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1359
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 17 paêdziernika 2001 r.
w sprawie zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Na podstawie art. 95 § 3 ustawy z dnia 26 paêdziernika 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:
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Rozdzia∏ 1

b) pó∏otwarte,

Przepisy ogólne

c) zamkni´te,

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
2) organizacj´ zak∏adów poprawczych i schronisk dla
nieletnich,
3) szczegó∏owe zasady kierowania, przyjmowania,
przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
4) sposób wykonywania nadzoru nad zak∏adami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich,
5) sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego
w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich,
2) zak∏adzie — nale˝y przez to rozumieç zak∏ad poprawczy,
3) schronisku — nale˝y przez to rozumieç schronisko
dla nieletnich,
4) hostelu — nale˝y przez to rozumieç dzia∏ zak∏adu
poprawczego, czynny przez ca∏à dob´, zapewniajàcy opiek´ wychowawczà i dajàcy nieletniemu czasowo mo˝liwoÊç zamieszkania przed usamodzielnieniem si´, w przypadku gdy jego powrót do Êrodowiska jest niewskazany,
5) kwocie bazowej — nale˝y przez to rozumieç kwot´
bazowà dla sàdowych kuratorów zawodowych,
której wysokoÊç okreÊla ustawa bud˝etowa na dany rok,
6) prezesie sàdu okr´gowego — nale˝y przez to rozumieç prezesa sàdu okr´gowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ schroniska dla nieletnich lub
zak∏adu poprawczego,
7) sàdzie rodzinnym — nale˝y przez to rozumieç sàd
rodzinny wykonujàcy orzeczenie,
8) okr´gowym zespole nadzoru pedagogicznego —
nale˝y przez to rozumieç organ nadzoru pedagogicznego tworzony przez Ministra SprawiedliwoÊci
dla dwóch lub wi´cej okr´gów sàdów okr´gowych
przy prezesie wyznaczonego sàdu okr´gowego.
Rozdzia∏ 2
Rodzaje i organizacja zak∏adów
§ 3. Zak∏ady dzielà si´ na:
1) resocjalizacyjne:
a) otwarte — m∏odzie˝owe oÊrodki adaptacji spo∏ecznej,
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d) o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym,
2) resocjalizacyjno-rewalidacyjne,
3) resocjalizacyjno-terapeutyczne.
§ 4. 1. Zak∏ady resocjalizacyjne otwarte sà przeznaczone dla nieletnich, którzy:
1) nie przebywali w aresztach Êledczych lub zak∏adach
karnych,
2) nie dopuÊcili si´ czynu karalnego okreÊlonego
w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3,
art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197
§ 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz art. 280 Kodeksu karnego,
3) wyra˝ajà wol´ uczestniczenia w procesie resocjalizacji i których postawa oraz zachowanie w schronisku za tym przemawia,
4) nie identyfikujà si´ z podkulturà przest´pczà.
2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, mogà byç
umieszczani wychowankowie z innych zak∏adów resocjalizacyjnych, je˝eli przemawiajà za tym ich zachowanie, postawy lub wskazania zespo∏u diagnostyczno-korekcyjnego.
3. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1:
1) kszta∏cenie ogólne i zawodowe oraz zatrudnianie
prowadzi si´ na terenie zak∏adu lub poza zak∏adem,
z uwzgl´dnieniem postaw, potrzeb, uzdolnieƒ i zainteresowaƒ wychowanków,
2) praktyczna nauka zawodu wychowanków mo˝e odbywaç si´ poza zak∏adem,
3) zaj´cia o charakterze kulturalnym, oÊwiatowym,
sportowym i rekreacyjnym, w czasie wolnym od
nauki i pracy, prowadzi si´ na terenie zak∏adu lub
poza zak∏adem.
4. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 12.
§ 5. 1. Zak∏ady resocjalizacyjne pó∏otwarte sà przeznaczone dla nieletnich, których pope∏nione czyny karalne i niekorzystne zmiany zachowania nie dajà podstaw do umieszczenia ich w zak∏adach resocjalizacyjnych otwartych.
2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, mogà byç
umieszczani wychowankowie z zak∏adów:
1) resocjalizacyjnych otwartych, których zachowanie
nie uzasadnia dalszego pobytu w tych zak∏adach,
2) resocjalizacyjnych zamkni´tych i o wzmo˝onym
nadzorze wychowawczym, co do których istnieje
przekonanie, ˝e dalszy proces resocjalizacji mo˝e
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przebiegaç w zak∏adach resocjalizacyjnych pó∏otwartych.
3. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1:
1) kszta∏cenie ogólne i zawodowe oraz zatrudnianie
wychowanków prowadzi si´ na terenie zak∏adu,
2) zaj´cia w czasie wolnym od pracy prowadzi si´ na
terenie zak∏adu lub poza zak∏adem pod bezpoÊrednim nadzorem pracowników zak∏adu.
4. W uzasadnionych przypadkach mo˝na wyraziç
zgod´ na kszta∏cenie ogólne i zawodowe oraz zatrudnienie poza zak∏adem.
5. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 10.
§ 6. 1. Zak∏ady resocjalizacyjne zamkni´te sà przeznaczone dla wychowanków, którzy wielokrotnie uciekali z zak∏adów resocjalizacyjnych otwartych lub pó∏otwartych.
2. Kszta∏cenie ogólne i zawodowe, zatrudnianie
oraz zaj´cia w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi si´ na terenie zak∏adu.
3. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, praca resocjalizacyjna z wychowankami, w szczególnoÊci poprzez zaj´cia terapeutyczne, jest ukierunkowana na
rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn ucieczek.
4. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 8.
§ 7. 1. Zak∏ady resocjalizacyjne o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym sà przeznaczone dla nieletnich,
wobec których sàd orzek∏ umieszczenie w tego rodzaju zak∏adzie.
2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, mogà byç
umieszczeni, na zasadach okreÊlonych w art. 85 lub art.
91 § 2 ustawy, dezorganizujàcy prac´ w innych zak∏adach wychowankowie, którzy ukoƒczyli lat 16, a w wyjàtkowych przypadkach — lat 15.
3. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, praca resocjalizacyjna w warunkach wzmo˝onego nadzoru wychowawczego polega w szczególnoÊci na:
1) zaplanowaniu indywidualnych oddzia∏ywaƒ wychowawczych, w tym zaj´ç edukacyjnych, korekcyjnych i terapeutycznych w warunkach czasowego ograniczenia kontaktów z grupà wychowawczà,
2) okreÊleniu porzàdku dla poszczególnych grup wychowawczych, oddzia∏ów szkolnych, grup warsztatowych oraz warunków czasowego ograniczenia
kontaktów z innymi wychowankami.
4. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, kszta∏cenie ogólne, zawodowe i zatrudnianie oraz zaj´cia
w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi si´ na terenie zak∏adu.
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5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla
wychowanków wykazujàcych popraw´ w zachowaniu
mogà byç organizowane zaj´cia poza zak∏adem pod
bezpoÊrednim i sta∏ym nadzorem pracowników zak∏adu.
6. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 4.
§ 8. 1. Zak∏ady resocjalizacyjno-rewalidacyjne sà
przeznaczone dla nieletnich upoÊledzonych umys∏owo.
2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, prac´ resocjalizacyjnà prowadzi si´ na terenie zak∏adu lub poza zak∏adem, z zastosowaniem Êrodków, form, metod
wychowania i nauczania przewidzianych dla m∏odzie˝y upoÊledzonej umys∏owo.
3. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 8.
§ 9. 1. Zak∏ady resocjalizacyjno-terapeutyczne sà
przeznaczone dla nieletnich:
1) z zaburzeniami rozwoju osobowoÊci na tle organicznego uszkodzenia centralnego uk∏adu nerwowego,
2) uzale˝nionych od Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych,
3) nosicieli wirusa HIV.
2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, prac´ resocjalizacyjnà prowadzi si´ z uwzgl´dnieniem zaj´ç terapeutyczno-korekcyjnych.
3. Kszta∏cenie ogólne oraz zawodowe prowadzi si´
na terenie zak∏adu, a zaj´cia w czasie wolnym od nauki
i pracy mogà odbywaç si´ na terenie zak∏adu lub poza
zak∏adem.
4. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 6.
§ 10. Liczba wychowanków w grupach warsztatowych powinna wynosiç po∏ow´ liczby wychowanków
w oddziale szkolnym okreÊlonej dla ka˝dego rodzaju
zak∏adu.
§ 11. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
wychowawczymi lub organizacyjnymi dyrektor zak∏adu mo˝e zwi´kszyç lub zmniejszyç liczb´ wychowanków w grupie wychowawczej, z zachowaniem liczby
grup w zak∏adzie.
§ 12. 1. W zak∏adzie prowadzi si´ dzia∏alnoÊç resocjalizacyjnà w oparciu o roczny i perspektywiczny plan
rozwoju zak∏adu.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, opracowuje dyrektor zak∏adu przy wspó∏pracy z nauczycielami zajmujàcymi stanowiska kierownicze w zak∏adzie.
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3. W planach, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia
si´ udzielanie wychowankowi i jego rodzicom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej,
która mo˝e byç organizowana w formie:

6) gabinet lekarski i stomatologiczny oraz izb´ chorych,
7) gabinet psychologiczno-pedagogiczny,

1) zaj´ç psychoedukacyjnych,

8) izby przejÊciowe,

2) zaj´ç specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz
innych zaj´ç o charakterze terapeutycznym,

9) izby izolacyjne,

3) porad dla wychowanków oraz ich rodziców, konsultacji i warsztatów,
4) dzia∏aƒ mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zagro˝eƒ i kryzysowych.
§ 13. 1. Podstawà organizacji pracy zak∏adu w roku
szkolnym jest arkusz organizacji pracy zak∏adu, który
okreÊla formy jego dzia∏alnoÊci.
2. Arkusz organizacji pracy zak∏adu opracowuje dyrektor zak∏adu przy wspó∏pracy z nauczycielami zajmujàcymi stanowiska kierownicze w zak∏adzie i przedk∏ada wraz z opinià okr´gowego zespo∏u nadzoru pedagogicznego i akceptacjà prezesa sàdu okr´gowego do zatwierdzenia Ministrowi SprawiedliwoÊci w terminie do
dnia 31 maja ka˝dego roku.
3. Minister SprawiedliwoÊci zatwierdza arkusz organizacji pracy zak∏adu w terminie do dnia 15 sierpnia
ka˝dego roku.
§ 14. 1. Wewn´trzny porzàdek funkcjonowania zak∏adu okreÊla regulamin.
2. Regulamin zak∏adu opracowuje dyrektor zak∏adu
i przedstawia do zatwierdzenia prezesowi sàdu okr´gowego.
§ 15. 1. W sk∏ad zak∏adu wchodzà:
1) internat,
2) szko∏a albo szko∏y,
3) warsztaty szkolne,
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10) pomieszczenia przeznaczone na hostele poza zak∏adem lub w zak∏adzie,
11) tereny i urzàdzenia do zaj´ç rekreacyjnych i sportowych.
3. Organizacj´ i funkcjonowanie szkó∏ i warsztatów
szkolnych okreÊlajà odr´bne przepisy.
4. Organizacj´ i funkcjonowanie internatu, zespo∏u
diagnostyczno-korekcyjnego i innych dzia∏ów realizujàcych zadania zak∏adu okreÊla regulamin.
§ 16. 1. W zak∏adzie zatrudnia si´ w szczególnoÊci:
1) pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli,
wychowawców, psychologów, pedagogów,
2) pracowników ekonomicznych, administracyjnych
i obs∏ugi,
3) pracowników medycznych.
2. Ka˝dy pracownik zak∏adu przestrzega praw nieletnich i odpowiednio do zajmowanego stanowiska
bierze udzia∏ w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przyk∏adem.
§ 17. Organami zak∏adu sà:
1) dyrektor zak∏adu,
2) rada zak∏adu.
§ 18. 1. Dyrektorem zak∏adu mo˝e zostaç nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze pedagogiczne i 5 lat sta˝u pracy pedagogicznej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym.

