
Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r.

Poz. 638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,  
pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń,  

pokoi i izb 

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, 
poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1

Przepis ogólny 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej 
skład; 

2)  warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji, tymczasowe pomiesz-
czenia przejściowe oraz policyjne izby dziecka; 

3)  regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)  sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz udo-
stępniania  tych zapisów uprawnionym podmiotom, a  także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu 
przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. 

Rozdział 2

Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji  
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

§ 2. 1. Pomieszczenie w jednostce organizacyjnej Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeź-
wienia, zwane dalej „pomieszczeniem”, znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku. 

2. Pomieszczenie może być usytuowane poniżej kondygnacji parterowej w przypadku spełnienia następujących warun-
ków: 

1) zapewnienia oświetlenia naturalnego; 

2) wyposażenia w izolację przeciwwilgociową. 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1491). 
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§ 3. Ze względu na liczbę osób, które mogą być umieszczone w pomieszczeniu, lub liczbę pokoi wchodzących w jego 
skład, pomieszczenie może być podzielone na oddziały, jeżeli istnieje możliwość zapewnienia właściwej obsługi pomiesz-
czenia, kontroli zachowania osób w nim umieszczonych oraz bezpieczeństwa osób w nim przebywających. 

§ 4. 1. W skład pomieszczenia wchodzą: 

1) pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

2) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 

3) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 

4) pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnia, natrysk i toaleta. 

2. W skład pomieszczenia mogą wchodzić: 

1) szatnia dla obsługi pomieszczenia; 

2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu; 

3) pokój dyżurnego zmiany – w przypadku gdy w skład pomieszczenia wchodzi więcej niż jeden oddział; 

4) pokój dla obsługi pomieszczenia. 

3. Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniu pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania 
naczyń – w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych. 

§ 5.  Jeżeli ze względów  technicznych nie  jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokoju, magazynu  lub szatni, 
o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniem. 

§ 6. Wejście do pomieszczenia i wyjście z niego wyposaża się w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji 
z zamkami mechanicznymi lub elektronicznymi. 

§ 7. 1. Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki: 

1)  mieć ściany o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubo-
ści co najmniej 25 centymetrów, pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz prepara-
tów czyszcząco-dezynfekujących; 

2)  mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone 
podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach. 

2. Na ścianie korytarza, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, może być zamocowana półka służąca do stawiania naczyń z posiłkami. 

§ 8. 1. Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć: 

1)  powierzchnię przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niż 3 m2; 

2)  podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszczących i dezynfekujących; 

3)  okno uchylne w grubości muru o powierzchni nie mniejszej niż 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną 
na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mecha-
nicznej  oraz  okna  nieotwieralnego o  konstrukcji  antywłamaniowej  dopuszcza  się  odstąpienie  od  instalowania  siatki 
stalowej wewnętrznej; 

4)  wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określo-
nych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie; włączniki oświetlenia zlo-
kalizowane są poza pokojem; 

5)  przyciski do wzywania obsługi pokoju; system wzywania obsługi pokoju zasilany jest bezpiecznym napięciem elek-
trycznym; 

6)  drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym lub elektronicznym oraz łańcuchem 
zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający widoczność, zabezpieczony od strony 
pokoju szkłem hartowanym, a z drugiej strony – ruchomą zasłoną; 

7)  w wyposażeniu jednoosobowe prycze lub materace wolno leżące, pokryte zmywalną tkaniną, oraz stoły, taborety lub 
ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany. 
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2.  Drzwi  do  pokoju  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia  mogą  być  wyposażone 
w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nim umieszczonym, posiadające zabez-
pieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju. 

§ 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń musi spełniać warunki sanitarne i być 
wyposażony w sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środ-
ków spożywczych. 

§ 10. Magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej musi mieć wyodrębnio-
ne części przeznaczone do przechowywania: 

1) rzeczy osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

2) rzeczy chorych zakaźnie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

3) czystej bielizny pościelowej; 

4) brudnej bielizny pościelowej. 

