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Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 179 
 
 
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 czerwca 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 ośrodek dla cudzoziemców, 

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

 

§ 2. 

W ośrodku powinny znajdować się pomieszczenia 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 wykonywania praktyk religijnych, 

5) umywalnie, 

6) ustępy. 

2. W skład pomieszczeń administracyjno-gospodarczych 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 cudzoziemców przekazanych do depozytu, 
pościeli czystej oraz brudnej, 
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7) pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia. 

3. W skład ośrodka może wchodzić także pralnia. 

 

§ 4. 

1. Pomieszczenie wchodzące w skład ośrodka oraz ich wyposażenie powinny spełniać 
następujące warunki: 

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

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

3) posadzka w umywalniach, ustępach i pralni zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska, 

4) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w 
niezbędnych miejscach. 

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

 

§ 5. 

Pokoje dla cudzoziemców oraz ich wyposażenie 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 małoletniego – nie mniejsza 
niż 4 m2, 

2) podłoga trwała i zmywalna, 

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

4) oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, 

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

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, zapewniającym 
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 instalacje telefoniczną, mającą bezpośrednie 
połączenie z dyżurnym najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej. 
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2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej 
wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt 
medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 

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

4. Umywalnie i ustępy w pomieszczeniach mieszkalnych 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 ustępowa 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 ja kabina ustępowa, 

3) ustępy ogólnodostępne z przegrodami oddzielającymi 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 wysokości 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 najmniej w 1 umywalkę na każdą 1-3 misek ustępowych lub 
1-3 pisuarów; umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody, 

4) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami, o których 
mowa w pkt 3, spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie, 

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

6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustępów wyposażone w matowa 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 nieprzemakalne i nieprzezroczyste. 

5. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umieszczonych na jednej kondygnacji jest 
mniejsza niż 10, dopuszcza się usytuowanie ustępów na sąsiedniej kondygnacji. 

 

§ 7. 

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

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać 
warunkom określonym 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 przepisy. 
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§ 9. 

W miejscach ogólnodostępnych ośrodka powinny być zainstalowane aparaty telefoniczne na 
karty magnetyczne lub żetony. 

 

§ 10. 

Plac rekreacyjno-sportowy powinien posiadać 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 głębokości w ziemi co 
najmniej 0,7 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30-45o odkosami, 
skierowanymi 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 nachylonymi pod kątem 30-45o odkosami, skierowanymi 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 wewnętrzną, 

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

3. Ogrodzenie ochronne ośrodka może być wyposażone w techniczne środki zabezpieczenia, 
pod warunkiem że ich zastosowanie nie będzie stanowiło zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi. 

 

§ 12. 

Areszt powinien być zlokalizowany na kondygnacji 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, 
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6) zmywalnia naczyń i sprzętu, 

7) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, z 
wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy 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, przykrytym od góry stalową siatką albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz 
odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym. 

 

§ 15. 

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

 

§ 16. 

Wszystkie wejścia i wyjścia z aresztu powinny mieć stalową kratę i drzwi o solidnej 
konstrukcji z atestowanymi zamkami. 

 

§ 17. 

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

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejowa lub 
emulsyjną, a od podłogi 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 gniazda wtykowe zainstalowane w 
niezbędnych miejscach. 

 

§ 18. 

1. Cele dla cudzoziemców oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki: 

1) powierzchnia celi przypadająca na jednego mężczyznę nie mniejsza niż 3 m2, a w 
przypadku kobiety– nie mniejsza niż 4 m2, 

2) ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o 
grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej 
wytrzymałości, 
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3) podłoga trwała i zmywalna, 

4) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni 
podłogi nie mniejszej niż 1:8; z zainstalowaną na zewnątrz krata z prętów lub 
płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową, 

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

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

7) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca półtorakrotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym 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, zabezpieczonym od strony celu szkłem hartowanym i z drugiej 
strony ruchomą zasłoną, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz 
łańcuchem zabezpieczającym. 

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 otwieraną drewnianą barierę oraz być wyposażone w 
instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym właściwej jednostki 
Policji lub Straży Granicznej. 

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej 
wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt 
medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 

3. Pokój widzeń powinien być wyposażony w taborety 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 wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z 
dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża. 

6. Umywalnie i ustępy powinny spełniać następujące warunki: 

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

2) w ustępach – umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz spłukiwane za 
pomocą automatu ukrytego w ścianie, 
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3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 
m, trwale przytwierdzonymi 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 wyposażone w matowa 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 naczyń z posiłkami. 

 

§ 20. 