5) inne dzia∏y zapewniajàce realizacj´ zadaƒ zak∏adu.

2. Kandydat na dyrektora zak∏adu mo˝e byç wy∏oniony w drodze konkursu og∏oszonego przez prezesa
sàdu okr´gowego.

2. Dla zapewnienia prawid∏owej realizacji zadaƒ zak∏ad powinien posiadaç:

3. Regulamin konkursu stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

1) pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne,

§ 19. Minister SprawiedliwoÊci powierza nauczycielowi stanowisko dyrektora zak∏adu na wniosek prezesa sàdu okr´gowego.

4) zespó∏ diagnostyczno-korekcyjny,

2) pomieszczenia do zaj´ç edukacyjnych (pracownie
przedmiotowe) z zapleczem na Êrodki dydaktyczne,
3) sal´ gimnastycznà,
4) bibliotek´ z czytelnià,
5) pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunków prowadzonego szkolenia zawodowego
oraz szkolenia kursowego,

§ 20. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje nauczyciela ze stanowiska dyrektora zak∏adu w szczególnoÊci
w razie:
1) z∏o˝enia przez nauczyciela rezygnacji ze stanowiska,
2) stwierdzonych ra˝àcych zaniedbaƒ w zakresie realizacji zadaƒ zak∏adu.
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§ 21. 1. Dyrektor zak∏adu kieruje zak∏adem, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezb´dne
do realizacji zadaƒ zak∏adu oraz ponosi odpowiedzialnoÊç za dzia∏alnoÊç zak∏adu.
2. Dyrektor zak∏adu w szczególnoÊci:
1) organizuje prac´ w dzia∏ach zak∏adu,
2) dysponuje przyznanymi zak∏adowi Êrodkami finansowymi i odpowiada za ich prawid∏owe wykorzystanie,
3) wykonuje czynnoÊci wynikajàce ze stosunku pracy
wobec pracowników zak∏adu,
4) opracowuje zakres pracy i czynnoÊci s∏u˝bowych
pracowników,
5) prowadzi dobór kandydatów na pracowników
uwzgl´dniajàcy kompetencje i umiej´tnoÊç post´powania z nieletnimi oraz osobistà przydatnoÊç do
pracy,
6) reprezentuje zak∏ad na zewnàtrz.
3. Realizujàc zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
dyrektor zak∏adu uwzgl´dnia:
1) mo˝liwoÊç tworzenia w zak∏adzie warunków indywidualnego oddzia∏ywania na nieletnich,
2) koniecznoÊç utrzymania bezpieczeƒstwa i porzàdku, w tym zabezpieczenia zak∏adu w sposób uniemo˝liwiajàcy samowolne oddalenie si´ wychowanków z zak∏adu lub ich uwolnienie przez osoby
z zewnàtrz oraz inne bezprawne dzia∏ania,
3) koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwych warunków
bytowych, sanitarnych i zdrowotnych.
4. W razie nieobecnoÊci dyrektora zak∏adu jego
obowiàzki pe∏ni upowa˝niony pracownik pedagogiczny.
§ 22. 1. Rada zak∏adu, jako organ kolegialny, wspó∏dzia∏a z dyrektorem zak∏adu w wykonywaniu zadaƒ zak∏adu i podnoszeniu jakoÊci pracy zak∏adu.
2. W sk∏ad rady zak∏adu wchodzà wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zak∏adzie.
3. Przewodniczàcym rady zak∏adu jest dyrektor zak∏adu.
4. W posiedzeniach rady zak∏adu mogà tak˝e braç
udzia∏, z g∏osem doradczym, osoby zaproszone przez
jej przewodniczàcego lub na wniosek rady zak∏adu.
5. Posiedzenia rady zak∏adu odbywajà si´ z inicjatywy przewodniczàcego lub na wniosek organu prowadzàcego zak∏ad lub sprawujàcego nadzór nad zak∏adem.
6. Rada zak∏adu ustala regulamin swojej dzia∏alnoÊci.
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7. Przewodniczàcy przygotowuje posiedzenia rady
zak∏adu, zawiadamia jej cz∏onków o terminie i porzàdku zebrania i prowadzi posiedzenia rady zak∏adu zgodnie z regulaminem.
8. Dyrektor zak∏adu, nie rzadziej ni˝ dwa razy w roku, przedstawia radzie zak∏adu wnioski wynikajàce z realizacji zadaƒ zak∏adu.
§ 23. Rada zak∏adu opiniuje w szczególnoÊci:
1) roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju zak∏adu,
2) organizacj´ pracy zak∏adu na dany rok,
3) wyniki zachowania nieletnich,
4) organizacj´ doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
5) rozk∏ad dnia i porzàdek zaj´ç w zak∏adzie,
6) wnioski o przyznanie nagród, o których mowa
w § 66 ust. 1 pkt 16—19, i stosowanie Êrodków dyscyplinarnych, o których mowa w § 71 ust. 1
pkt 12—15,
7) propozycje dyrektora zak∏adu w sprawie przydzia∏u
pracownikom pedagogicznym dodatkowych, sta∏ych zaj´ç dydaktyczno-opiekuƒczych lub wychowawczych.
§ 24. 1. W zak∏adzie mogà byç tworzone inne stanowiska kierownicze, w szczególnoÊci stanowisko wicedyrektora zak∏adu, kierownika internatu, kierownika
warsztatów szkolnych.
2. Liczb´ i rodzaj stanowisk kierowniczych w zak∏adzie zatwierdza prezes sàdu okr´gowego na wniosek
dyrektora zak∏adu.
3. Stanowiska kierownicze w zak∏adzie powierza
i odwo∏uje z nich dyrektor zak∏adu, za zgodà prezesa
sàdu okr´gowego.
§ 25. 1. Dyrektor zak∏adu dla zapewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku w zak∏adzie mo˝e na czas okreÊlony:
1) zarzàdziç zamykanie pomieszczeƒ, w których wychowankowie przebywajà, uczà si´ lub pracujà,
2) zwi´kszyç liczb´ pracowników prowadzàcych zaj´cia zespo∏owe,
3) wstrzymaç lub ograniczyç zaj´cia zespo∏owe,
4) umieÊciç nieletniego w oddzielnym pomieszczeniu
mieszkalnym lub izbie przejÊciowej.
2. Prawo wst´pu na teren zak∏adu, poza pracownikami w nim zatrudnionymi, majà osoby sprawujàce
nadzór nad zak∏adem, osoby, którym zosta∏a udzielona
zgoda przez dyrektora zak∏adu, oraz inne osoby uprawnione na podstawie odr´bnych przepisów.
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§ 26. 1. W zak∏adzie prowadzi si´ dokumentacj´ pobytu wychowanków oraz dokumentacj´ przebiegu nauczania wraz z danymi dotyczàcymi zatrudnienia wychowanków.
2. Dokumentacj´ pobytu wychowanków w zak∏adzie stanowià w szczególnoÊci:
1) ksi´ga ewidencji wychowanków,
2) akta osobowe wychowanka wraz z dokumentacjà
procesu resocjalizacji,
3) wykaz osób podlegajàcych zameldowaniu,
4) karta wyposa˝enia wychowanka,
5) ksi´ga ewidencji nagród i Êrodków dyscyplinarnych,
6) ksi´ga ewidencji wychowanków umieszczonych
w izbie przejÊciowej,
7) ksi´ga ewidencji wychowanków umieszczonych
w izbie izolacyjnej,
8) ksi´ga ewidencji przepustek i urlopów,
9) dzienniki zaj´ç wychowawczych,
10) ksi´ga przebiegu s∏u˝by nocnej,
11) ksi´ga ewidencji ucieczek,
12) dokumentacja stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego,
13) protoko∏y rady zak∏adu.
3. Sposób prowadzenia dokumentacji pobytu okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

Poz. 1359

1) umieszczonych w schronisku na podstawie art. 27
§ 2 ustawy,
2) stwarzajàcych powa˝ne zagro˝enie spo∏eczne albo
dla bezpieczeƒstwa schroniska zwyk∏ego.
2. Praca wychowawcza wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach interwencyjnych jest ukierunkowana w szczególnoÊci na eliminowanie przyczyn zachowaƒ agresywnych.
§ 30. 1. Kszta∏cenie ogólne i zawodowe, zatrudnianie oraz zaj´cia w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi si´ na terenie schroniska.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
kszta∏cenie i zatrudnianie mo˝e odbywaç si´ poza
schroniskiem za zgodà organu, do którego dyspozycji
pozostaje nieletni.
§ 31. 1. W schroniskach zwyk∏ych liczba nieletnich
w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna
wynosiç 10.
2. W schroniskach interwencyjnych liczba nieletnich w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosiç 6.
§ 32. W sk∏ad schroniska wchodzà:
1) internat,
2) szko∏a albo szko∏y,
3) warsztaty szkolne,
4) zespó∏ diagnostyczny.
§ 33. Rada schroniska opiniuje w szczególnoÊci:
1) roczny plan pracy i rozwoju schroniska,

4. Dokumentacj´ przebiegu nauczania wraz z danymi dotyczàcymi zatrudnienia wychowanków prowadzi
si´ i przechowuje wed∏ug odr´bnych przepisów.
5. Akta osobowe wychowanka i dokumentacj´ procesu jego resocjalizacji przechowuje si´ w zak∏adzie
przez okres 3 lat, liczàc od daty ukoƒczenia przez wychowanka 21 lat.
Rozdzia∏ 3
Rodzaje i organizacja schronisk
§ 27. Schroniska dzielà si´ na:

2) organizacj´ doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
3) organizacj´ pracy schroniska na dany rok,
4) rozk∏ad dnia i porzàdek zaj´ç w schronisku,
5) propozycje dyrektora schroniska w sprawie przydzia∏u pracownikom pedagogicznym dodatkowych, sta∏ych zaj´ç dydaktyczno-opiekuƒczych lub
wychowawczych.
§ 34. Przepisy § 10, § 11, § 13, § 14, § 15 ust. 2,
§ 16—22 i § 24—26 stosuje si´ odpowiednio do organizacji schronisk.

