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Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osobie zatrzymanej przez Policj´, zwanej da-
lej „osobà zatrzymanà”, udziela si´ niezw∏ocznie
pierwszej pomocy medycznej lub poddaje niezb´dnym
badaniom lekarskim w przypadku, gdy osoba ta znaj-
duje si´ w stanie zagra˝ajàcym ˝yciu lub zdrowiu,
w szczególnoÊci gdy osoba ta:

1) ma widoczne obra˝enia cia∏a lub utraci∏a przytom-
noÊç,

2) oÊwiadcza, ̋ e cierpi na schorzenia wymagajàce sta-
∏ego lub okresowego leczenia,

3) ˝àda udzielenia jej pierwszej pomocy medycznej
i przeprowadzenia niezb´dnych badaƒ lekarskich.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela si´ rów-
nie˝, gdy z posiadanych przez Policj´ informacji lub
okolicznoÊci zatrzymania wynika, ̋ e osoba zatrzymana
mo˝e byç chora na choroby zakaêne.

§ 2. 1. Pierwszej pomocy medycznej udziela si´
osobie zatrzymanej lub poddaje si´ jà niezb´dnym ba-
daniom lekarskim, z zastrze˝eniem ust. 2, na podstawie
pisemnego wniosku dy˝urnego jednostki organizacyj-
nej Policji dokonujàcej zatrzymania.

2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w § 1,
wniosek dy˝urnego jednostki organizacyjnej Policji,
o której mowa w ust. 1, o udzielenie pierwszej pomocy
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medycznej oraz poddanie niezb´dnym badaniom le-
karskim osoby zatrzymanej mo˝e byç z∏o˝ony w formie
ustnej, a nast´pnie potwierdzony w formie pisemnej.

3. Ka˝dy przypadek udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub poddania osoby zatrzymanej niezb´d-
nym badaniom lekarskim dy˝urny jednostki organiza-
cyjnej Policji, o której mowa w ust. 1, dokumentuje
w ksià˝ce wydarzeƒ tej jednostki.

§ 3. 1. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzy-
manej udziela lub badanie lekarskie tej osoby przepro-
wadza lekarz najbli˝szego zak∏adu opieki zdrowotnej.

2. Przewiezienie osoby zatrzymanej do publicznego
zak∏adu opieki zdrowotnej w celu udzielenia pierwszej
pomocy lub przeprowadzenia badania lekarskiego,
z zastrze˝eniem ust. 3, zapewnia Policja.

3. Je˝eli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje
na potrzeb´ u˝ycia do jej przewiezienia specjalnego
Êrodka transportu sanitarnego, przewiezienia dokonu-
je si´ takim Êrodkiem, a w szczególnoÊci Êrodkiem po-
gotowia ratunkowego.

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej lub
przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzyma-
nej lekarz wydaje zaÊwiadczenie lekarskie o istnieniu

lub braku przeciwwskazaƒ medycznych do zatrzyma-
nia i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych
lub wystawia skierowanie do innego zak∏adu opieki
zdrowotnej celem wykonania badaƒ diagnostycznych
lub leczenia. ZaÊwiadczenie do∏àcza si´ do dokumen-
tacji sporzàdzonej w zwiàzku z zatrzymaniem osoby.

5. W przypadku gdy osoba zatrzymana nie wyra˝a
zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej
lub przeprowadzenie niezb´dnego badania lekarskie-
go albo swoim zachowaniem uniemo˝liwia wykonanie
tych czynnoÊci, lekarz okolicznoÊç t´ odnotowuje w za-
Êwiadczeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 4, a dy-
˝urny jednostki organizacyjnej Policji dokonujàcej za-
trzymania — w ksià˝ce wydarzeƒ jednostki.

§ 4. Traci moc zarzàdzenie Ministrów Spraw We-
wn´trznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Spo-
∏ecznej z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie trybu prze-
prowadzania badaƒ lekarskich osób zatrzymanych
przez Policj´ (Monitor Polski Nr 40, poz. 414).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