Stosowanie w areszcie zamiennych materiałów 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 instalację alarmową (dźwiękowo-świetlną) na wypadek 
nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki Policji lub Straży 
Granicznej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam osób: 

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z 
którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany, 

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 posiłków, 

g) w umywalniach i ustępach. 

 

§ 22. 

1. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku jest obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu, 
stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Cudzoziemiec, wobec którego zastosowano areszt, jest obowiązany przestrzegać 
regulaminu pobytu, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 23. 

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

 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
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i Administracji z dnia 10 lutego 1000 r. (poz. 179) 

 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCÓW UMIESZCZONYCH W STRZEŻONYM 
OŚRODKU 

 

§ 1. 1. Przyjęcie cudzoziemca do ośrodka następuje na podstawie decyzji o wydaleniu i 
postanowienia właściwego sądu o umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku. 

2. Przy przyjęciu do ośrodka cudzoziemiec jest obowiązany podać dane osobowe oraz 
informacje o miejscu zameldowania lub przebywania w kraju pochodzenia, a także o 
stanie zdrowia. 

3. Cudzoziemiec przed przyjęciem do ośrodka jest obowiązany przekazać do depozytu 
dokumenty tożsamości, zabezpieczone w trybie przepisów o egzekucji 
administracyjnej pieniądze i przedmioty wartościowe, a także przedmioty, o których 
mowa w § 6 ust. 2, jeśli kierownik ośrodka nie zezwoli na ich posiadanie w pokoju 
dla cudzoziemców, oraz przedmioty, o których mowa w § 8 pkt 3 i 4. 

4. Cudzoziemiec przed przyjęciem do ośrodka może przekazać do depozytu także inne 
niż wymienione w ust. 3 przedmioty. 

§ 2. 1. Cudzoziemca przyjmowanego do ośrodka należy pouczyć o przysługujących mu 
prawach i obowiązkach oraz zapoznać z regulaminem pobytu w ośrodku. 

2. Cudzoziemcowi nie znającemu języka polskiego administracja ośrodka zapewnia 
możliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu za pośrednictwem 
tłumacza. 

§ 3. 1 Cudzoziemca przyjętego do ośrodka poddaje się niezwłocznie badaniu lekarskiemu 
oraz – w miarę potrzeby – zabiegom sanitarnym. 

2. Badania lub zabiegów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w przypadku, 
gdy cudzoziemiec przyjęty do ośrodka poddany był wcześniej badaniu lekarskiemu 
oraz zabiegom sanitarnym, a powtórne ich przeprowadzenie nie jest konieczne. 

3. lekarz przeprowadzający badanie, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 9, i sprawujący 
opiekę medyczną jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej według 
odrębnych przepisów. 

§ 4. 1. Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka zajmuje wskazany prze administrację ośrodka 
pokój dla cudzoziemców i miejsce wyznaczone do spania. 

2. Cudzoziemców odmiennej płci umieszcza się oddzielnie. 

3. W przypadku gdy cudzoziemiec zostaje przyjęty do ośrodka wraz z małoletnim 
pozostającym pod jego prawna opieką, należy zapewnić im w miarę możliwości 
wspólny pokój dla cudzoziemców. 

4. W miarę możliwości – na pierwszy wniosek cudzoziemców, w którym zadeklarują, 
że są osobami najbliższymi – umieszcza się ich w jednym pokoju dla cudzoziemców. 

§ 5. 1. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku korzysta z własnej odzieży, bielizny i 
obuwia. 
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2. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie nadają się do użytku lub jeżeli ich 
używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, cudzoziemiec może 
otrzymać je odpłatnie. W przypadku gdy cudzoziemiec nie może dokonać ich zakupu 
– wyposażenie w te przedmioty powinno nastąpić nieodpłatnie. 

3. Cudzoziemiec otrzymuje nieodpłatnie środki czystości niezbędne do utrzymania 
higieny osobistej. 

§ 6. 1. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku ma prawo do: 

1) kontaktowania się z polskimi organami państwowymi, a także z 
przedstawicielem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa obcego 
w sprawach osobistych i urzędowych, 

2) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w § 1 
ust. 3 i 4, jeśli przedmioty te nie zostały zabezpieczone w trybie przepisów o 
egzekucji administracyjnej, 

3) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku, napojów w celu zaspokojenia 
pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia cudzoziemca – wyżywienia 
dietetycznego według wskazań lekarza; wartość energetyczna posiłków dla 
osoby dorosłej powinna wynosić nie mniej niż 2600 kcal, a dla małoletniego i 
kobiety w ciąży – nie mniej niż 3200 kcal, 