1) zwyk∏e,
Rozdzia∏ 4
2) interwencyjne.
§ 28. Schroniska zwyk∏e sà przeznaczone dla nieletnich umieszczonych w schronisku na podstawie art. 27
§ 1 lub art. 74 § 2 ustawy.
§ 29. 1. Schroniska interwencyjne sà przeznaczone
dla nieletnich:

Szczegó∏owe zasady kierowania, przyjmowania,
przenoszenia i zwalniania nieletnich w zak∏adach
§ 35. 1. Niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´
orzeczenia o umieszczeniu w zak∏adzie s´dzia przesy∏a
do Ministerstwa SprawiedliwoÊci wniosek o skierowanie nieletniego do zak∏adu, do którego do∏àcza:
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1) odpis prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu
w zak∏adzie,
2) opini´ o nieletnim opracowanà w rodzinnym
oÊrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, w schronisku dla nieletnich lub innej specjalistycznej placówce,
3) aktualny wywiad Êrodowiskowy oraz inne informacje umo˝liwiajàce skierowanie nieletniego do odpowiedniego rodzaju zak∏adu.
2. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1, Ministerstwo SprawiedliwoÊci wyst´puje
o ich uzupe∏nienie.
§ 36. 1. Nieletniego kieruje si´ i przenosi do odpowiedniego zak∏adu, po zasi´gni´ciu opinii zespo∏u specjalistów, w sk∏ad którego wchodzà w szczególnoÊci
pedagog i psycholog.
2. Organizacj´ pracy zespo∏u, o którym mowa
w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 37. Nieletniego kieruje si´ do zak∏adu po∏o˝onego najbli˝ej miejsca sta∏ego zamieszkania, chyba ˝e ze
wzgl´dów wychowawczych lub organizacyjnych jest
to niemo˝liwe.
§ 38. 1. O skierowaniu nieletniego do zak∏adu zawiadamia si´:
1) sàd rodzinny,
2) zak∏ad, do którego nieletni zosta∏ skierowany,
3) schronisko dla nieletnich, w którym nieletni przebywa.
2. Wzór formularza skierowania okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.
3. Niezw∏ocznie po otrzymaniu zawiadomienia
o skierowaniu, o którym mowa w ust. 1, s´dzia zwraca
si´ do rodziców (opiekunów) lub Policji o doprowadzenie nieletniego do zak∏adu.
4. W wyjàtkowych przypadkach s´dzia mo˝e zezwoliç nieletniemu na udanie si´ do zak∏adu bez udzia∏u rodziców (opiekunów) lub Policji.
§ 39. 1. Przeniesienie wychowanka do innego zak∏adu mo˝e nastàpiç ze wzgl´dów wychowawczych lub
organizacyjnych na wniosek sàdu rodzinnego, dyrektora zak∏adu, wychowanka lub jego rodziców (opiekunów), skierowany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci.
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§ 40. 1. O przeniesieniu wychowanka zawiadamia
si´:
1) sàd rodzinny,
2) zak∏ad, do którego nieletni ma zostaç przeniesiony,
3) zak∏ad, z którego nieletni ma zostaç przeniesiony,
4) rodziców (opiekunów) nieletniego.
2. Wzór formularza przeniesienia okreÊla za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 41. 1. Dyrektor zak∏adu jest obowiàzany przyjàç
nieletniego do zak∏adu na podstawie:
1) prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu w zak∏adzie,
2) nakazu przyj´cia i skierowania lub przeniesienia do
zak∏adu.
2. Je˝eli przyj´cie nieletniego powoduje przekroczenie limitu miejsc w zak∏adzie, dyrektor zak∏adu
przyjmuje nieletniego i zawiadamia w∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego oraz Ministerstwo
SprawiedliwoÊci.
3. W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do
zak∏adu w ciàgu 3 miesi´cy od daty skierowania lub
przeniesienia, dyrektor zak∏adu odsy∏a dokumentacj´
nieletniego sàdowi rodzinnemu, a skierowanie lub
przeniesienie do Ministerstwa SprawiedliwoÊci.
§ 42. Dyrektor zak∏adu, niezw∏ocznie po doprowadzeniu nieletniego do zak∏adu, zawiadamia sàd rodzinny i rodziców (opiekunów) o jego przyj´ciu.
§ 43. Nieletniego przyjmuje do zak∏adu dyrektor zak∏adu i przeprowadza z nim rozmow´, zapoznaje nieletniego z jego prawami i obowiàzkami oraz zasadami pobytu w zak∏adzie, co nieletni potwierdza w∏asnor´cznym podpisem.
§ 44. 1. Po przyj´ciu do zak∏adu nieletniego umieszcza si´ w izbie przejÊciowej lub w grupie wychowawczej.
2. Umieszczenie nieletniego w izbie przejÊciowej
mo˝e nastàpiç na okres nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni w celu:
1) poddania go wst´pnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-sanitarnym,
2) przeprowadzenia wst´pnej rozmowy adaptacyjnej,

2. Do wniosku o przeniesienie wychowanka do innego zak∏adu dyrektor zak∏adu do∏àcza aktualnà opini´
psychologiczno-pedagogicznà. W razie niedo∏àczenia
opinii Ministerstwo SprawiedliwoÊci zwraca si´ o jej
nades∏anie.
3. Przeniesienie wychowanka do innego zak∏adu
w przypadkach, o których mowa w art. 85 § 2 ustawy,
nast´puje na podstawie postanowienia s´dziego rodzinnego.

3) przygotowania planu indywidualnych oddzia∏ywaƒ
resocjalizacyjnych,
4) utrzymania bezpieczeƒstwa i porzàdku w zak∏adzie,
5) zapobiegania agresji lub dezorganizacji ˝ycia w zak∏adzie.
3. Umieszczenie w grupie wychowawczej mo˝e nastàpiç w przypadku, gdy nieletni zosta∏ przeniesiony
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z innego zak∏adu i nie zachodzi koniecznoÊç umieszczenia go w izbie przejÊciowej w celu, o którym mowa
w ust. 2.
4. Izbà przejÊciowà jest wyodr´bnione pomieszczenie urzàdzone w sposób odpowiadajàcy warunkom
pomieszczenia mieszkalnego.
§ 45. 1. Przed przewiezieniem do innego zak∏adu
wychowanek jest poddawany badaniom lekarskim
w celu ustalenia, czy jego stan zdrowia pozwala na
przewiezienie.
2. Zak∏adowi, do którego wychowanek zostaje przewieziony, przekazuje si´ aktualnà opini´ psychologiczno-pedagogicznà, akta osobowe i depozyt wychowanka.
3. Do akt osobowych wychowanka za∏àcza si´ informacj´ o zachowaniu wychowanka w okresie od wydania opinii psychologiczno-pedagogicznej do chwili
opuszczenia zak∏adu.
§ 46. 1. Zwolnienie wychowanka z zak∏adu nast´puje na podstawie orzeczenia sàdu i nakazu zwolnienia,
chyba ˝e zwolnienie nast´puje w zwiàzku z ustaniem
wykonywania Êrodka poprawczego z mocy prawa.
2. O terminie zwolnienia wychowanka zawiadamia
si´ jego rodziców (opiekunów). W uzasadnionych przypadkach uzgadnia si´ z nimi tak˝e sposób przekazania
zwalnianego wychowanka.
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§ 49. 1. Dyrektor schroniska jest obowiàzany przyjàç nieletniego do schroniska na podstawie:
1) odpisu orzeczenia o umieszczeniu w schronisku,
2) nakazu przyj´cia.
2. Je˝eli przyj´cie nieletniego powoduje przekroczenie limitu miejsc w schronisku, dyrektor schroniska
przyjmuje nieletniego i zawiadamia w∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego oraz Ministerstwo
SprawiedliwoÊci.
§ 50. Przepisy § 42 i § 43 stosuje si´ odpowiednio.
§ 51. 1. Po przyj´ciu do schroniska nieletniego
umieszcza si´ w izbie przejÊciowej na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 14 dni w celu:
1) poddania go wst´pnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-sanitarnym,
2) przeprowadzenia wst´pnej rozmowy i sporzàdzenia podstawowej informacji o nieletnim.
2. Rozmow´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza psycholog lub pedagog.
3. Nieletni przebywajàcy w izbie przejÊciowej
schroniska mo˝e braç udzia∏ w niektórych zaj´ciach dydaktycznych i wychowawczych, wed∏ug programu
opracowanego przez psychologa lub pedagoga i zaakceptowanego przez dyrektora schroniska.

Rozdzia∏ 5
Szczegó∏owe zasady kierowania, przyjmowania,
przenoszenia i zwalniania nieletnich w schroniskach
§ 47. W przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w schronisku w∏aÊciwy okr´gowy
zespó∏ nadzoru pedagogicznego niezw∏ocznie na ustny
lub pisemny wniosek s´dziego wskazuje schronisko,
w którym nieletni ma zostaç umieszczony.
§ 48. 1. W∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego wskazuje schronisko po∏o˝one najbli˝ej
miejsca sta∏ego zamieszkania nieletniego, chyba ˝e ze
wzgl´dów wychowawczych lub organizacyjnych jest
to niemo˝liwe.
2. W razie niemo˝noÊci umieszczenia nieletniego
w schronisku, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego wskazuje miejsce w schronisku w porozumieniu z innymi okr´gowymi zespo∏ami nadzoru pedagogicznego.

4. Nieletni umieszczony w schronisku po raz pierwszy nie powinien przebywaç w izbie przejÊciowej z nieletnim (nieletnimi) umieszczonym w niej po samowolnie przed∏u˝onej przepustce, po ucieczce lub z nieletnim przeniesionym z innego schroniska.
5. Izbà przejÊciowà w schronisku jest wyodr´bnione pomieszczenie urzàdzone w sposób odpowiadajàcy
warunkom pomieszczenia mieszkalnego, pozostajàce
pod sta∏ym nadzorem, które powinno posiadaç urzàdzenia pozwalajàce monitorowaç w niej pobyt nieletniego.
§ 52. 1. Przeniesienie nieletniego, który dezorganizuje prac´ schroniska zwyk∏ego w sposób zagra˝ajàcy
jego bezpieczeƒstwu, do schroniska interwencyjnego
mo˝e nastàpiç na uzasadniony wniosek dyrektora
schroniska zwyk∏ego do sàdu, który orzek∏ o umieszczeniu w tym schronisku.

3. Wskazanie schroniska, w którym ma zostaç
umieszczony nieletni, powinno nastàpiç w terminie
72 godzin od chwili przyj´cia zg∏oszenia przez w∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego.

2. Przeniesienie nieletniego ze schroniska zwyk∏ego do schroniska interwencyjnego nast´puje na podstawie postanowienia sàdu o przeniesieniu, nakazu
zwolnienia nieletniego ze schroniska, w którym nieletni przebywa, i nakazu przyj´cia do schroniska, w którym nieletni ma zostaç umieszczony.

4. Niezw∏ocznie po wskazaniu schroniska, w którym ma zostaç umieszczony nieletni, s´dzia zwraca si´
do rodziców (opiekunów) lub Policji o doprowadzenie
nieletniego do schroniska.

§ 53. 1. Przeniesienie nieletniego do innego schroniska mo˝e nastàpiç, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy
wychowawcze lub organizacyjne, w szczególnoÊci jeÊli
usprawni∏oby to post´powanie w sprawie nieletniego.
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2. Przeniesienie nieletniego do innego schroniska
tego samego rodzaju nast´puje na podstawie nakazu
zwolnienia nieletniego ze schroniska, w którym nieletni przebywa, i nakazu przyj´cia do schroniska, w którym nieletni ma zostaç umieszczony.
§ 54. 1. Przed przewiezieniem do innego schroniska
lub zak∏adu nieletni jest poddawany badaniom lekarskim w celu ustalenia, czy jego stan zdrowia pozwala
na przewiezienie.
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8) ochron´ wi´zi rodzinnych,
9) wysy∏anie i dor´czanie korespondencji, z ograniczeniami wynikajàcymi z przepisów prawa,
10) mo˝liwoÊç kontaktu z obroƒcà lub pe∏nomocnikiem
wychowanka, na terenie zak∏adu bez udzia∏u innych osób,
11) opiek´ i pomoc psychologicznà,
12) mo˝liwoÊç sk∏adania skarg, próÊb i wniosków.