§ 11. 1. Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej musi być ogrzewany, oświetlony, wentylowany oraz 
wyposażony w urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach zamiesz-
kania zbiorowego, o których mowa w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

2. Instalację dostarczającą wodę do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej wyposaża się w urzą-
dzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, zabezpieczone przed dostępem osób umieszczonych w po-
mieszczeniu. 

3. Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaża się w szybę z nietłukącego się materiału lub w szybę zabez-
pieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie. 

4. Drzwi do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać warunki, o których mowa 
w ust. 3. 

§ 12. Pokój dyżurnego zmiany wyposaża się w instalację telefoniczną. 

§ 13. 1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji 
zagrożenie życia i zdrowia osób w nim przebywających. 

2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone: 

1)  na ścianach lub w podłogach korytarzy pomieszczenia, w szczególności przy drzwiach do pokoi dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

2) w pokoju dyżurnego zmiany; 

3) w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej. 

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić: 

1) przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez obsługę pomieszczenia; 

2)  punkty alarmowe umieszczone w pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej, w pokoju dla obsługi 
pomieszczenia lub w szatni dla obsługi pomieszczenia. 

4. Drzwi oraz okna w pomieszczeniu mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie. 

§ 14. Pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i re-
jestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym. 

§ 15. 1. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w pomieszczeniu może służyć system telewizji przemysłowej. 
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2. System telewizji przemysłowej składa się z: 

1) zestawu kamerowego CCTV z odpowiednim obiektywem i wyposażeniem pomocniczym; 

2) urządzenia sterującego i transmisyjnego, multipleksera oraz dzielnika obrazu; 

3) monitora i urządzenia przetwarzającego sygnały wizyjne na obraz wyświetlany na ekranie; 

4)  urządzenia rejestrującego obraz wraz ze znacznikiem czasu umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwa-
lonego obrazu zgodnie z czasem lokalnym. 

3. Zestaw kamerowy CCTV może być zainstalowany w: 

1) pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

2) pokoju do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 

3) magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 

4) pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej; 

5) korytarzu; 

6) szatni dla obsługi pomieszczenia; 

7)  pokoju do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu; 

8) pokoju dyżurnego zmiany lub pokoju dla obsługi pomieszczenia. 

4. Do przekazywania obrazu z części pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej, w szczególności 
z  natrysków  i  toalet,  należy  stosować  zestaw  kamerowy  CCTV wyposażony  w  funkcję  uniemożliwiającą  ukazywanie  
intymnych części ciała osoby umieszczonej w pomieszczeniu oraz wykonywania przez nią intymnych czynności fizjolo-
gicznych. 

5. Do utrwalania obrazu w systemie telewizji przemysłowej można wykorzystać urządzenia elektroniczne typu analogo-
wego lub cyfrowego, w szczególności magnetowid, zestaw kamerowy CCTV oraz rejestrator cyfrowy. 

§ 16. 1. Regulamin pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się 
w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie 
lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka. 

Rozdział 3

Zakres dokumentacji prowadzonej w pomieszczeniu 

§ 17. 1. W pomieszczeniu prowadzi się następującą dokumentację: 

1)  książkę przebiegu służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, której 
wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2)  książkę ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeź-
wienia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

3) książkę wizyt lekarskich, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

4) kwity depozytowe, których wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

5)  kartę zapoznania z regulaminem pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeźwienia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

2. W pomieszczeniu prowadzi się ewidencję następującej dokumentacji: 

1)  nakazów przyjęcia, przekazania i zwolnienia osób zatrzymanych, na podstawie których osoby te są odpowiednio przyj-
mowane, przekazywane i zwalniane z pomieszczenia; wzór nakazu przyjęcia, przekazania i zwolnienia osoby zatrzyma-
nej stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia; 
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2)  nakazów wydania osób zatrzymanych, na podstawie których osoby te są wydawane do czynności służbowych; wzór 
nakazu wydania osoby zatrzymanej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

3)  kopii protokołów zatrzymania osoby; 

4)  kopii protokołów doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia, wraz z wynikiem badania zawartości alkoholu w organi-
zmie wskazującym na stan nietrzeźwości osoby; 

5) kopii wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby zatrzymanej; 

6)  zaświadczeń lekarskich wymaganych przy przyjęciu osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia; 
wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia; 

7) dokumentacji medycznej osoby przyjętej do pomieszczenia. 