4) korzystania z opieki lekarskiej, 

5) snu w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700 oraz w innym 
czasie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustalonym porządkiem pobytu w ośrodku, 

6) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do 
utrzymania higieny osobistej, 

7) poruszania się po terenie ośrodka w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
kierownika ośrodka, 

8) korzystania z biblioteki, 

9) użytkowania sprzętu rekreacyjno-sportowego w czasie i miejscu określonym 
przez kierownika ośrodka, 

10) posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i 
korzystania z posług religijnych oraz słuchania lub oglądania w 
pomieszczeniach mieszkalnych nabożeństw, transmitowanych przez środki 
masowego przekazu, w sposób nie zakłócający ustalonego porządku pobytu w 
ośrodku, 

11) korzystania z prasy, zakupu prasy z własnych środków i posiadania jej w pokoju 
dla cudzoziemców, 

12) zakupu z własnych środków artykułów żywnościowych i posiadania ich w 
pokoju dla cudzoziemców, 

13) zakupu z własnych środków przedmiotów osobistego użytku służących do 
utrzymania higieny osobistej, materiałów piśmiennych, książek, gier 
świetlicowych i posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców, 

14) zakupu z własnych środków wyrobów tytoniowych i posiadania ich w pokoju 
dla cudzoziemców, 
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15) otrzymywania – po skontrolowaniu w jego obecności – paczek z odzieżą, 
obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami 
opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być przekazane za 
zgoda lekarza, 

16) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze środków łączności na własny 
koszt; w sytuacjach losowych administracja ośrodka może zezwolić na 
korzystanie ze środków łączności lub wysyłanie korespondencji na koszt 
ośrodka, 

17) składania próśb, skarb i wniosków do kierownika ośrodka lub komendanta 
wojewódzkiego Policji albo oddziału Straży Granicznej, któremu ośrodek 
podlega, 

18) widzeń z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych 
pomieszczeniach za zgodą komendanta wojewódzkiego Policji albo oddziału 
Straży Granicznej, któremu ośrodek podlega, lub osoby przez niego 
upoważnionej, 

19) otrzymywania innych świadczeń za zezwoleniem komendanta wojewódzkiego 
Policji albo oddziału Straży Granicznej, któremu ośrodek podlega, lub osoby 
przez niego upoważnionej. 

2. Kierownik ośrodka może zezwolić cudzoziemcowi na posiadanie w pokoju dla 
cudzoziemców sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, 
w tym podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych 
zainteresowań cudzoziemca. 

§ 7. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku jest obowiązany: 

1) przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku, 

2) wykonywać polecenia administracji ośrodka, 

3) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700, 

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

5) dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń, 

6) korzystać z wyposażenia ośrodka w należyty sposób, 

7) w razie wystąpienia objawów choroby niezwłocznie powiadamiać o tym 
administrację ośrodka. 

§ 8. Cudzoziemcowi umieszczonemu w ośrodku zabrania się: 

1) samowolnego oddalania się poza teren ośrodka lub przebywania w miejscach, do 
których administracja ośrodka wydała zakaz wstępu, 

2) zakłócania spokoju i ustalonego porządku pobytu w ośrodku, 

3) posiadania, poza depozytem, urządzeń technicznych służących do rejestrowania i 
odtwarzania informacji, a także przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku, a w szczególności brzytew, żyletek, 
narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków 
odkurzających, substancji psychotropowych oraz alkoholu, 

4) posiadania w pokojach dla cudzoziemców przedmiotów, których wymiary lub ilość 
naruszają ustalony porządek pobytu w ośrodku, 
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5) spożywania alkoholu oraz przyjmowania innych środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, 

6) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

7) odmawiania przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację ośrodka, 
powodowania u siebie uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, jak również 
nakłaniania lub pomagania w dokonywaniu takich czynów – w celu wymuszenia 
określonej decyzji lub postępowania, 

8) porozumiewania się z osobami postronnymi oraz cudzoziemcami umieszczonymi w 
innych pokojach dla cudzoziemców, jeżeli naruszałoby to ustalony w ośrodku 
porządek, 

9) dokonywania samowolnej zmiany pokoju dla cudzoziemców i miejsca 
wyznaczonego do spania, 

10) uprawniania gier hazardowych. 

§ 9. Cudzoziemca zwalnianego z ośrodka należy poddać w miarę potrzeby lub na jego 
prośbę badaniu lekarskiemu. 