2. Do schroniska lub zak∏adu, do którego wychowanek zostaje przewieziony, przekazuje si´ aktualnà opini´ psychologiczno-pedagogicznà, akta osobowe i depozyt nieletniego.
3. Do akt osobowych za∏àcza si´ informacj´ o zachowaniu nieletniego w okresie od jego przyj´cia do
schroniska do chwili jego opuszczenia.
§ 55. 1. Zwolnienie nieletniego ze schroniska nast´puje na podstawie orzeczenia sàdu i nakazu zwolnienia, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zwolnienie nieletniego ze schroniska w celu wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zak∏adzie nast´puje na podstawie nakazu zwolnienia i zawiadomienia
o skierowaniu, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 3.
3. Zwalnianemu nieletniemu wydaje si´ za pokwitowaniem pozostajàce w depozycie przedmioty wartoÊciowe, inne przedmioty i pieniàdze stanowiàce jego
w∏asnoÊç oraz, w razie potrzeby, zaÊwiadczenie o stanie zdrowia.
§ 56. O terminie zwolnienia nieletniego ze schroniska zawiadamia si´ jego rodziców (opiekunów).
Rozdzia∏ 6
Szczegó∏owe zasady pobytu nieletnich w zak∏adzie
§ 57. 1. Wychowankowi w trakcie pobytu w zak∏adzie zapewnia si´:

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodà dyrektora zak∏adu, wychowanek mo˝e nosiç w∏asnà odzie˝,
bielizn´ i obuwie.
3. Dyrektor zak∏adu zawiadamia rodziców (opiekunów) wychowanka i sàd rodzinny o przypadkach zachorowaƒ wychowanka wymagajàcych interwencji
specjalistycznej lub hospitalizacji.
4. O stanie cià˝y wychowanki i urodzeniu przez nià
dziecka dyrektor zak∏adu zawiadamia jej rodziców
(opiekunów), sàd rodzinny i w∏aÊciwy sàd opiekuƒczy.
5. Wychowance w cià˝y zapewnia si´ wzmo˝onà
opiek´, przygotowujàc jà jednoczeÊnie do pe∏nienia roli matki.
§ 58. Zak∏ad, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
resocjalizacyjnej wobec wychowanka, zapobiega
i przeciwdzia∏a:
1) nabywaniu i spo˝ywaniu napojów alkoholowych
przez wychowanków oraz Êrodków odurzajàcych
i psychotropowych, i udziela im oraz ich rodzinom
pomocy w rozwiàzywaniu problemów uzale˝nienia od tych Êrodków, wspó∏pracujàc z instytucjami
i organizacjami Êwiadczàcymi specjalistycznà pomoc,
2) pos∏ugiwaniu si´ wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obel˝ywymi albo gwarà u˝ywanà w podkulturach o charakterze przest´pczym,

1) poszanowanie godnoÊci osobistej,

3) wykonywaniu tatua˝y,

2) ochron´ przed przemocà fizycznà, psychicznà, wyzyskiem i nadu˝yciami oraz wszelkimi przejawami
okrucieƒstwa,

4) samowolnej wymianie z innymi wychowankami
odzie˝y, obuwia oraz innych przedmiotów,

3) dost´p do informacji o obowiàzujàcym w zak∏adzie
regulaminie, nagrodach i Êrodkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zak∏adu,
4) informacj´ o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,
5) wy˝ywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,
6) odzie˝, bielizn´, obuwie, materia∏y szkolne i podr´czniki, sprz´t i Êrodki czystoÊci,
7) dost´p do Êwiadczeƒ zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególnoÊci wychowance w cià˝y,
w czasie porodu i po porodzie,

5) posiadaniu przedmiotów niebezpiecznych, w szczególnoÊci narz´dzi do ci´cia metalu, Êrodków s∏u˝àcych do obezw∏adniania, broni, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych oraz alkoholu,
6) namowom do buntu, nieprzestrzegania regulaminu zak∏adu oraz zachowaƒ agresywnych,
7) tworzeniu si´ grup podkultury o charakterze przest´pczym.
§ 59. 1. Zak∏ad prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzgl´dnieniem oferty resocjalizacyjnej zak∏adu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji,
opracowany przez pedagoga przy wspó∏udziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zak∏adu.
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2. Oferta resocjalizacyjna zak∏adu okreÊla w szczególnoÊci:
1) mo˝liwoÊci i zakres oddzia∏ywaƒ wychowawczych
i terapeutycznych,
2) mo˝liwoÊci i warunki zatrudniania wychowanka
w zak∏adzie,
3) wiodàce zasady wychowawcze w toku nauczania
i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez wychowanka.
3. Indywidualny
w szczególnoÊci:

plan

resocjalizacji

obejmuje

1) rodzaje i formy oddzia∏ywaƒ resocjalizacyjnych, do
których wychowanek zostanie w∏àczony, z podaniem przewidywanego czasu ich trwania,
2) zakres, kierunki i formy nauczania, kszta∏cenia zawodowego, jakimi wychowanek ma zostaç obj´ty,
oraz jego indywidualne obowiàzki wià˝àce si´
z przebiegiem nauczania,
3) zakres i sposób wspó∏pracy z rodzinà i innymi osobami w celu doprowadzenia do integracji spo∏ecznej oraz do usamodzielnienia si´,
4) sposób i kryteria oceny przebiegu procesu resocjalizacji,
5) program przygotowaƒ wychowanka do ˝ycia po
zwolnieniu z zak∏adu.
4. W przypadku gdy wychowanek odmawia wspó∏udzia∏u w opracowaniu indywidualnego planu resocjalizacji, plan ten opracowuje pedagog przy wspó∏pracy
psychologa i innych pracowników zak∏adu.
5. Indywidualny plan resocjalizacji powinien byç
modyfikowany wraz z przebiegiem procesu resocjalizacji wychowanka.
§ 60. Zak∏ad informuje rodziców (opiekunów) o post´pach w resocjalizacji wychowanka.
§ 61. Wychowanek zak∏adu w czasie pobytu w zak∏adzie powinien:
1) przestrzegaç regulaminu i rozk∏adu zaj´ç w zak∏adzie,
2) przestrzegaç zasad bezpieczeƒstwa i powiadamiaç
prze∏o˝onych o zagro˝eniach dla bezpieczeƒstwa
osób, dla porzàdku, Êrodowiska, zdrowia lub mienia,
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9) przekazaç do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty
i przedmioty wartoÊciowe,
10) wykonywaç prace pomocnicze o charakterze porzàdkowym zwiàzane z funkcjonowaniem zak∏adu,
11) uzyskaç zgod´ dyrektora zak∏adu na czasowe
opuszczenie zak∏adu,
12) powracaç z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zak∏adu.
§ 62. 1. Wychowanek otrzymuje na w∏asne wydatki
kieszonkowe, wyp∏acane ze Êrodków finansowych
przeznaczonych na utrzymanie zak∏adu.
2. WysokoÊç kieszonkowego dla wychowanka wynosi miesi´cznie 1,1% kwoty bazowej.
3. Limit Êrodków na wyp∏at´ kieszonkowego ustala
si´ odr´bnie na ka˝dy miesiàc w wysokoÊci 2,8% kwoty bazowej na wychowanka z uwzgl´dnieniem Êredniej
liczby wychowanków faktycznie przebywajàcych w zak∏adzie w danym miesiàcu.
4. Dyrektor zak∏adu mo˝e podwy˝szyç kieszonkowe
do wysokoÊci 6% kwoty bazowej wychowankowi znajdujàcemu si´ w trudnej sytuacji materialnej.
5. Wychowankowi, którego okres pobytu w zak∏adzie nie przekracza miesiàca, kieszonkowe przys∏uguje
w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu jego pobytu
w zak∏adzie w danym miesiàcu. Kieszonkowe wyp∏aca
si´ z do∏u.
§ 63. 1. Wychowanek mo˝e otrzymywaç pieniàdze
od osób, instytucji lub organizacji.
2. Otrzymane pieniàdze wychowanek powinien
przekazaç do depozytu zak∏adu i mo˝e dysponowaç nimi za zgodà wychowawcy.
§ 64. 1. Wychowanek mo˝e otrzymywaç paczki
z ˝ywnoÊcià, ksià˝kami, ubraniem, obuwiem i innymi
przedmiotami osobistego u˝ytku, z zastrze˝eniem § 61
pkt 9.
2. Paczki dor´cza si´ wychowankowi niezw∏ocznie
za pokwitowaniem.
§ 65. Dyrektor zak∏adu mo˝e przyznaç wychowankowi nagrod´ za:
1) w∏aÊciwà postaw´ i zachowanie,

3) uczestniczyç w procesie resocjalizacji,
4) wykonywaç polecenia prze∏o˝onych,
5) odnosiç si´ do wychowanków oraz innych osób
z poszanowaniem ich godnoÊci,
6) dbaç o stan zdrowia i higien´ osobistà,

2) wyró˝niajàce wykonywanie obowiàzków,
3) wzorowe przestrzeganie regulaminu zak∏adu,
4) osiàganie bardzo dobrych wyników w nauce.
§ 66. 1. Nagrodami sà:

7) dbaç o schludny wyglàd i kultur´ s∏owa,
8) utrzymywaç czystoÊç i porzàdek w pomieszczeniach, w których przebywa,

1) pochwa∏a,
2) pochwa∏a wobec wychowanków,
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3) list pochwalny do rodziców (opiekunów),
4) list pochwalny do sàdu rodzinnego,
5) zezwolenie na rozmow´ telefonicznà na koszt zak∏adu,
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§ 68. 1. Pierwsza przepustka mo˝e byç udzielona
wychowankowi zak∏adu:
1) otwartego — po up∏ywie 2 miesi´cy pobytu w zak∏adzie,

6) przyznanie nagrody rzeczowej lub pieni´˝nej,

2) pó∏otwartego — po up∏ywie 3 miesi´cy pobytu
w zak∏adzie,

7) podwy˝szenie wychowankowi kieszonkowego do
wysokoÊci 4,5% kwoty bazowej na okres do 3 miesi´cy,

3) zamkni´tego — po up∏ywie 4 miesi´cy pobytu
w zak∏adzie,

8) zgoda na wykonanie przedmiotu lub us∏ugi
w warsztatach szkolnych na potrzeby wychowanka
lub osób najbli˝szych,
9) zgoda na udzia∏ w imprezach, zaj´ciach oÊwiatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zak∏adem,
10) zgoda na ucz´szczanie do szko∏y poza zak∏adem,
11) zgoda na posiadanie wartoÊciowych przedmiotów,
12) zgoda na noszenie w∏asnej odzie˝y,
13) skrócenie, zawieszenie lub darowanie uprzednio
zastosowanego Êrodka dyscyplinarnego,
14) udzielenie przepustki do 3 dni,