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, można prowadzić w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwia-
jący uszkodzenie lub zniszczenie danych w niej zawartych. 

4. W przypadku stwierdzenia w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, błędnych zapisów uzupełnia się te zapi-
sy nowym wpisem z adnotacją opisującą przyczynę i zakres zmiany dokonanego wpisu. 

§ 18. 1. Dokumentem wymaganym do przyjęcia osoby zatrzymanej do pomieszczenia jest kopia protokołu zatrzymania 
osoby oraz nakaz przyjęcia osoby zatrzymanej. 

2. Dokumentem dodatkowo wymaganym do przyjęcia do pomieszczenia: 

1)  osoby posiadającej widoczne obrażenia ciała jest notatka służbowa dotycząca okoliczności ich powstania albo raport – 
jeśli wynika to z odrębnych przepisów, sporządzone przez wykonującego doprowadzenie lub konwój; 

2)  osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia albo osoby zatrzymanej, której zgodnie z przepisami w sprawie badań le-
karskich osób zatrzymanych udzielono niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej lub którą poddano niezbędnym ba-
daniom lekarskim, jest zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej 
w pomieszczeniu. 

§ 19. 1. Dokumentem wymaganym do wydania albo przekazania osoby zatrzymanej z pomieszczenia jest odpowiednio 
nakaz wydania osoby zatrzymanej albo nakaz przekazania osoby zatrzymanej. 

2. Dokumentem wymaganym do zwolnienia osoby zatrzymanej z pomieszczenia jest nakaz zwolnienia osoby zatrzyma-
nej albo zarządzenie sądu albo polecenie sądu lub prokuratora. 

§ 20. Dokumentem wymaganym do pobytu w pomieszczeniu osoby zatrzymanej, przekazanej do dyspozycji sądu, jest 
kopia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania tej osoby, zawierająca datę i godzinę jego złożenia 
w sądzie. 

§ 21. 1. Nakaz przyjęcia, przekazania, wydania, zwolnienia osoby zatrzymanej lub kopia wniosku prokuratora o zasto-
sowanie tymczasowego aresztowania tej osoby mogą zostać przesłane telefaksem lub pocztą elektroniczną. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji telefonicznie potwierdza u wystaw-
cy nakazu lub wniosku fakt jego sporządzenia i odnotowuje to na odwrocie nakazu lub wniosku przesłanego telefaksem lub 
wydruku nakazu lub wniosku przesłanego pocztą elektroniczną. 

§ 22. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1–6, czynności 
przyjmowania, zwalniania, wydawania i przekazywania osób wstrzymuje się do czasu usunięcia tych nieprawidłowości. 

Rozdział 4

Warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji 

§ 23. 1. Pokój przejściowy w jednostce organizacyjnej Policji znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej bu-
dynku, w miejscu wyznaczonym przez kierownika tej jednostki. 

2. Pokój przejściowy musi być usytuowany lub zabezpieczony w sposób uniemożliwiający kontakt osób postronnych 
z osobami w nim umieszczonymi. 
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§ 24. 1. Pokój przejściowy musi mieć: 

1)  ściany spełniające wymogi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, albo wykonane z kraty stalowej, zabezpieczone zainsta-
lowaną od wewnątrz siatką stalową; 

2)  drzwi spełniające wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, albo wykonane z kraty stalowej z zainstalowaną od we-
wnątrz siatką stalową oraz zamkiem mechanicznym lub elektronicznym; 

3) punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem; 

4) w wyposażeniu stół oraz taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany; 

5)  podłogę,  wentylację,  oświetlenie  i  przyciski  do  wzywania  obsługi  pokoju,  spełniające  wymogi,  o  których  mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 2, 4 i 5. 

2. Drzwi w pokoju przejściowym mogą być wyposażone w: 

1) urządzenia sygnalizujące ich otwarcie oraz 

2)  drzwiczki służące do zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym, wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwia-
jące ich otwarcie od wewnątrz pokoju. 

