje się odpowiednio. Wyznaczenia adwokata lub 

radcy prawnego może dokonać prezes lub referendarz sądowy sądu rejonowego, w którego 

okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd 

rejonowy.  

§ 5. W przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych z  

udziałem zatrzymanego należy wykonać te czynności z udziałem adwokata lub  

radcy prawnego, w tym ustanowionego z urzędu.” 

W przedstawionym projekcie ustawy zaproponowano również przepisy przejściowe 

oraz vacatio legis wynoszące 7 dni od ogłoszenia. 

STAN PRAWNY: 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w art. 47, Europejska Konwencja o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w art. 6 oraz Międzynarodowy pakt 

praw obywatelskich i politycznych w art. 14 zawierają zapisy o prawie do rzetelnego 

procesu sądowego. Nadto, art. 48 ust. 2 Karty gwarantuje poszanowanie prawa do obrony. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 

2013 r. (Dz. U. UE.L. z 2013 r. Nr 294, poz. 1) w sprawie prawa dostępu do adwokata  

w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania 

oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa 

do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia 

wolności w art. 3 stanowi, iż państwa członkowskie zapewniają, aby podejrzani i oskarżeni 

mieli prawo dostępu do adwokata w takim terminie i w taki sposób, aby osoby te mogły 

rzeczywiście i skutecznie wykonywać przysługujące im prawo do obrony. 

Podejrzani lub oskarżeni mają prawo dostępu do adwokata bez zbędnej zwłoki.  

W każdym wypadku podejrzani lub oskarżeni mają dostęp do adwokata począwszy od 

najwcześniejszego spośród następujących terminów: 

 przed ich przesłuchaniem przez policję lub inny organ ścigania lub organ sądowy; 

 w momencie prowadzenia przez organy ścigania lub inne właściwe organy 

czynności dochodzeniowych lub innych czynności dowodowych zgodnie z ust. 3 lit. c; 

 niezwłocznie po pozbawieniu wolności; 

 zanim zostali wezwani do stawiennictwa przed sądem właściwym w sprawach 

karnych w odpowiednim czasie, zanim stawią się przed tym sądem. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.619234:part=a47&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.18116:part=a6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.12935:part=a14&full=1
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.  

Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 42 stanowi, że każdy, przeciw komu prowadzone jest  

postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on 

w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać 

z obrońcy z urzędu. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 534 ze zm.) w art. 244 § 1 i 1a stanowi, że 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 przesłanki do przeprowadzenia przeciwko 

tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Ponadto, policja ma prawo zatrzymać 

osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo 

z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że 

ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy 

popełnieniem takiego przestępstwa grozi.  

Zgodnie z art. 245 § 2 zatrzymanego należy natychmiast poinformować o 

przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania 

z pomocy adwokata lub radcy prawnego, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, 

jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia  

i odmowy złożenia oświadczenia, 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. 

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 (art. 245 § 1). 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn.  

akt K 37/11, stwierdził, że prawo do obrony przysługuje każdemu od momentu  

wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego. Trybunał w orzeczeniu podkreślał, że 

„w praktyce” momentem tym jest chwila postawienia zarzutów, a więc chwila kiedy 

występuje już uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Trybunał mając na 

względzie orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że prawo do obrony, o którym 

mowa w art. 42 ust. 2 Konstytucji odnosi się także do tej fazy postępowania, która 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a42u2:nr=1&full=1
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OPRACOWAŁ 

 

Maciej Kowalski 

WICEDYREKTOR 

 

Danuta Antoszkiewicz 
 

                                                           
1
 zob. wyrok SN z 9 lutego 2004 r., sygn. V KK 194/03, OSNKW nr 4/2004, poz. 42 oraz uchwały SN 

z 26 kwietnia 2007 r., sygn. I KZP 4/07, OSNKW nr 6/2007, poz. 45 oraz z 20 września 2007 r., sygn. akt I KZP 

26/07, OSNKW nr 10/2007, poz. 71; takie stanowisko SN Trybunał powołał w wyroku w sprawie o sygn. 

K 42/07, jw., pkt III 3., zob. też A. M. Tęcza-Paciorek, Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia, „Prokuratura 

i Prawo” nr 11/2011, s. 56-57 oraz B. Nita, Dostęp osoby zatrzymanej do pomocy obrońcy. Uwagi w związku 

z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 marca 2009 r. w sprawie Płonka przeciwko Polsce, 

„Palestra” nr 11-12/2011, s. 43. 
2
 zob. wyrok TK z 28 listopada 2007 r., sygn. K 39/07, jw., pkt III 11.2.1. 

poprzedza formalne postawienie zarzutów danej osobie. Trybunał podziela pogląd Sądu 

Najwyższego, że „nie formalne postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa, lecz już 

pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ściganie określonej osoby czyni ją 

podmiotem prawa do obrony”1. 

Trybunał podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, że art. 42 ust. 2 Konstytucji 

odnosi się do wszelkich postępowań represyjnych: penalnych (niezależnie od ich stadium)  

i innych (quasi-penalnych: np. dyscyplinarnych czy przygotowujących do właściwego 

postępowania)2.  

Zawarte w art. 42 ust. 2 Konstytucji sformułowanie „we wszystkich stadiach 

postępowania” należy zatem odnosić także do tego stadium postępowania, które poprzedza 

postawienie zarzutów zatrzymanemu, a więc stadium, w którym występuje uzasadnione 

przypuszczenie, że dana osoba mogła dopuścić się przestępstwa. Istnienie takiego 

przypuszczenia jest potwierdzone właśnie podjęciem przez organy procesowe czynności 

skierowanych na ściganie danej osoby.  

Za takim stanowiskiem przemawia również wykładnia przepisów kodeksu 

postępowania karnego - w świetle art. 178 pkt 1 k.p.k. - pomimo, że adwokat udzielający 

osobie zatrzymanej pomocy prawnej w trybie art. 245 § 1 k.p.k. nie jest obrońcą, to w 

zakresie faktów, o których dowiedział się udzielając tej pomocy, istnieje bezwzględny 

zakaz dowodowy jego przesłuchania jako świadka (por. też art. 226 k.p.k.). 