4) o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — po
up∏ywie 5 miesi´cy pobytu w zak∏adzie,
5) resocjalizacyjno-rewalidacyjnego — po up∏ywie
3 miesi´cy pobytu w zak∏adzie,
6) resocjalizacyjno-terapeutycznego — po up∏ywie
3 miesi´cy pobytu w zak∏adzie.
2. W przypadkach losowych dyrektor zak∏adu mo˝e
udzieliç przepustki wychowankowi przed up∏ywem
terminów, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku wychowanek zak∏adu, o którym mowa w ust. 1
pkt 3—4, korzysta z przepustki pod opiekà pracownika.
3. Urlop, w danym roku kalendarzowym, mo˝e byç
udzielony wychowankowi zak∏adu:

15) udzielenie urlopu,

1 otwartego — po up∏ywie 2 miesi´cy pobytu w zak∏adzie, w wymiarze do 65 dni,

16) przedstawienie wniosku o przeniesienie z zak∏adu
o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym do innego zak∏adu,

2) pó∏otwartego — po up∏ywie 3 miesi´cy pobytu
w zak∏adzie, w wymiarze do 55 dni,

17) przedstawienie wniosku o przeniesienie z zak∏adu
pó∏otwartego do otwartego,
18) umieszczenie poza zak∏adem,
19) przedstawienie wniosku o warunkowe zwolnienie
z zak∏adu.
2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami wychowawczymi mo˝na przyznaç jednorazowo wi´cej ni˝
jednà nagrod´.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15,
przyznaje si´ jako szczególne Êrodki oddzia∏ywania wychowawczego. Nagrody, o których mowa w ust. 1
pkt 16 i 19, przyznaje si´ po zasi´gni´ciu opinii rady zak∏adu.
4. Wychowankowi zak∏adu, wobec którego toczy
si´ post´powanie w zwiàzku z pope∏nieniem czynu zabronionego, nagrody, wymienione w ust. 1 pkt 5,
9—11, 14—16, 18 i 19, mogà byç udzielone za zgodà organu prowadzàcego post´powanie.
§ 67. 1. Sàd rodzinny mo˝e zastrzec, ˝e udzielenie
przepustki lub urlopu wymaga jego zgody.
2. Decyzj´ o przyznaniu nagrody sporzàdza si´ na
piÊmie i podaje do wiadomoÊci wychowankowi.
3. Decyzj´ o przyznaniu nagrody w∏àcza si´ do akt
osobowych wychowanka.

3) zamkni´tego — po up∏ywie 4 miesi´cy pobytu
w zak∏adzie, w wymiarze do 30 dni,
4) o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — po
up∏ywie 6 miesi´cy pobytu w zak∏adzie, w wymiarze do 21 dni,
5) resocjalizacyjno-rewalidacyjnego — po up∏ywie
3 miesi´cy pobytu w zak∏adzie, w wymiarze do
55 dni,
6) resocjalizacyjno-terapeutycznego — po up∏ywie
3 miesi´cy pobytu w zak∏adzie, w wymiarze do
55 dni.
4. W zak∏adach zamkni´tych i o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym wymiar pierwszego urlopu nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 7 dni.
§ 69. 1. Przed udzieleniem urlopu opracowuje si´
program pobytu wychowanka zak∏adu na urlopie.
2. Wychowawca po powrocie wychowanka z urlopu sprawdza zachowanie wychowanka podczas urlopu
i sporzàdza stosowny wpis do akt osobowych.
§ 70. Dyrektor zak∏adu mo˝e stosowaç wobec wychowanka Êrodek dyscyplinarny za:
1) naruszenie ustalonego w zak∏adzie porzàdku,
2) niewykonywanie swoich obowiàzków,
3) zachowania godzàce w dobro innych osób.
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§ 71. 1. Ârodkami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) upomnienie wobec wychowanków,
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c) zamkni´tego — na okres do 4 miesi´cy,
d) o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — na
okres do 4 miesi´cy,

3) nagana,

e) resocjalizacyjno-rewalidacyjnego — na okres do
3 miesi´cy,

4) zawiadomienie rodziców (opiekunów) o niew∏aÊciwym zachowaniu wychowanka,

f) resocjalizacyjno-terapeutycznego — na okres do
3 miesi´cy,

5) zawiadomienie sàdu o niew∏aÊciwym zachowaniu
wychowanka,

12) wystàpienie z wnioskiem o przeniesienie do innego zak∏adu tego samego rodzaju,

6) cofni´cie zezwolenia lub nieudzielanie zezwolenia
na rozmowy telefoniczne na koszt zak∏adu na okres
do 1 miesiàca, z wyjàtkiem rozmów z rodzicami
(opiekunami),

13) wystàpienie z wnioskiem o przeniesienie do zak∏adu innego rodzaju,

7) obni˝enie kieszonkowego wychowankowi zak∏adu:

14) wstrzymanie umieszczenia poza zak∏adem,
15) wstrzymanie wniosku o przedstawienie do warunkowego zwolnienia z zak∏adu.

a) otwartego — na okres do 2 miesi´cy,
b) pó∏otwartego — na okres do 3 miesi´cy,
c) zamkni´tego i o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — na okres do 4 miesi´cy,
d) resocjalizacyjno-rewalidacyjnego lub resocjalizacyjno-terapeutycznego — na okres do 3 miesi´cy,
8) cofni´cie zgody lub nieudzielanie zgody na udzia∏
w imprezach, zaj´ciach oÊwiatowych i sportowych
oraz szkoleniach poza zak∏adem:
a) otwartym — na okres do 2 miesi´cy,
b) pó∏otwartym — na okres do 3 miesi´cy,
c) zamkni´tym i o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — na okres do 4 miesi´cy,
d) resocjalizacyjno-rewalidacyjnym lub resocjalizacyjno-terapeutycznym — na okres do 3 miesi´cy,
9) cofni´cie zgody na posiadanie wartoÊciowych
przedmiotów lub noszenie w∏asnej odzie˝y,
10) cofni´cie zgody lub nieudzielanie zgody na wyjÊcie
poza teren zak∏adu:
a) otwartego — na okres do 1 miesiàca,
b) pó∏otwartego — na okres do 2 miesi´cy,
c) zamkni´tego — na okres do 3 miesi´cy,
d) o wzmo˝onym nadzorze wychowawczym — na
okres do 3 miesi´cy,
e) resocjalizacyjno-rewalidacyjnego — na okres do
2 miesi´cy,
f) resocjalizacyjno-terapeutycznego — na okres do
2 miesi´cy,
11) nieudzielanie przepustki lub urlopu wychowankowi zak∏adu:
a) otwartego — na okres do 2 miesi´cy,
b) pó∏otwartego — na okres do 3 miesi´cy,

2. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 12—15, stosuje si´ po zasi´gni´ciu opinii rady zak∏adu.
3. Przy stosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci rodzaj i okolicznoÊci
zachowania, o którym mowa w ust. 1, stosunek wychowanka do tego zachowania, dotychczasowà postaw´,
cechy osobowoÊci i stan zdrowia wychowanka.
§ 72. 1. Przed zastosowaniem Êrodka dyscyplinarnego dyrektor zak∏adu lub upowa˝niony przez niego
pracownik pedagogiczny jest obowiàzany wys∏uchaç
wychowanka i zasi´gnàç opinii zespo∏u diagnostyczno-korekcyjnego.
2. Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania sporzàdza
si´ na piÊmie i podaje do wiadomoÊci wychowankowi.
3. Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
w∏àcza si´ do akt osobowych wychowanka.
4. O zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego w przypadku, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy, dyrektor
zak∏adu zawiadamia sàd rodzinny.
§ 73. 1. Za jedno przewinienie stosuje si´ jeden Êrodek dyscyplinarny. W przypadku gdy wychowanek pope∏ni∏ wi´cej przewinieƒ, stosuje si´ jeden Êrodek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.
2. Ârodek dyscyplinarny stosuje si´ niezw∏ocznie.
§ 74. 1. Je˝eli zosta∏y ujawnione nowe fakty wskazujàce na to, ˝e Êrodek dyscyplinarny zosta∏ zastosowany niezasadnie, dyrektor zak∏adu uchyla decyzj´
o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego i usuwa jà
z akt osobowych wychowanka.
2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami wychowawczymi, w szczególnoÊci je˝eli wychowanek
przeprosi∏ pokrzywdzonego oraz naprawi∏ szkod´,
mo˝na zawiesiç wykonanie Êrodka dyscyplinarnego
na okres do 3 miesi´cy, zamieniç go na inny, skróciç lub
darowaç.
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3. Je˝eli w okresie zawieszenia wykonania Êrodka
dyscyplinarnego wychowanek dopuÊci∏ si´ ponownie
przewinienia, zawieszony Êrodek dyscyplinarny podlega wykonaniu, chyba ˝e dyrektor zak∏adu postanowi
inaczej ze wzgl´dów wychowawczych.
4. Decyzj´ o uchyleniu, zawieszeniu, zamianie,
skróceniu, darowaniu lub przerwaniu Êrodka dyscyplinarnego sporzàdza si´ na piÊmie i podaje do wiadomoÊci wychowankowi, a je˝eli wzgl´dy wychowawcze za
tym przemawiajà, równie˝ innym osobom, oraz do∏àcza do akt osobowych.
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wanie do zak∏adu. Do czasu wydania skierowania wychowanka umieszcza si´ w zak∏adzie, z którego ewidencji zosta∏ skreÊlony.
§ 79. Przed umieszczeniem wychowanka na czas
okreÊlony poza zak∏adem na podstawie art. 90 ustawy,
dyrektor zak∏adu mo˝e wystàpiç do sàdu rodzinnego
o zlecenie przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego.
§ 80. 1. W celu przygotowania wychowanka do
zwolnienia zak∏ad powinien:

§ 75. Dyrektor zak∏adu, ze wzgl´du na potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa wychowanka lub innych
osób, mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem do s´dziego rodzinnego sprawujàcego nadzór nad zak∏adem o wydanie nakazu doprowadzenia wychowanka przez Policj´
na specjalistyczne badania lekarskie lub leczenie szpitalne, w szczególnoÊci wychowanka, który dopuÊci∏ si´
czynu zabronionego, okreÊlonego w art. 134, art. 148
§ 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166,
art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz
art. 280 Kodeksu karnego.

1) zgromadziç informacje o potrzebach wychowanka
po zwolnieniu,

§ 76. Je˝eli przeciwko wychowankowi toczy si´ post´powanie karne, a jego pobyt w zak∏adzie stwarza∏by
powa˝ne zagro˝enie bezpieczeƒstwa zak∏adu, dyrektor
zak∏adu niezw∏ocznie zawiadamia organ prowadzàcy
post´powanie o potrzebie zastosowania Êrodka zapobiegawczego.

3) udzieliç pomocy w podj´ciu zatrudnienia i zamieszkania.