3. Pokój przejściowy może mieć okno spełniające wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3. 

§ 25. Pokój przejściowy może być wyposażony w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania 
i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym. 

§ 26. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w pokoju przejściowym może służyć system telewizji prze-
mysłowej, o którym mowa w § 15 ust. 1. Przepis § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 27. 1. Regulamin pobytu osób w pokoju przejściowym określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 

2. Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się 
w pokoju przejściowym, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie 
człowieka. 

Rozdział 5

Warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe 

§ 28. 1. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe znajduje się na kondygnacji parterowej. 

2. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe musi być usytuowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający kon-
takt osób postronnych z osobami w nim umieszczonymi. 

§ 29. 1. W tymczasowym pomieszczeniu przejściowym wyodrębnia się: 

1) miejsca dla osób zatrzymanych; 

2) miejsce do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osób w nim umieszczonych; 

3) miejsce do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu. 

2. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe musi mieć: 

1) wejście i wyjście zabezpieczone drzwiami lub kratą stalową, wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny; 

2)  ściany spełniające wymogi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, lub wykonane z kraty stalowej i zabezpieczone zainsta-
lowaną od wewnątrz siatką stalową; 

3) podłogę trwałą i zmywalną; 

4) oświetlenie; 

5)  dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych; 

6) dostęp do pokoi sanitarnych służących do utrzymania higieny osobistej. 
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§ 30. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe może być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące rów-
nież do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym. 

§ 31. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym może służyć 
system telewizji przemysłowej, o którym mowa w § 15 ust. 1. Przepisy § 15 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 32. 1. Regulamin pobytu osób w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

2. Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się 
w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy 
zamachu na zdrowie człowieka. 

Rozdział 6

Warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka 

§ 33. 1. Policyjna izba dziecka, zwana dalej „izbą”, znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku. 

2. W skład izby wchodzą: 

1) sypialnia dla nieletnich; 

2) pokój dyżurnego izby; 

3) pokój kierownika izby; 

4) pokój personelu izby; 

5) świetlica; 

6) jadalnia; 

7)  pokój izolacyjny przeznaczony dla nieletnich nietrzeźwych lub stwarzających swoim zachowaniem zagrożenie dla zdro-
wia lub życia własnego lub innych osób; 

8) pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i toalety; 

9) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 

10) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej; 

11)  miejsce do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu, wydzielone, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nielet-
niemu ucieczkę oraz kontaktowanie się z osobami postronnymi, w szczególności zamknięte ogrodzenie o wysokości co 
najmniej 3 m. 

3. W skład izby może wchodzić: 

1) szatnia dla personelu izby; 

2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego; 

3) izolatka sanitarna przeznaczona dla nieletnich chorych zakaźnie. 

4. Nie wymaga się wydzielenia w izbie pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń – 
w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych. 

5. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w izbie pokoju, magazynu lub szatni, o których mowa 
w ust. 2 pkt 9 i 10 oraz w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się ich usytuowanie poza izbą. 

§ 34. Izba powinna spełniać warunki, o których mowa w § 6 i § 7 ust. 1. 

§ 35. 1. Sypialnia dla nieletnich musi spełniać warunki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–6, i posiadać jednoosobowe 
łóżka bez ostrych krawędzi lub materace. 

2. Sypialnia dla nieletnich może być wyposażona w szafki na rzeczy osobiste. 

3. Pokój dyżurnego wyposaża się w instalację telefoniczną. 

4. Pokój kierownika izby, dyżurnego izby oraz pokój personelu izby wyposaża się w urządzenia i sprzęt biurowy. 
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5. Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz 
zmywania naczyń oraz magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej muszą 
spełniać wymogi określone w § 9–11. 

§ 36. 1. Świetlicę wyposaża się w: 

1) stół i krzesła; 

2) sprzęt audiowizualny; 

3) sprzęt do gier i zabaw; 

4) podręczną biblioteczkę. 

2. Świetlica może być wyposażona w materiały dydaktyczne. 

