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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 10 lutego 1999 r. 

w sprawie nadania osobowoścI prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 
1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 73, poz. 323, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. 
Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce orga
nizacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Diakonia Kościo-

ła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej" , z siedzibą w Warszawie, erygowanej przez 
Radę Synodalną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 10 lutego 1999 r. 

w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty 
w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach. 

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ośrodku - należy przez to rozumieć strzeżony ośro
dek dla cudzoziemców, 

2) areszcie - należy przez to rozumieć areszt w celu 
wydalenia. 

§ 2. W ośrodku powinny znajdować się pomiesz
czenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz 
plac rekreacyjno-sportowy. 

§ 3. 1. W skład pomieszczeń mieszkalnych ośrodka 
powinny wchodzić: 

1) pokoje dla cudzoziemców, 

2) biblioteka, 

3) pomieszczenia do zajęć kulturalnych i sportowych, 

4) pomieszczenie do wykonywania praktyk religij
nych, 

5) umywalnie, 

6) ustępy. 

2. W skład pomieszczeń administracyjno-gospo-
darczych ośrodka powinny wchodzić: 

1) izba dyżurna, 

2) pokój lekarski, 

3) izolatka dla chorych, 

4) pokój widzeń, 

5) kuchnia i stołówka, 

6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziem
ców przekazanych do depozytu, pościeli czystej 
oraz brudnej, 

7) pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania 
oraz suszenia odzieży i obuwia. 

3. W skład ośrodka może wchodzić także pralnia. 

§ 4. 1. Pomieszczenia wchodzące w skład ośrodka 
oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące 
warunki: 
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1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, 
malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od pod
łogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną, 

2) ściany w: pomieszczeniu służącym do odkażania, 
oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia, umy
walniach i ustępach do wysokości co najmniej 
2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na 
działanie wilgoci, 

3) posadzka w umywalniach, ustępach i pralni zmy
walna, nienasiąkliwa i nieśliska, 

4) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniaz
da wtykowe zainstalowane w niezbędnych miej
scach. 

2. W pomieszczeniach dopuszcza się wykonanie 
tynków z zastosowaniem innych materiałów niż te, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełniających wy
magania określone odrębnymi przepisami. 

§ 5. Pokoje dla cudzoziemców oraz ich wyposaże
nie powinny spełniać następujące warunki: 

1) powierzchnia pokoju przypadająca na jednego 
umieszczonego w nim mężczyznę nie mniejsza niż 
3 m2, a w przypadku umieszczenia kobiety lub ma
łoletniego - nie mniejsza niż 4 m2, 

2) podłoga trwała i zmywalna, 

3) okna uchylne w grubości sClany muru o po
wierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie 
mniejszej niż 1 : 8; dopuszcza się zainstalowanie 
na zewnątrz okna kraty z prętów lub płaskowni 
ków, 

4) oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, 

5) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm 
określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, 

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otwo
rem wentylacyjnym, zapewniająca półtorakrotną 
wymianę powietrza w ciągu godziny, 

7) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz 
stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi. 

§ 6.1 . Izba dyżurna powinna być wyposażona w in
stalację telefoniczną, mającą bezpośrednie połączenie 

z dyżurnym najbliższej jednostki Policji lub Straży Gra
nicznej. 

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umy
walkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krze
sło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i pod
stawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania 
pierwszej pomocy lekarskiej. 

3. Pokój widzeń powinien być wyposażony w tabo
rety i stół oraz spełniać warunki określone w § 5 
pkt 2-5. 

4. Umywalnie i ustępy w pomieszczeniach miesz
kalnych powinny być urządzone na każdej kondygnacji 
i spełniać następujące warunki: 

1) w razie gdy są przeznaczone do wspólnego użytku 
- wyposażone co najmniej w: 

a) 1 miskę ustępową dla 20 osób, 

b) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 

c) 1 umywalkę dla 5 osób, 

d) 1 pisuar dla 20 mężczyzn, 

2) w umywalniach - umywalki z dopływem ciepłej 
i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie 
jak kabina ustępowa, 

3) ustępy ogólnodostępne z przegrodami oddzielają
cymi ustęp damski od męskiego, wykonanymi ze 
ściany pełnej na całą wysokość pomieszczenia; 
w przypadku gdy ustępy udostępnione są odrębnie 
dla kobiet i mężczyzn, przegrody dzielące kabiny, 
w których umieszczone są miski ustępowe, o wy
sokości 1 m, trwale przytwierdzone do podłogi 
i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 
0,3 m nad podłogą; ustępy wyposażone co naj
mniej w 1 umywalkę na każdą 1-3 misek ustępo
wych lub 1-3 pisuarów; umywalki z dopływem 
ciepłej i zimnej wody, 