§ 77. Dyrektor zak∏adu zawiadamia niezw∏ocznie:
1) prezesa sàdu okr´gowego i Ministerstwo SprawiedliwoÊci o wydarzeniach nadzwyczajnych w zak∏adzie,
2) o samowolnym przed∏u˝eniu przez wychowanka
pobytu poza zak∏adem — sàd rodzinny.
§ 78. 1. Wychowanka skreÊla si´ z ewidencji zak∏adu w przypadku:
1) przeniesienia do innego zak∏adu,
2) zwolnienia z zak∏adu w zwiàzku z ustaniem wykonywania Êrodka poprawczego,
3) warunkowego zwolnienia z zak∏adu,
4) umieszczenia w schronisku, areszcie Êledczym lub
zak∏adzie karnym,
5) up∏ywu 3 miesi´cy nieobecnoÊci w zak∏adzie spowodowanej ucieczkà, samowolnym przed∏u˝eniem urlopu lub przepustki.
2. O skreÊleniu wychowanka z ewidencji zak∏adu
dyrektor zak∏adu niezw∏ocznie zawiadamia sàd rodzinny oraz Ministerstwo SprawiedliwoÊci.

2) udzieliç wychowankowi informacji:
a) dotyczàcych wyrobienia niezb´dnych dokumentów,
b) o przys∏ugujàcej wychowankowi pomocy w usamodzielnianiu,
c) o sposobie nawiàzania i utrzymywania kontaktów z kuratorem sàdowym,

2. Przygotowanie wychowanka do zwolnienia z zak∏adu mo˝e odbywaç si´ w hostelu.
§ 81. 1. Je˝eli zwalniany wychowanek nie posiada
w∏asnych pieni´dzy i nie mo˝e uzyskaç potrzebnej pomocy od rodziców (opiekunów) lub z innych êróde∏, dyrektor zak∏adu mo˝e udzieliç mu pomocy finansowej
i materialnej.
2. Zwalnianemu wychowankowi wydaje si´ za pokwitowaniem pozostajàce w depozycie przedmioty
wartoÊciowe, inne przedmioty i pieniàdze stanowiàce
jego w∏asnoÊç oraz, w razie potrzeby, zaÊwiadczenie
o stanie zdrowia.
3. Wychowanek otrzymuje dokumenty, a w razie
potrzeby bilet na przejazd, artyku∏y ˝ywnoÊciowe na
czas podró˝y oraz skierowanie na leczenie, jeÊli takie
jest zalecenie lekarskie.
§ 82. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
na pisemny wniosek wychowanka zwalnianego z zak∏adu, dyrektor zak∏adu mo˝e pozwoliç na pozostanie
wychowanka w zak∏adzie na czas okreÊlony.
Rozdzia∏ 7
Szczegó∏owe zasady pobytu nieletnich w schronisku
§ 83. 1. Schronisko opracowuje opini´ psychologiczno-pedagogicznà o nieletnim, która obejmuje:
1) okreÊlenie stanu zdrowia fizycznego, a w tym:

3. Ponowne umieszczenie w zak∏adzie wychowanka skreÊlonego z ewidencji zak∏adu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3—5, wymaga zwrócenia si´ do
Ministerstwa SprawiedliwoÊci z wnioskiem o skiero-

a) uwarunkowania biologiczne stanu zdrowia,
przebiegu cià˝y, choroby wieku dzieci´cego,
b) przebyte choroby, urazy, operacje,
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c) aktualny stan zdrowia, w tym sprawnoÊç fizycznà, sprawnoÊç analizatorów, kontakt ze Êrodkami psychoaktywnymi,
2) okreÊlenie poziomu
w szczególnoÊci:

rozwoju

psychicznego,

a) poziom rozwoju poznawczego, w tym przebieg
nauki szkolnej z uwzgl´dnieniem opóênieƒ w nauce i braków w wiadomoÊciach szkolnych oraz
z uwzgl´dnieniem zainteresowaƒ i predyspozycji zawodowych,
b) charakterystyk´ osobowoÊci nieletniego, w tym
cechy temperamentu, uczucia, potrzeby, wartoÊci, zainteresowania, zdolnoÊci oraz pozytywne
aspekty osobowoÊci,
3) charakterystyk´ Êrodowiska rodzinnego i rówieÊniczego, uwarunkowania psychospo∏eczne, wi´zi
emocjonalne, system wartoÊci, system wychowawczy,
4) analiz´ procesu nieprzystosowania spo∏ecznego,
5) wnioski okreÊlajàce kierunki oddzia∏ywaƒ resocjalizacyjnych,
6) propozycje dotyczàce rodzaju Êrodka wychowawczego lub poprawczego.
2. Opinia powinna zawieraç dat´ i podpisy osób
bioràcych udzia∏ w jej wydaniu oraz dyrektora schroniska.
§ 84. 1. W schronisku prowadzi si´ oddzia∏ywania
wychowawcze ukierunkowane na rozpocz´cie procesu
resocjalizacji.
2. W procesie resocjalizacji uwzgl´dnia si´ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej nieletniemu i jego rodzinie, o której mowa
w § 12 ust. 3.
§ 85. Schronisko udziela nieletniemu pomocy w nawiàzaniu kontaktów z rodzicami (opiekunami) i informuje ich o zachowaniu nieletniego.
§ 86. Przepisy § 57 i § 58 stosuje si´ odpowiednio.
§ 87. Nieletni w czasie pobytu w schronisku powinien:
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6) dbaç o schludny wyglàd i kultur´ s∏owa,
7) utrzymywaç czystoÊç i porzàdek w pomieszczeniach, w których przebywa,
8) przekazaç do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty
i przedmioty wartoÊciowe,
9) wykonywaç prace pomocnicze o charakterze porzàdkowym zwiàzane z funkcjonowaniem schroniska,
10) powracaç z przepustek w terminie ustalonym przez
dyrektora schroniska.
§ 88. 1. Dyrektor schroniska mo˝e przyznaç nieletniemu znajdujàcemu si´ w trudnej sytuacji materialnej
kieszonkowe na w∏asne wydatki, w wysokoÊci od 1,1%
do 6% kwoty bazowej.
2. Kieszonkowe jest wyp∏acane ze Êrodków przeznaczonych na utrzymanie schroniska.
3. Przepisy § 62 ust. 3 i 5 oraz § 63 stosuje si´ odpowiednio.
§ 89. 1. Nieletni mo˝e otrzymywaç paczki z ˝ywnoÊcià, ksià˝kami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego u˝ytku, z zastrze˝eniem § 87 pkt 8.
2. Paczki dor´cza si´ nieletniemu niezw∏ocznie za
pokwitowaniem.
§ 90. Dyrektor schroniska mo˝e przyznaç wychowankowi nagrod´ za:
1) w∏aÊciwà postaw´ i zachowanie,
2) wyró˝niajàce wykonywanie obowiàzków,
3) wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska,
4) osiàganie bardzo dobrych wyników w nauce.
§ 91. 1. Nagrodami sà:
1) pochwa∏a,
2) pochwa∏a wobec nieletnich,
3) list pochwalny do rodziców (opiekunów),
4) list pochwalny do sàdu,

1) przestrzegaç regulaminu i rozk∏adu zaj´ç w schronisku,

5) zezwolenie na rozmow´ telefonicznà na koszt
schroniska w obecnoÊci wychowawcy,

2) przestrzegaç zasad bezpieczeƒstwa i powiadamiaç
prze∏o˝onych o zagro˝eniach dla bezpieczeƒstwa
osób, dla porzàdku, Êrodowiska, zdrowia lub mienia,

6) przyznanie nagrody rzeczowej lub pieni´˝nej,

3) wykonywaç polecenia prze∏o˝onych,

7) zgoda na wykonanie przedmiotu lub us∏ugi
w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego
lub osób najbli˝szych,

4) odnosiç si´ do nieletnich oraz innych osób z poszanowaniem ich godnoÊci,

8) zgoda na udzia∏ w imprezach, zaj´ciach oÊwiatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem,

5) dbaç o stan zdrowia i higien´ osobistà,

9) zgoda na posiadanie wartoÊciowych przedmiotów,
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10) zgoda na noszenie prywatnej odzie˝y,
11) skrócenie, zawieszenie lub darowanie uprzednio
zastosowanego Êrodka dyscyplinarnego,
12) udzielenie przepustki,
13) zgoda na dodatkowe odwiedziny dla osób spoza rodziny.
2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami wychowawczymi mo˝na przyznaç jednorazowo wi´cej ni˝
jednà nagrod´.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 12, mogà byç udzielane za zgodà organu prowadzàcego post´powanie.
§ 92. Przepisy § 67 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
§ 93. Dyrektor mo˝e stosowaç wobec nieletniego
Êrodek dyscyplinarny za:
1) naruszenie ustalonego w schronisku porzàdku,
2) niewykonywanie obowiàzków,
3) zachowania godzàce w dobro innych osób.
§ 94. 1. Ârodkami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
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11) wystàpienie z wnioskiem o przeniesienie do schroniska interwencyjnego.
2. Przy stosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci rodzaj i okolicznoÊci
zachowania, o którym mowa w ust. 1, stosunek nieletniego do tego zachowania, dotychczasowà postaw´,
cechy osobowoÊci i stan zdrowia nieletniego.
§ 95. 1. Przed zastosowaniem Êrodka dyscyplinarnego dyrektor schroniska lub upowa˝niony przez niego pracownik pedagogiczny jest zobowiàzany wys∏uchaç nieletniego oraz zasi´gnàç opinii zespo∏u diagnostycznego.
2. Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania sporzàdza
si´ na piÊmie i podaje do wiadomoÊci nieletniego.
3. Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego
w∏àcza si´ do akt osobowych nieletniego.
§ 96. Przepisy § 73 i § 74 stosuje si´ odpowiednio.
§ 97. Dyrektor schroniska zawiadamia niezw∏ocznie:
1) o samowolnym przed∏u˝eniu przez nieletniego pobytu poza schroniskiem organ, do dyspozycji którego nieletni pozostaje,
2) prezesa sàdu okr´gowego i Ministerstwo SprawiedliwoÊci o wydarzeniach nadzwyczajnych w schronisku.

2) upomnienie wobec nieletnich,

4) zawiadomienie rodziców (opiekunów) o niew∏aÊciwym zachowaniu nieletniego,

§ 98. W przypadku braku dokumentu o przed∏u˝eniu pobytu nieletniego w schronisku na 7 dni przed
up∏ywem terminu umieszczenia, dyrektor schroniska
zawiadamia o tym sàd, który orzek∏ o umieszczeniu
nieletniego w schronisku.

5) zawiadomienie sàdu o niew∏aÊciwym zachowaniu
nieletniego,

§ 99. 1. Nieletniego skreÊla si´ z ewidencji schroniska w przypadku:

3) nagana,

6) cofni´cie zezwolenia lub nieudzielanie zezwolenia
na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska na
okres do miesiàca, z wyjàtkiem rozmów z rodzicami (opiekunami),
7) cofni´cie zgody lub nieudzielanie zgody na udzia∏
w imprezach, zaj´ciach oÊwiatowych i sportowych
oraz szkoleniach poza schroniskiem:
a) zwyk∏ym — na okres do 2 miesi´cy,

1) zwolnienia ze schroniska,
2) przeniesienia do innego schroniska,
3) umieszczenia w zak∏adzie, areszcie Êledczym lub zak∏adzie karnym.
2. O skreÊleniu nieletniego z ewidencji schroniska
dyrektor schroniska niezw∏ocznie zawiadamia sàd rodzinny, w∏aÊciwy okr´gowy zespó∏ nadzoru pedagogicznego oraz Ministerstwo SprawiedliwoÊci.

b) interwencyjnym — na okres do 3 miesi´cy,
Rozdzia∏ 8
8) cofni´cie zgody na posiadanie wartoÊciowych
przedmiotów lub noszenie w∏asnej odzie˝y,
9) cofni´cie zgody na dodatkowe odwiedziny dla osób
spoza rodziny nieletniego w schronisku:

Sposób wykonywania nadzoru nad zak∏adami
i schroniskami

b) interwencyjnym — na okres do 3 miesi´cy,

§ 100. Minister
SprawiedliwoÊci
sprawuje
zwierzchni nadzór nad zak∏adami i schroniskami poprzez prezesów sàdów okr´gowych oraz wyznaczone
osoby.

