
Pismem z dnia 13 lutego 2009 r. (numer jak wyżej), Rzecznik Praw 

Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do rozszerzenia delegacji 

ustawowej zawartej w art. 83 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w 

takim zakresie, aby możliwe było uregulowanie w rozporządzeniu warunków, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia w policyjnych izbach dziecka. Kwestia ta 

wymaga bowiem analogicznego uregulowania jak ma to miejsce w przypadku 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia jednostek organizacyjnych Policji. Konieczne jest także opracowanie 

regulaminu pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, który stanowiłby 

załącznik do rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny one odpowiadać. 

W odpowiedzi z dnia 27 lutego 2009 r. (l.dz. BMP-079-1344/09/AK), 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał, 

iż optymalnym rozwiązaniem powyższego problemu byłoby zawarcie wspomnianej 

delegacji w ustawie o Policji. Niestety, mimo upływu ponad dwunastu miesięcy od 

rozpoczęcia korespondencji w przedmiotowej sprawie, w dotychczasowych 

nowelizacjach ustawy o Policji, nie rozszerzono brzmienia art. 15 ust. 10 ustawy w 

sposób, na który Ministerstwo wskazywało pismem z dnia 30 września 2009 r. (l.dz. 

BMP-079/7888/09/AK). W efekcie nie wydano również rozporządzenia 

określającego szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby 
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dziecka, wraz z regulaminem pobytu wychowanków w tego typu placówkach. Stąd, 

w trakcie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w policyjnych izbach dziecka, 

przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich nadal dostrzegają szereg 

rozbieżności w ich wyposażeniu. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 

z późn. zm.) ponownie uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy 

legislacyjnej, zmierzającej docelowo do wydania rozporządzenia regulującego w sposób 

szczegółowy warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z 

regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach. Jednocześnie uprzejmie proszę 

o wskazanie przyczyn dotychczasowego nie uwzględnienia proponowanych przez 

Rzecznika zmian. 