4) miski ustępowe z umieszczone w kabinach oddzie
lonych przegrodami, o których mowa w pkt 3, spłu
kiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie, 

5) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz ustępów 
doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany 
w miejscu niedostępnym dla cudzoziemca umiesz
czonego w ośrodku, 

6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustępów wypo
sażone w matową szybę z nietłukącego się szkła 
lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką 
stalową; w natryskach udostępnionych odrębnie 
dla kobiet i mężczyzn dopuszcza się stosowanie 
w otworach wejściowych do kabin z urządzeniami 
natryskowymi - zasłon, pod warunkiem że są nie
przemakalne i nieprzezroczyste. 

5. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umiesz
czonych na jednej kondygnacji jest mn.iejsza niż 10, do
puszcza się usytuowanie ustępów na sąsiedniej kondy
gnacji. 

§ 7.1. Pomieszczenia, o których mowa w § 3, mogą 
być usytuowane w kontenerach. 

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich wy
posażenie powinny odpowiadać warunkom określo
nym w § 4 ust. 1 pkt 2-4 oraz w § 5 i 6. 

§ 8. Stosowanie zamiennych materiałów i innych 
rozwiązań technicznych w ośrodku niż te, o których 
mowa w § 4-6, określają odrębne przepisy. 
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§ 9. W miejscach ogólnodostępnych ośrodka po
winny być zainstalowane aparaty telefoniczne na karty 
magnetyczne lub żetony. 

§ 10. Plac rekreacyjno-sportowy powinien posia
dać utwardzone boisko do gier zespołowych, a także 
wyodrębniony plac zabaw dla dzieci, wyposażony 
w urządzenia do zabaw. 

§ 11. 1. Teren ośrodka powinien być zabezpieczony 
ogrodzeniem ochronnym. 

2. Ogrodzenie ochronne ośrodka powinno składać 
się z: 

1) linii zewnętrznej wykonanej z materiału pełnego do 
wysokości nie mniejszej niż 3 m, usytuowanej na 
betonowej podmurówce, wykonanej do głęboko
ści w ziemi co najmniej 0,7 m i zakończonej nachy
lonymi pod kątem 30-45° odkosami, skierowany
mi do wewnątrz ośrodka, o długości od 1 do 
1,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym, 

2) linii wewnętrznej wykonanej z siatki metalowej 
o wysokości nie mniejszej niż 2 m i zakończonej na
chylonymi pod kątem 30°-45° odkosami, skiero
wanymi do wewnątrz ośrodka, o długości do 
0,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym, 

3) pasa ochronnego o szerokości co najmniej 3 m, 
znajdującego się pomiędzy linią zewnętrzną a we
wnętrzną, 

4) oświetlenia pasa ochronnego zapewniającego od
powiednią widoczność w warunkach zmniejszonej 
przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo
-nocnej i wyposażonego co najmniej w dwa nieza
leżne od siebie źródła energii elektrycznej. 

3. Ogrodzenie ochronne ośrodka może być wypo
sażone w techniczne środki zabezpieczenia, pod wa
runkiem że ich zastosowanie nie będzie stanowiło za
grożenia życia i zdrowia ludzi. 

§ 12. Areszt powinien być zlokalizowany na kondy
gnacji parterowej lub wyższej. 

§ 13. W skład aresztu powinny wchodzić: 

1) izba dyżurna, 

2) cele dla cudzoziemców, 

3) pokój lekarski, 

4) pokój widzeń, 

5) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki, 

6) zmywalnia naczyń i sprzętu, 

7) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziem
ców przekazanych do depozytu, z wyodrębnionym 
miejscem przeznaczonym do przechowywania rze
czy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz 
brudnej, 

8) umywalnie, 

9) ustępy. 

§ 14. 1. Przy areszcie powinien być wyznaczony 
plac spacerowy. 

2. Plac spacerowy powInien być zabezpieczony 
ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przy
krytym od góry stalową siatką albo wyposażonym 
w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na 
nich drutem kolczastym. 

§ 15. Jeżeli ze względów technicznych nie jest moż
liwe wydzielenie w areszcie pokojów lub magazynów, 
wymienionych w § 13 pkt 3-7, z wyjątkiem magazynu 
do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekaza
nych do depozytu, dopuszcza się ich lokalizację poza 
aresztem, lecz w tym samym budynku jednostki orga
nizacyjnej Policji lub Straży Granicznej. 

