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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

Na podstawie art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r.
Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nieletniego, o którym mowa w art. 40 § 1 i 7
ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu
w sprawach nieletnich, przyjmuje si´ do policyjnej izby
dziecka, zwanej dalej „izbà”, na podstawie protoko∏u
zatrzymania.

2. Kierownik izby lub upowa˝niona przez niego
osoba, niezw∏ocznie po przyj´ciu nieletniego do izby,
przeprowadzajà z nim rozmow´, podczas której zapo-
znajà go z prawami i obowiàzkami, rozk∏adem zaj´ç
oraz regulaminem izby, co nieletni potwierdza w∏asno-
r´cznym podpisem.

§ 2. Nieletni oddaje do depozytu posiadane pienià-
dze i przedmioty wartoÊciowe oraz niebezpieczne
przedmioty.

§ 3. 1. Dla nieletnich izba organizuje zaj´cia wy-
chowawczo-opiekuƒcze, kulturalno-oÊwiatowe, spor-
towo-rekreacyjne oraz prace porzàdkowe na terenie 
izby.

2. Program i metody zaj´ç, o których mowa
w ust. 1, oraz metody wychowawcze stosowane wobec
nieletniego powinny byç zindywidualizowane, zmie-
rzaç do poznania nieletniego i jego Êrodowiska, rozwi-
jania jego zainteresowaƒ, a tak˝e umiej´tnoÊci wspó∏-
˝ycia w zespole.

3. Szczegó∏owy porzàdek dnia i rozk∏ad zaj´ç
w izbie ustala kierownik izby.

§ 4. Nieletni w czasie pobytu w izbie otrzymuje:

1) ca∏odzienne wy˝ywienie wed∏ug ustalonych norm
i zasad ˝ywienia,

2) czystà bielizn´ poÊcielowà i osobistà, pi˝am´, dre-
sy i obuwie,

3) Êrodki s∏u˝àce do utrzymania higieny osobistej.

§ 5. 1. Nieletni przebywajàcy w izbie ma prawo do:

1) odwiedzin obroƒcy,

2) poszanowania godnoÊci osobistej,

3) ochrony przed przemocà fizycznà, psychicznà oraz
wszelkimi przejawami okrucieƒstwa,

4) otrzymania paczki ˝ywnoÊciowej,



5) odwiedzin rodziców lub opiekuna za zgodà sàdu,
jednostki Policji prowadzàcej spraw´ lub kierowni-
ka izby,

6) sk∏adania próÊb, wniosków i skarg do kierownika
izby.

2. Nieletni podczas pobytu w izbie powinien mieç
dost´p do:

1) codziennej prasy,

2) Êrodków audiowizualnych,

3) podr´cznej literatury,

4) sprz´tu sportowego i Êwietlicowego,

5) codziennych natrysków,

6) opieki lekarskiej, Êwiadczonej w zakresie okreÊlo-
nym na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 6. W izbie jako Êrodki oddzia∏ywania wychowaw-
czego stosuje si´ ustnà pochwa∏´ lub upomnienie.

§ 7. Nieletni mo˝e byç nagradzany za:

1) w∏aÊciwà postaw´ i zachowanie,

2) aktywne uczestnictwo w zaj´ciach,

3) wzorowe przestrzeganie porzàdku i regulaminu
izby.

§ 8. Upomnienie stosuje si´ wobec nieletniego na-
ruszajàcego obowiàzujàcy w izbie porzàdek i regula-
min oraz przejawiajàcego niew∏aÊciwà postaw´ i za-
chowanie.

§ 9. 1. Je˝eli zachowanie nieletniego mo˝e spowo-
dowaç zagro˝enie bezpieczeƒstwa jego ˝ycia lub zdro-
wia albo ˝ycia lub zdrowia innych osób, w celu roz∏a-
dowania jego napi´ç emocjonalnych nieletniego mo˝-
na umieÊciç w pomieszczeniu izolacyjnym.

2. W pomieszczeniu izolacyjnym nieletni mo˝e
przebywaç do czasu ustania zagro˝enia.

3. Zachowanie nieletniego umieszczonego w po-
mieszczeniu izolacyjnym podlega sta∏emu nadzorowi
policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w izbie.

4. W przypadku szczególnie agresywnego zacho-
wania nieletniego nale˝y niezw∏ocznie wezwaç lekarza.

§ 10. 1. Je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy ochro-
ny nieletnich przed wzajemnà demoralizacjà, zaj´cia
w izbie, w miar´ mo˝liwoÊci techniczno-organizacyj-
nych, odbywajà si´ w oddzielnych grupach, w zale˝no-
Êci od charakteru czynu, jaki pope∏ni∏ nieletni, oraz
stopnia jego demoralizacji.

2. Nieletnich odmiennej p∏ci umieszcza si´ w od-
dzielnych sypialniach.

§ 11. 1. Izba powinna byç zabezpieczona w sposób
uniemo˝liwiajàcy nieletniemu samowolne oddalenie
si´ i kontaktowanie si´ z osobami nieupowa˝nionymi.

2. Podstawowe zabezpieczenie techniczne izby po-
winno uwzgl´dniaç w szczególnoÊci:

1) wyposa˝enie izby w przewodowy lub bezprzewo-
dowy system sygnalizacji zagro˝eƒ,

2) zainstalowanie przycisków alarmowych,

3) zabezpieczenie okien, drzwi, punktów Êwietlnych
i grzejników centralnego ogrzewania.

§ 12. O przypadkach nag∏ego zachorowania nielet-
niego bàdê wystàpienia niebezpieczeƒstwa utraty ˝y-
cia lub ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu powiadamia
si´ w∏aÊciwy sàd rodzinny.

§ 13. 1. Przy przekazaniu nieletniego osobom upo-
wa˝nionym do jego odbioru policjant jest obowiàzany
sprawdziç ich to˝samoÊç oraz uzyskaç pisemne po-
twierdzenie przej´cia nieletniego.

2. Z∏o˝one w depozycie pieniàdze lub przedmioty
nieletniego przekazuje si´ za pokwitowaniem nielet-
niemu lub osobie uprawnionej do jego przej´cia.

3. Nieletniemu konwojowanemu do odleg∏ej miej-
scowoÊci wydaje si´ przed odjazdem posi∏ek i pro-
wiant na drog´.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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