
Co robić, gdy zatrzyma Cię 
funkcjonariusz policji? 

Wskazówki 

 

Jeśli doświadczyłeś(-aś) lub byłeś(-aś) 
świadkiem niewłaściwego 
postępowania funkcjonariuszy policji 
Złóż skargę do Komisji Rozpatrywania Skarg 
Cywilnych (Civilian Complaint Review 
Board, CCRB). 
Badamy skargi i prowadzimy mediacje w 
sprawach dotyczących niewłaściwego 
postępowania funkcjonariuszy nowojorskiej 
policji (NYPD). 

Komisja CCRB jest niezależna i bezstronna – 
nie jest jednostką policji. 

Jak zgłosić skargę? 

Zadzwoń na naszą infolinię: 1-800-341-2272 

Zadzwoń pod 311, w dowolnym czasie 24/7 

Przyjdź do naszego biura; 100 Church 
Street, New York, NY 10007, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 08:00–17:00 
– nie trzeba umawiać się na spotkanie. 

Wypełnij online formularz skargi: 

www.nyc.gov/ccrb 

Napisz do nas na wyżej podany adres. 

Jeśli doznałeś(-aś) obrażeń, natychmiast 
zasięgnij pomocy medycznej i sfotografuj 
swoje obrażenia. 

 

Komisja Rozpatrywania Skarg 

Cywilnych (Civilian Complaint 

Review Board, CCRB) 

 
To, co zrobisz i powiesz w trakcie 
zatrzymania, może wpłynąć na dalszy rozwój 
sytuacji – czy dojdzie do eskalacji i zdarzenia, 
które spowoduje problemy i wpłynie 
negatywnie na Ciebie. 

 
Zachowaj spokój i staraj się zbytnio nie 

poruszać. 

Trzymaj ręce nieruchomo na widoku. Jeśli 
będziesz gestykulować rękami lub włożysz 
je do kieszeni, policja może podejrzewać, że 
wyciągasz ukrytą broń. 

Mów spokojnie, z szacunkiem. Nie kłóć się. 
To może tylko pogorszyć sytuację. 
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http://www.nyc.gov/ccrb


  
 

Nie opieraj się podczas aresztowania. 
Każdy ruch fizycznie zakłócający 
wysiłki funkcjonariusza w ujęciu osoby 
np. odsuwanie się,  
będzie odbierany jako opór i może 
skutkować dodatkowym zarzutem lub 
pogorszeniem sytuacji. 

Zawsze noś przy sobie dokument 
tożsamości. To nie jest wymóg, ale 
warto go mieć dla własnego 
bezpieczeństwa. 

Zwróć uwagę na szczegóły interwencji, 
np. numer na odznace i personalia 
funkcjonariusza. Choć policjanci po 
zapytaniu muszą się przedstawić, 
mogą tego nie zrobić. Zapamiętaj też 
rysopis funkcjonariusza i numer 
rejestracyjny radiowozu. 

W uzasadnionych sytuacjach policja ma 
prawo podchodzić do ludzi i ich przepytywać. 
Funkcjonariusz policji ma prawo zatrzymać 
(tymczasowo aresztować) osobę, jeśli ma 
zasadne podejrzenie, że osoba ta popełnia, 
popełniła lub ma zamiar popełnić 
przestępstwo. 

Jeśli policjant w trakcie zatrzymania 
podejrzewa, że dana osoba ma broń, może 
ją obszukać lub oklepać po wierzchniej 
odzieży. 

Jeśli w trakcie obszukiwania policjant 
wyczuje przedmiot i pojawi się zasadne 
przypuszczenie, że może to być broń, 
wówczas ma prawo wsunąć ręce do 
kieszeni zatrzymanego i sprawdzić 
przedmiot. 

Funkcjonariusze patrolujący mieszkania 
komunalne NYC Housing Authority mogą 
sprawdzać, czy mieszkańcy przebywają 
tam legalnie – czyli czy są legalnymi 
mieszkańcami lub uprawnionymi 
odwiedzającymi. 

Co może zrobić policja? Wskazówki (ciąg dalszy) 