§ 37. 1. Izbę wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu najbliższej jednostki organizacyjnej Policji 
zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w izbie. 

2. Instalację, o której mowa w ust. 1, stanowią: 

1)  dzwonki alarmowe i punkty świetlne, znajdujące się w pokoju dyżurnego izby oraz dyżurnego jednostki organizacyjnej 
Policji lub w innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany; 

2) przyciski dzwonków alarmowych umieszczone: 

a) w pokoju kierownika izby, w pokoju personelu izby i w pokoju dyżurnego izby, 

b)  na ścianach lub podłodze korytarza, w szczególności przy drzwiach sypialni, izolatki sanitarnej i pokoju izolacyjnego, 

c) w świetlicy, jadalni, pokoju sanitarnym oraz miejscu do rekreacji na świeżym powietrzu, 

d) w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej. 

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez osoby 
wykonujące zadania w izbie. 

4. Drzwi oraz okna w izbie mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie. 

§ 38. Izba może być wyposażona w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania 
obrazu, działające w systemie całodobowym. 

§ 39. 1. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w izbie może służyć system telewizji przemysłowej, o któ-
rym mowa w § 15 ust. 1. 

2. Zestaw kamerowy CCTV może być zainstalowany w: 

1) sypialni dla nieletnich; 

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń; 

3) pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej; 

4)  korytarzu, świetlicy, pokoju izolacyjnym, izolatce sanitarnej i magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do 
depozytu oraz bielizny pościelowej; 

5) pokoju dyżurnego izby; 

6) pokoju kierownika izby; 

7) pokoju personelu izby; 

8) pokoju do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego; 

9) miejscu do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu. 

3. Przepisy § 15 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 40. 1. Regulamin pobytu w izbie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

2. Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw nieletnich umieszcza się 
w sypialni dla nieletnich, świetlicy, pokoju izolacyjnym i izolatce sanitarnej, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub 
dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka. 
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Rozdział 7

Sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka 
oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom, a także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu 

przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem 

§ 41. 1. Zapis obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przej-
ściowych,  tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych  izb dziecka przechowywany  jest  przez okres  co 
najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód 
w sprawie w ramach toczącego się postępowania. 

2. Zapisany obraz przechowuje się w ramach jego archiwizacji, na nośniku, który: 

1)  zapewnia możliwość wiernego odczytywania zarejestrowanego obrazu w urządzeniach produkowanych przez różnych 
producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników; 

2) jest dostosowany do przechowywania w temperaturze od 18°C do 22°C przy wilgotności względnej od 40% do 50%. 

3.  Archiwizacji  zapisanego  obrazu  oraz  jego  prawidłowego  zabezpieczenia  przed  utratą,  zniekształceniem  lub  nie-
uprawnionym ujawnieniem dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 

4. Z czynności archiwizowania zapisanego obrazu sporządza się protokół, który zawiera: 

1) datę i miejsce sporządzenia archiwizacji; 

2) imię i nazwisko osoby wykonującej archiwizację; 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia zapisu obrazu; 

4) numer identyfikacyjny nadany nośnikowi z danymi archiwalnymi; 

5) inne dane dotyczące dokonywanej archiwizacji. 

§ 42. 1. Zapis obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przej-
ściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka jest niszczony, po upływie terminu jego 
przechowywania, o którym mowa w § 41 ust. 1. 

2. Zniszczenia zapisu obrazu dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 

3. Zniszczenie zapisu obrazu następuje poprzez usunięcie go z nośnika, na którym został  zarejestrowany, w sposób 
uniemożliwiający jego odzyskanie. Jeżeli nośnika nie można wykorzystać ponownie, należy go zniszczyć. Z czynności tych 
sporządza się protokół. 

§ 43. Zapisany obraz jest udostępniany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na pisemny wniosek upraw-
nionego podmiotu. 
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Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 44. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji służbowej według wzorów dotychczasowych do wyczerpania ich zapa-
sów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

 
 Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 
2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 192, poz. 1187 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 1106), 
które utraciło moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280). 