10) wystàpienie z wnioskiem o przeniesienie do innego schroniska tego samego rodzaju,

§ 101. 1. Zwierzchni nadzór Ministra SprawiedliwoÊci jest wykonywany poprzez:

a) zwyk∏ym — na okres do 2 miesi´cy,
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1) ustalanie i koordynowanie podstawowych kierunków nadzoru wykonywanego nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà zak∏adów i schronisk,

zytatorów Ministra SprawiedliwoÊci, okr´gowe zespo∏y nadzoru pedagogicznego i dyrektorów zak∏adu lub
schroniska.

2) kontrol´ dzia∏ania zak∏adów i schronisk,

2. Sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego
przez dyrektorów szko∏y (szkó∏) w zak∏adzie lub schronisku okreÊlajà odr´bne przepisy.

3) kontrol´ przestrzegania praw i obowiàzków nieletnich,
4) analiz´ stosowania przepisów prawa,
5) analiz´ prowadzenia dokumentacji w zak∏adach
i schroniskach,
6) wizytacje obejmujàce ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci zak∏adu lub schroniska i lustracje obejmujàce wybrane
dziedziny dzia∏alnoÊci zak∏adu lub schroniska,
7) organizowanie szkoleƒ, narad i konferencji prezesów sàdów okr´gowych, wizytatorów oraz pracowników zak∏adów lub schronisk,
8) inicjowanie wszcz´cia post´powaƒ wyjaÊniajàcych
i dyscyplinarnych,
9) rozpoznawanie skarg i wniosków.
2. Wizytacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przeprowadza si´ nie rzadziej ni˝ raz w okresie pi´cioletnim. O terminie i zakresie wizytacji zawiadamia si´ prezesa sàdu okr´gowego oraz dyrektora zak∏adu lub
schroniska na 30 dni przed terminem jej rozpocz´cia.

§ 103. 1. W sk∏ad okr´gowego zespo∏u nadzoru pedagogicznego, zwanego dalej zespo∏em, wchodzà:
1) kierownik zespo∏u,
2) starszy wizytator,
3) wizytator.
2. Zespó∏ pracuje na podstawie, uzgodnionego
z prezesami sàdów okr´gowych, dla których zosta∏
utworzony zespó∏, rocznego planu pracy, opracowanego na dany rok kalendarzowy.
3. Roczny plan pracy zawiera cele, zadania, sposób
i terminy jego realizacji.
4. Prezes sàdu okr´gowego, w∏aÊciwy dla okr´gowego zespo∏u, przedstawia roczny plan pracy zespo∏u
do zatwierdzenia Ministrowi SprawiedliwoÊci, w terminie do dnia 15 lutego ka˝dego roku.

3. Z przebiegu wizytacji lub lustracji sporzàdza si´
sprawozdanie zawierajàce ustalenia i ocen´ pracy zak∏adu lub schroniska.

5. Kierownik zespo∏u przedstawia Ministrowi SprawiedliwoÊci za poÊrednictwem prezesa sàdu okr´gowego, w∏aÊciwego dla okr´gowego zespo∏u, sprawozdanie z realizacji planu pracy w terminie do dnia 15 lutego ka˝dego roku.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, wraz
z projektem zaleceƒ pokontrolnych przedstawia si´
prezesowi sàdu okr´gowego i dyrektorowi zak∏adu lub
schroniska w terminie 14 dni od zakoƒczenia wizytacji
lub lustracji.

§ 104. 1. Prezes sàdu okr´gowego, w∏aÊciwy dla
okr´gowego zespo∏u, nawiàzuje i rozwiàzuje stosunek
pracy z osobami wymienionymi w § 103 ust. 1.

5. Prezes sàdu okr´gowego oraz dyrektor zak∏adu
lub schroniska mogà w terminie 14 dni od dnia przedstawienia sprawozdania zg∏osiç zastrze˝enia, uwagi
lub wnioski do sprawozdania lub projektu zaleceƒ pokontrolnych.
6. O sposobie za∏atwienia zastrze˝eƒ, uwag lub
wniosków, o których mowa w ust. 5, zawiadamia si´
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i wyznacza si´
termin do wykonania zaleceƒ pokontrolnych.
7. Dyrektor zak∏adu lub schroniska, za poÊrednictwem prezesa sàdu okr´gowego, niezw∏ocznie po
up∏ywie terminu wyznaczonego do wykonania zaleceƒ
pokontrolnych sk∏ada Ministrowi SprawiedliwoÊci informacj´ dotyczàcà zakresu i sposobu ich wykonania.

2. Prezes sàdu okr´gowego, o którym mowa
w ust. 1, zapewnia obs∏ug´ administracyjno-kancelaryjnà zespo∏u.
§ 105. 1. Dyrektor zak∏adu lub schroniska oraz inni
nauczyciele zajmujàcy stanowiska kierownicze sprawujà nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zak∏adach
i schroniskach.
2. W celu efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, dyrektor zak∏adu lub schroniska okreÊla standardy jakoÊci pracy
w planie rozwoju zak∏adu lub schroniska.
3. Standardy, o których mowa w ust. 2, opiniuje rada zak∏adu lub schroniska.

Rozdzia∏ 9
Sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego
w zak∏adach i schroniskach
§ 102. 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór
pedagogiczny w zak∏adach i schroniskach poprzez wi-

4. Nadzór pedagogiczny w zak∏adzie lub schronisku
jest sprawowany poprzez:
1) hospitacje polegajàce na obserwacji zaj´ç oraz
ocenie ich efektywnoÊci w odniesieniu do wychowanków,
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2) szczegó∏owe badanie sprawy lub rodzaju spraw
z zakresu dzia∏ania zak∏adu lub schroniska,
3) porównywanie iloÊciowe i jakoÊciowe dzia∏aƒ i zachowaƒ wychowanków w szczególnoÊci dotyczàcych wydarzeƒ nadzwyczajnych, terminowych powrotów z urlopów i przepustek oraz efektów dydaktycznych,
4) systematyczne sprawdzanie przebiegu dzia∏alnoÊci
resocjalizacyjnej zak∏adu lub schroniska,
5) analiz´ i diagnoz´ stopnia realizacji celów dzia∏alnoÊci resocjalizacyjnej, okreÊlenie i ocen´ efektów
tej dzia∏alnoÊci.
5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego jest dokumentowane. Sposób prowadzenia dokumentacji
okreÊla dyrektor zak∏adu lub schroniska.

Przepisy koƒcowe
§ 106. Tracà moc:
1) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zak∏adów poprawczych oraz zasad pobytu w nich nieletnich (Dz. U. Nr 58, poz. 361),
2) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji
schronisk dla nieletnich oraz zasad pobytu w nich
nieletnich (Dz. U. Nr 58, poz. 362).
§ 107. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 paêdziernika 2001 r.
Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 17 paêdziernika 2001 r. (poz. 1359)

Za∏àcznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZAK¸ADU (SCHRONISKA)
§ 1. Konkurs na stanowisko dyrektora zak∏adu
(schroniska) zarzàdza prezes sàdu okr´gowego, zwany
dalej „organizatorem konkursu”.
§ 2. Konkurs na stanowisko dyrektora zak∏adu
(schroniska) organizuje si´ przez:
1) og∏oszenie konkursu w danym zak∏adzie (schronisku), innych placówkach, w kuratorium oÊwiaty,
wy˝szych uczelniach, Êrodkach masowego przekazu,

§ 4. Do udzia∏u w konkursie nie mogà byç dopuszczone osoby, wobec których zosta∏o wszcz´te post´powanie dyscyplinarne lub które w okresie ostatnich
trzech lat przed og∏oszeniem konkursu zosta∏y ukarane
karami dyscyplinarnymi, a tak˝e odwo∏ane z funkcji
kierowniczych w zwiàzku z nieprawid∏owà realizacjà
powierzonych im zadaƒ.
§ 5. Kandydat na dyrektora zak∏adu (schroniska)
sk∏ada organizatorowi konkursu nast´pujàce dokumenty:

2) ustalenie terminu zg∏oszenia kandydatów,

1) pisemnie opracowany model zak∏adu (schroniska),

3) okreÊlenie terminu i miejsca posiedzenia komisji
konkursowej,

2) kwestionariusz osobowy ze zdj´ciem,

4) podanie wymagaƒ, jakim powinni odpowiadaç
kandydaci.
§ 3. 1. Organizator konkursu powo∏uje komisj´ konkursowà w sk∏adzie:
1) przedstawiciel prezesa sàdu okr´gowego jako przewodniczàcy,
2) przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci,
3) przedstawiciel kuratora oÊwiaty,
4) przedstawiciel okr´gowego zespo∏u nadzoru pedagogicznego,
5) przedstawiciel rady zak∏adu (schroniska),
6) po jednym przedstawicielu organizacji zwiàzkowych dzia∏ajàcych w zak∏adzie (schronisku).
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczàcy.

3) ˝yciorys uwzgl´dniajàcy przebieg pracy pedagogicznej i osiàgni´cia zawodowe,
4) odpisy dyplomów potwierdzajàcych kwalifikacje
pedagogiczne i osiàgni´cia zawodowe,
5) zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
§ 6. Organizator konkursu, na proÊb´ kandydata,
umo˝liwia mu zapoznanie si´ z dzia∏alnoÊcià zak∏adu
(schroniska).
§ 7. Konkurs przeprowadza si´ równie˝ w przypadku zg∏oszenia si´ jednego kandydata.
§ 8. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ 14 dnia od daty zamkni´cia listy przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów na
stanowisko dyrektora zak∏adu (schroniska).
§ 9. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1) pierwszy etap — sprawdzenie warunków formalnych oraz wst´pna ocena merytoryczna z∏o˝onej
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oferty; o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu decyduje komisja w g∏osowaniu jawnym;
w przypadku równej liczby g∏osów o przejÊciu kandydata do drugiego etapu decyduje przewodniczàcy komisji,
2) drugi etap — rozmowa z kandydatem na temat
funkcjonowania i rozwoju zak∏adu (schroniska), zainteresowaƒ zawodowych i dotychczasowych
osiàgni´ç.
§ 10. 1. Na posiedzeniu koƒcowym komisja konkursowa wy∏ania w g∏osowaniu tajnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, kandydata na stanowisko dyrektora zak∏adu (schroniska).
2. Je˝eli w pierwszej turze g∏osowania ˝aden z kandydatów nie uzyska∏ bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów,
do drugiej tury g∏osowania przechodzà dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwi´kszà liczb´ g∏osów. W przypadku uzyskania ponownie równej liczby g∏osów, przewodniczàcy komisji przedstawia obu kandydatów organizatorowi konkursu, który dokonuje wyboru.
3. Komisja konkursowa odst´puje od wskazania
kandydata, je˝eli ˝aden z kandydatów bioràcych udzia∏
w konkursie nie spe∏nia w wystarczajàcym stopniu wymagaƒ przewidzianych dla stanowiska dyrektora zak∏adu (schroniska).
§ 11. Komisja bezpoÊrednio po zakoƒczeniu konkursu informuje zainteresowanych o jego wyniku.