§ 10. 1. W wypadku zwolnienia cudzoziemca z ośrodka i odstawienia go do granicy 
państwowej pieniądze i przedmioty przekazane do depozytu wydaje się cudzoziemcowi, 
z wyjątkiem dokumentów tożsamości i przedmiotów wymienionych w § 8 pkt 3, które z 
depozytu pobiera dowódca konwoju przekazuje je cudzoziemcowi w granicznej 
placówce kontrolnej Straży Granicznej, w której nastąpi wydalenie z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W razie zwolnienia cudzoziemca z ośrodka w wypadku innym niż określony w ust. 1, 
dokumenty i przedmioty zdane do depozytu wydaje się cudzoziemcowi. 

3. Przedmioty zdane do depozytu można wydać osobie upoważnionej na podstawie 
pisemnego wniosku cudzoziemca zwalnianego z ośrodka, który pokrywa koszty 
przesłania przedmiotów do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. 

 
Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCÓW W ARESZCIE W CELU WYDALENIA 

 

§ 1. 1. Przyjęcie cudzoziemca do aresztu następuje na podstawie decyzji o wydaleniu i 
postanowienia właściwego sądu o zastosowaniu wobec cudzoziemca aresztu. 

2. Przy przyjęciu do aresztu cudzoziemiec jest obowiązany podać dane osobowe oraz 
informacje o miejscu zameldowania lub przebywania w kraju pochodzenia, a także o 
stanie zdrowia. 

3. Cudzoziemiec przed przyjęciem do aresztu jest obowiązany przekazać do depozytu: 

1) dokumenty tożsamości, 

2) środki łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania 
informacji, 

3) przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w 
areszcie, a w szczególności: brzytwy, żyletki, narzędzia do cięcia metalu, środki 
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służące do obezwładniania, środki odurzające, substancje psychotropowe oraz 
alkohol, 

4) przedmioty, których wymiary lub ilość naruszają ustalony porządek pobytu w 
areszcie, 

5) przedmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, jeśli komendant jednostki Policji lub 
Straży Granicznej – w zależności od usytuowania aresztu – albo funkcjonariusz 
odpowiadający za funkcjonowanie aresztu nie zezwoli na ich posiadanie w celi 
dla cudzoziemców. 

§ 2. 1. Cudzoziemca przyjmowanego do aresztu należy pouczyć o przysługujących mu 
prawach i obowiązkach oraz zapoznać z regulaminem pobytu w areszcie. 

2. Cudzoziemcowi nie znającemu języka polskiego zapewnia się możliwość 
porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w areszcie za pośrednictwem 
tłumacza. 

§ 3. 1. Cudzoziemca przyjętego do aresztu poddaje się niezwłocznie badaniu lekarskiemu 
oraz – w miarę potrzeby – zabiegom sanitarnym. 

2. Badania lub zabiegów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w przypadku, 
gdy cudzoziemiec przyjęty do aresztu poddany był wcześniej badaniu lekarskiemu 
oraz zabiegom sanitarnym, a powtórne ich przeprowadzenie nie jest konieczne. 

3. Lekarz przeprowadzający badanie, o którym mowa w ust. 1 i w § 9, oraz sprawujący 
opiekę medyczną jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej według 
odrębnych przepisów. 

§ 4. 1. Cudzoziemiec przyjęty do aresztu zajmuje wskazaną przez funkcjonariusza 
odpowiadającego za funkcjonowanie aresztu lub pełniącego służbę w areszcie, celę dla 
cudzoziemców i miejsce wyznaczone do spania. 

2. Cudzoziemców odmiennej płci umieszcza się oddzielnie. 

§ 5. 1. Cudzoziemiec przebywający w areszcie korzysta z własnej odzieży, bielizny i 
obuwia. 

2. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie nadają się do użytku lub jeżeli ich 
używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, cudzoziemiec może 
otrzymać je odpłatnie. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie może dokonać ich 
zakupu – wyposażenie w te przedmioty powinno nastąpić nieodpłatnie. 

3. Cudzoziemiec otrzymuje nieodpłatnie środki czystości niezbędne do utrzymania 
higieny osobistej. 

§ 6. 1. Cudzoziemiec przebywający w areszcie ma prawo do: 

1) kontaktowania się z polskimi organami państwowymi, a także z 
przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa 
obcego w sprawach osobistych i urzędowych, 

2) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w § 1 
ust. 3, jeżeli przedmioty te nie zostały zabezpieczone w trybie przepisów o 
egzekucji administracyjnej, 

3) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku, napojów w celu zaspokojenia 
pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia cudzoziemca – wyżywienia 
dietetycznego według wskazań lekarza; wartość energetyczna posiłków powinna 
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wynosić nie mniej niż 2600 kcal, a dla kobiety w ciąży – nie mniej niż 3200 
kcal, 

