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W ostatnich miesiącach, w związku z wykonywaniem przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura 

Rzecznika przeprowadzili wizytacje policyjnych izb dziecka, położonych w różnych 

częściach Polski. Ogląd poszczególnych placówek pozwala dostrzec znaczne różnice 

w warunkach bytowych, jakie zapewniają one nieletnim. W niektórych z nich, 

wychowankowie mają do dyspozycji jadalnię, świetlicę lekcyjną oraz świetlicę 

rekreacyjną. W innych z kolei, nie ma tego typu pomieszczeń, czego przykładem jest 

Policyjna Izba Dziecka w Płocku. W placówce tej niewielka świetlica pełni funkcję 

jadalni, miejsca gdzie nieletni spędzają cały swój wolny czas i gdzie odbywają się 

zajęcia oświatowe. W wymienionej Izbie rażący jest również brak łóżek w 

sypialniach wychowanków, którzy śpią na materacach rozkładanych na podłodze. 

Wskazane powyżej różnice w warunkach bytowych, jakie zapewniają 

nieletnim policyjne izby dziecka, mają swoje źródło w niedostatku odpowiednich 

uregulowań prawnych i wskazują na potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej w 

tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych 

izbach dziecka (Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 104 z późn. zm.), zgodnie z delegacją 

ustawową zawartą w art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.), 

reguluje bowiem „szczegółowe zasady pobytu nieletnich w policyjnych izbach 

dziecka, mając na uwadze stworzenie właściwych warunków pobytu nieletnich i 
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przestrzeganie ich praw, względy bezpieczeństwa, a także sprawność postępowania 

oraz odpowiednie rozdzielenie nieletnich ze względu na charakter czynów, których 

się dopuścili i stopień ich demoralizacji". Wobec braku odpowiedniej delegacji 

ustawowej, przywołane rozporządzenie nie może określić warunków, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia w policyjnych izbach dziecka i sposobu ich wyposażenia. 

Kwestia ta wymaga więc uregulowania, co mogłoby nastąpić analogicznie jak ma to 

miejsce w przypadku pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do jednostek organizacyjnych Policji. W 

moim przekonaniu, należy również opracować regulamin pobytu nieletnich w 

policyjnej izbie dziecka, który stanowiłby załącznik do rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakim powinna ona odpowiadać. 

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.) uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, 

zmierzającej do rozszerzenia delegacji ustawowej z art. 83 § 3 ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich, a następnie wydania na jego podstawie rozporządzenia regulującego 

w sposób szczegółowy warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby 

dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach. 