§ 16. Wszystkie wejścia i wyjścia z aresztu powinny 
mieć stalową kratę i drzwi o solidnej konstrukcji z ate
stowanymi zamkami. 

§ 17. Pomieszczenia wchodzące w skład aresztu 
oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące 
warunki: 

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, 
malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od pod
łogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną, 

2) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, 
nienasiąkliwa i nieśliska, 

3) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniaz
da wtykowe zainstalowane w niezbędnych miej
scach. 

§ 18. 1. Cele dla cudzoziemców oraz ich wyposaże
nie powinny spełniać następujące warunki: 

1) powierzchnia celi przypadająca na jednego mężczy
znę nie mniejsza niż 3 m 2, a w przypadku kobiet y
nie mniejsza niż 4 m2, 

2) ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły 
pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co naj
mniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie 
mniejszej wytrzymałości, 

3) podłoga trwała i zmywalna, 

4) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzch
ni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniej
szej niż 1: 8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką 
stalową, 

5) oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania; 
punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub 
nietłukącym się szkłem, 

6) ogrzewanie zapewniające temperaturę według 

norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, 



Dziennik Ustaw Nr 20 - 1203 - Poz. 179 

7) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapew
niająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu 
godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczo
nym siatką stalową, 

8) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz 
stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, 
przymocowane do podłogi lub ściany, 

9) przyciski do wzywania obsługi pomieszczeń pod 
bezpiecznym napięciem elektrycznym, 

10) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz 
z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabez
pieczonym od strony celi szkłem hartowanym 
i z drugiej strony ruchomą zasłoną, z dwiema zasu
wami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem za
bezpieczającym. 

2. Cele dla cudzoziemców mogą być wyposażone 
w ustęp przenośny lub stały umieszczony w miejscu 
zapewniającym intymność oraz w pojemnik na śmieci. 

§ 19. 1. Izba dyżurna powinna posiadać otwiera
ną drewnianą barierę oraz być wyposażona w insta
lację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dy
żurnym właściwej jednostki Policji lub Straży Gra
nicznej. 

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umy
walkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krze
sło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i pod
stawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania 
pierwszej pomocy lekarskiej. 

3. Pokój widzeń powinien być wyposażony w tabo
rety i stół oraz spełniać warunki określone w § 18 ust. 1 
pkt 2-7, 9 i 10. 

4. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, powinien 
być wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, 
zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej 
i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę 
i sprzęt stołowo-kuchenny. 

5. Zmywalnia naczyń i sprzętu powinna być wypo
sażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem 
ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do wę
ża. 

6. Umywalnie i ustępy powinny spełniać następu
jące warunki: 

1) w umywalniach - umywalki z dopływem ciepłej 
i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie 
jak kabina ustępowa, 

2) w ustępach - umywalka z dopływem ciepłej i zim
nej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za po
mocą automatu ukrytego w ścianie, 

3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielo
nych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przy-

twierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami 
o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą, 

4) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz ustępów 
doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany 
w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców, 

5) drzwi do umywalni z natryskiem i ustępów wypo
sażone w matową szybę z nietłukącego się szkła 
lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką 
stalową· 

7. Na ścianach korytarzy, obok drzwi, powinny być 
zamocowane półki drewniane służące do stawiania na
czyń z posiłkami. 

§ 20. Stosowanie w areszcie zamiennych materia
łów i innych rozwiązań technicznych niż te, o których 
mowa w § 14 ust. 2 i w § 16-19, określają odrębne 
przepisy. 

§ 21. Areszt powinien być wyposażony w instala
cję alarmową (dżwiękowo-świetlną) na wypadek na
głej konieczności zawiadomienia dyżurnego właści
wej jednostki Policji lub Straży Granicznej o zaistnia
łym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam 
osób: 

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dy
żurnego jednostki lub innym miejscu, z którego 
sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebra
ny, 

2) przyciski dzwonków, umieszczone: 

a) w izbie dyżurnej, 

b) na ścianach korytarza przy drzwiach każdej celi 
dla cudzoziemców, 

c) w pokoju lekarskim, 

d) w pokoju widzeń, 

e) w pomieszczeniu do przygotowywania posił

ków, 

g) w umywalniach i ustępach. 

§ 22. 1. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku jest 
obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu, stano
wiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Cudzoziemiec, wobec którego zastosowano 
areszt, jest obowiązany przestrzegać regulaminu po
bytu, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządze
nia. 

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 