Poz. 1359

§ 12. Z przebiegu konkursu sporzàdza si´ protokó∏,
który po zakoƒczeniu pracy komisji podpisujà jej cz∏onkowie.
§ 13. 1. Kandydat mo˝e w ciàgu 3 dni od dnia og∏oszenia wyników konkursu wnieÊç sprzeciw od decyzji
komisji do organizatora konkursu.
2. O uwzgl´dnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje organizator konkursu. Nieodrzucenie sprzeciwu
w ciàgu 21 dni od daty wniesienia jest równoznaczne
z jego uwzgl´dnieniem.
3. Decyzja organu rozpatrujàcego sprzeciw jest
ostateczna.
§ 14. 1. Przewodniczàcy komisji konkursowej przekazuje wyniki konkursu i dokumentacj´ z jego przebiegu organizatorowi konkursu, który przedstawia Ministrowi SprawiedliwoÊci wniosek o powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora zak∏adu (schroniska).
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
przeprowadzenia konkursu organizator konkursu zarzàdza przeprowadzenie ponownego konkursu.
3. Je˝eli do konkursu nie zg∏osi si´ ˝aden kandydat
albo w wyniku konkursu nie wy∏oniono kandydata, organizator konkursu mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie
ponownego konkursu.

Za∏àcznik nr 2

SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI POBYTU NIELETNICH W ZAK¸ADZIE I SCHRONISKU
§ 1. 1. Ksi´g´ ewidencji wychowanków (nieletnich)
prowadzi si´ chronologicznie wed∏ug daty przyj´cia
wychowanka do zak∏adu (schroniska).

nà (wyniki badaƒ, karty informacyjne z pobytu w zak∏adzie opieki zdrowotnej, ksià˝eczk´ zdrowia wychowanka) oraz innà dokumentacj´ dotyczàcà wychowanka.

2. Do ksi´gi ewidencji wpisuje si´: imi´ i nazwisko
wychowanka (nieletniego) przyj´tego do zak∏adu
(schroniska), dat´ i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres zamieszkania, je˝eli nie ˝yjà — dat´ Êmierci, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych, nazw´ organu, do którego dyspozycji wychowanek (nieletni) pozostaje, adres dotychczasowego miejsca pobytu sta∏ego (zameldowania), a je˝eli nie ma on sta∏ego zameldowania, odnotowuje si´,
skàd przyby∏, dat´ przyj´cia do zak∏adu (schroniska)
oraz dat´ i przyczyn´ skreÊlenia z ewidencji, nazw´
i adres zak∏adu (schroniska), do którego wychowanek
(nieletni) zosta∏ przeniesiony, adres rodziców (opiekunów), którym zosta∏ przekazany, adres i miejsce pracy
— je˝eli wychowanek zosta∏ usamodzielniony.

2. Akta osobowe nieletniego w schronisku zawierajà: nakaz przyj´cia, postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku, korespondencj´ w sprawach
nieletniego, dokumenty szkolne, opinie psychologiczno-pedagogiczne, wnioski i wskazania dotyczàce opieki, programu indywidualnej resocjalizacji i terapii, osobistà dokumentacj´ zdrowotnà (wyniki badaƒ, karty informacyjne z pobytu w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
ksià˝eczk´ zdrowia nieletniego) oraz innà dokumentacj´ dotyczàcà nieletniego.

§ 2. 1. Akta osobowe wychowanka w zak∏adzie, stosownie do zakresu opieki i funkcji zak∏adu, zawierajà:
skierowanie, nakaz przyj´cia, orzeczenia sàdu, korespondencj´ w sprawach wychowanka, dokumenty
szkolne, opinie psychologiczno-pedagogiczne, wnioski
i wskazania dotyczàce opieki, programu indywidualnej
resocjalizacji i terapii, osobistà dokumentacj´ zdrowot-

§ 3. 1. Zak∏ad (schronisko) prowadzi karty wyposa˝enia dla wychowanków (nieletnich) korzystajàcych
z zaopatrzenia w odzie˝ i inne wyposa˝enie.
2. Kart´ wyposa˝enia prowadzi osoba wyznaczona
przez dyrektora zak∏adu (schroniska). Do karty wpisuje
si´ imi´ i nazwisko wychowanka (nieletniego), dat´
urodzenia, dat´ przybycia i zwolnienia z zak∏adu
(schroniska), bielizn´, odzie˝, obuwie i inne wyposa˝enie b´dàce w∏asnoÊcià wychowanka (nieletniego)
w chwili przybycia do zak∏adu (schroniska) i otrzymane
w czasie pobytu.
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§ 4. Zak∏ad (schronisko) jest zobowiàzany przechowywaç w depozycie dokumenty, przedmioty osobiste
i wartoÊciowe wychowanków (nieletnich) obj´tych
opiekà.
§ 5. 1. Dla ka˝dej grupy wychowawczej zak∏ad
(schronisko) prowadzi dziennik zaj´ç wychowawczych,
w którym odnotowuje si´ przebieg zaj´ç wychowawczych w danym roku.
2. Dziennik zaj´ç wychowawczych zak∏ada wychowawca grupy, opatrujàc kart´ tytu∏owà dziennika
stemplem pod∏u˝nym zak∏adu (schroniska), wpisujàc
nazw´ zak∏adu (schroniska) i oznaczenie grupy; kart´
tytu∏owà dziennika podpisuje dyrektor zak∏adu (schroniska).
3. Do dziennika zaj´ç wychowawczych wychowawcy grupy wpisujà: list´ wychowanków (nieletnich), dat´ i miejsce urodzenia, klas´, nazwisko i adres rodziców
(opiekunów), uwagi o wychowankach (nieletnich).
4. W dzienniku zaj´ç wychowawczych odnotowuje
si´ zaj´cia powtarzajàce si´ okresowo, plan pracy resocjalizacyjnej, tygodniowe za∏o˝enia wychowawcze i realizacj´ planu, kontakty z rodzinà wychowanka (nieletniego), zaj´cia specjalistyczne oraz w ko∏ach zainteresowaƒ, a tak˝e przeprowadzone hospitacje i wizytacje,
z podaniem nazwy zaj´ç i osoby prowadzàcej.
§ 6. 1. Ksi´g´ przebiegu s∏u˝by nocnej zak∏ada kierownik internatu, opatrujàc kart´ tytu∏owà stemplem
pod∏u˝nym i wpisujàc nazw´ zak∏adu (schroniska).
Kart´ tytu∏owà podpisuje dyrektor zak∏adu (schroniska).
2. Wychowawca pe∏niàcy s∏u˝b´ nocnà wpisuje
czas pe∏nienia s∏u˝by, imi´ i nazwisko pe∏niàcych s∏u˝b´ nocnà, przebieg s∏u˝by nocnej, cz´stotliwoÊç przeprowadzonej kontroli grup wychowawczych i terenu
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obiektu, odnotowujàc uwagi i zaistnia∏e wydarzenia
oraz wydane polecenia, je˝eli zachodzi taka potrzeba.
§ 7. Ksi´ga ewidencji wychowanków (nieletnich)
umieszczonych w izbie przejÊciowej i ksi´ga ewidencji
wychowanków (nieletnich) umieszczonych w izbie izolacyjnej zawierajà: imi´ i nazwisko wychowanka (nieletniego), dat´ i godzin´ umieszczenia, przyczyn´
umieszczenia, imi´ i nazwisko osoby podejmujàcej decyzj´ o umieszczeniu, uwagi i spostrze˝enia osób sprawujàcych opiek´ nad wychowankiem (nieletnim)
w czasie jego pobytu w izbie oraz dat´ i godzin´ zwolnienia z izby.
§ 8. 1. Ksi´ga ewidencji przepustek i urlopów w zak∏adzie zawiera imi´ i nazwisko wychowanka, dat´ i godzin´ opuszczenia zak∏adu, dat´ i godzin´ przybycia do
zak∏adu, a je˝eli si´ spóêni∏ — przyczyn´ spóênienia
i uwagi.
2. Ksi´ga ewidencji przepustek w schronisku zawiera imi´ i nazwisko nieletniego, dat´ i godzin´ opuszczenia schroniska, dat´ i godzin´ przybycia do schroniska,
a je˝eli si´ spóêni∏ — przyczyn´ spóênienia i uwagi.
§ 9. Ksi´ga ewidencji ucieczek zawiera imi´ i nazwisko wychowanka (nieletniego), dat´ i godzin´ ucieczki,
miejsce, skàd zbieg∏, spod czyjej opieki, dat´ i godzin´
doprowadzenia (lub przybycia), informacj´, przez kogo
zosta∏ doprowadzony, imi´ i nazwisko osoby przyjmujàcej, uwagi.
§ 10. Ksi´ga nagród i Êrodków dyscyplinarnych zawiera: imi´ i nazwisko wychowanka (nieletniego), dat´, rodzaj nagrody lub Êrodka dyscyplinarnego, czas
trwania nagrody lub Êrodka dyscyplinarnego.
§ 11. Zasady prowadzenia dokumentacji stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego okreÊlajà odr´bne przepisy.
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WZÓR

M I N I S T E R S T W O S P R AW I E D L I W O Â C I
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
L. dz. ..................................................................

Pani/Pan
Prezes Sàdu Rejonowego
w ...........................................................

S K I E R O WA N I E
Na podstawie prawomocnego orzeczenia Sàdu Rejonowego .............................................................................
w ............................................................................. z dnia ................................................... sygn. akt ..........................
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich kieruje nieletniego ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców)

do Zak∏adu Poprawczego w ............................................................................................................................................
W za∏àczeniu dokumentacja o nieletnim.

Dyrektor Departamentu

Do wiadomoÊci:
1) Dyrektor Zak∏adu Poprawczego
w ......................................................................
2) Dyrektor Schroniska dla Nieletnich
w ......................................................................
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

M I N I S T E R S T W O S P R AW I E D L I W O Â C I
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
L. dz. ..................................................................
Pani/Pan
Dyrektor Zak∏adu Poprawczego
w ...........................................................

PRZENIESIENIE
Na wniosek ......................................................................................................................................................................
(na podstawie postanowienia ...................................................................) z dnia .......................................................
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich przenosi nieletniego ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców)

pozostajàcego do dyspozycji Sàdu Rejonowego w .......................................................................................................
sygn. akt ...............................................
z Zak∏adu Poprawczego w ................................................................................................
do Zak∏adu Poprawczego w ..............................................................................................
W za∏àczeniu dokumentacja o nieletnim.
Dyrektor Departamentu
Do wiadomoÊci:
1) Prezes Sàdu Rejonowego Wydzia∏ Rodzinny i Nieletnich
w ...............................................................................................
2) Dyrektor Zak∏adu Poprawczego
w ..............................................................................................
3) Rodzice (opiekunowie) nieletniego
..................................................................................................