4) korzystania z opieki lekarskiej, 

5) snu w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700 oraz w innym 
czasie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustalonym porządkiem pobytu w areszcie, 

6) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do 
utrzymania higieny osobistej, 

7) odbywania codziennie jednogodzinnego spaceru na wolnym powietrzu, chyba że 
lekarz zaleci inaczej, 

8) kontaktowania się z innymi cudzoziemcami przebywającymi w areszcie, za 
zezwoleniem funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, we wskazanym 
czasie i miejscu, 

9) użytkowanie gier świetlicowych, bez uprawiania gier hazardowych, w czasie i 
miejscu wskazanym przez funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, 

10) posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i 
korzystania z posług religijnych oraz słuchania lub oglądania w miejscu 
przebywania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, w 
sposób nie zakłócający ustalonego porządku pobytu w areszcie, 

11) korzystania z prasy, zakupu prasy z własnych środków i posiadania jej w celi 
dla cudzoziemców, 

12) zakupu z własnych środków artykułów żywnościowych i przedmiotów 
osobistego użytku służących do utrzymania higieny osobistej, oraz posiadania 
ich w celi dla cudzoziemców, pod warunkiem że przedmioty te i ich opakowanie 
nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie, 

13) zakupu z własnych środków materiałów piśmiennych, książek, gier 
świetlicowych i posiadania ich w celi dla cudzoziemców, 

14) zakupu z własnych środków wyrobów tytoniowych i palenia tytoniu, za 
zezwoleniem funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, w miejscu do tego 
wyznaczonym, 

15) otrzymywania – po skontrolowaniu w jego obecności – paczek z odzieżą, 
obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami 
opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być udostępniane 
za zgoda lekarza, 

16) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze środków łączności na koszt 
własny; w sytuacjach losowych cudzoziemcowi można zezwolić na korzystanie 
ze środków łączności lub wysyłanie korespondencji na koszt ośrodka, 

17) składania próśb, skarb i wniosków do funkcjonariusza odpowiadającego za 
funkcjonowanie aresztu albo komendanta jednostki Policji lub Straży Granicznej 
– w zależności od usytuowania aresztu, 

18) widzeń z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych 
pomieszczeniach jednostki Policji albo oddziału Straży Granicznej, któremu 
areszt podlega, lub osoby przez niego upoważnionej, 
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19) otrzymywania innych świadczeń za zezwoleniem komendanta wojewódzkiego 
Policji albo oddziału Straży Granicznej, któremu areszt podlega, lub osoby przez 
niego upoważnionej. 

2. Funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie aresztu albo komendant jednostki 
Policji lub Straży Granicznej – w zależności od usytuowania aresztu – 
cudzoziemców sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, 
w tym podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych 
zainteresowań cudzoziemca. 

§ 7. Cudzoziemiec przebywający w areszcie jest obowiązany: 

1) przestrzegać regulaminu pobytu w areszcie, 

2) wykonywać polecenia funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, 

3) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700, 

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

5) dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń, 

6) korzystać z wyposażenia aresztu w należyty sposób, 

7) niezwłocznie powiadomić funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie o 
wystąpieniu choroby, samookaleczeniu lub innym groźnym w skutkach zdarzeniu. 

§ 8. 1. W areszcie może przebywać kobieta do siódmego miesiąca ciąży. 

2. Właściwy komendant Policji lub Straży Granicznej, w zależności od usytuowania 
aresztu, odpowiednio wcześnie przed upływem szóstego miesiąca ciąży występuje 
do sądu z wnioskiem o umieszczenie przebywającej w areszcie kobiety ciężarnej, w 
ośrodku. 

§ 9. Cudzoziemca zwalnianego z aresztu należy poddać w miarę potrzeby lub na jego 
prośbę badaniu lekarskiemu. 

§ 10. 1. W wypadku zwolnienia cudzoziemca z aresztu i odstawienia go do granicy 
państwowej pieniądze i przedmioty przekazane do depozytu wydaje się cudzoziemcowi, 
z wyjątkiem dokumentów tożsamości i przedmiotów wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 2 i 
3, które pobiera z depozytu dowódca konwoju i przekazuje cudzoziemcowi w granicznej 
placówce kontrolnej Straży Granicznej, w której następuje wydalenie z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W razie zwolnienia cudzoziemca z aresztu w wypadku innym niż określony w ust. 1, 
dokumenty i przedmioty zdane do depozytu wydaje się cudzoziemcowi. 

3. Przedmioty zdane do depozytu można wydać osobie upoważnionej na podstawie 
pisemnego wniosku cudzoziemca zwalnianego z aresztu, który pokrywa koszty 
przesłania przedmiotów do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. 

 


