
5) odwiedzin rodziców lub opiekuna za zgodà sàdu,
jednostki Policji prowadzàcej spraw´ lub kierowni-
ka izby,

6) sk∏adania próÊb, wniosków i skarg do kierownika
izby.

2. Nieletni podczas pobytu w izbie powinien mieç
dost´p do:

1) codziennej prasy,

2) Êrodków audiowizualnych,

3) podr´cznej literatury,

4) sprz´tu sportowego i Êwietlicowego,

5) codziennych natrysków,

6) opieki lekarskiej, Êwiadczonej w zakresie okreÊlo-
nym na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 6. W izbie jako Êrodki oddzia∏ywania wychowaw-
czego stosuje si´ ustnà pochwa∏´ lub upomnienie.

§ 7. Nieletni mo˝e byç nagradzany za:

1) w∏aÊciwà postaw´ i zachowanie,

2) aktywne uczestnictwo w zaj´ciach,

3) wzorowe przestrzeganie porzàdku i regulaminu
izby.

§ 8. Upomnienie stosuje si´ wobec nieletniego na-
ruszajàcego obowiàzujàcy w izbie porzàdek i regula-
min oraz przejawiajàcego niew∏aÊciwà postaw´ i za-
chowanie.

§ 9. 1. Je˝eli zachowanie nieletniego mo˝e spowo-
dowaç zagro˝enie bezpieczeƒstwa jego ˝ycia lub zdro-
wia albo ˝ycia lub zdrowia innych osób, w celu roz∏a-
dowania jego napi´ç emocjonalnych nieletniego mo˝-
na umieÊciç w pomieszczeniu izolacyjnym.

2. W pomieszczeniu izolacyjnym nieletni mo˝e
przebywaç do czasu ustania zagro˝enia.

3. Zachowanie nieletniego umieszczonego w po-
mieszczeniu izolacyjnym podlega sta∏emu nadzorowi
policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w izbie.

4. W przypadku szczególnie agresywnego zacho-
wania nieletniego nale˝y niezw∏ocznie wezwaç lekarza.

§ 10. 1. Je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy ochro-
ny nieletnich przed wzajemnà demoralizacjà, zaj´cia
w izbie, w miar´ mo˝liwoÊci techniczno-organizacyj-
nych, odbywajà si´ w oddzielnych grupach, w zale˝no-
Êci od charakteru czynu, jaki pope∏ni∏ nieletni, oraz
stopnia jego demoralizacji.

2. Nieletnich odmiennej p∏ci umieszcza si´ w od-
dzielnych sypialniach.

§ 11. 1. Izba powinna byç zabezpieczona w sposób
uniemo˝liwiajàcy nieletniemu samowolne oddalenie
si´ i kontaktowanie si´ z osobami nieupowa˝nionymi.

2. Podstawowe zabezpieczenie techniczne izby po-
winno uwzgl´dniaç w szczególnoÊci:

1) wyposa˝enie izby w przewodowy lub bezprzewo-
dowy system sygnalizacji zagro˝eƒ,

2) zainstalowanie przycisków alarmowych,

3) zabezpieczenie okien, drzwi, punktów Êwietlnych
i grzejników centralnego ogrzewania.

§ 12. O przypadkach nag∏ego zachorowania nielet-
niego bàdê wystàpienia niebezpieczeƒstwa utraty ˝y-
cia lub ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu powiadamia
si´ w∏aÊciwy sàd rodzinny.

§ 13. 1. Przy przekazaniu nieletniego osobom upo-
wa˝nionym do jego odbioru policjant jest obowiàzany
sprawdziç ich to˝samoÊç oraz uzyskaç pisemne po-
twierdzenie przej´cia nieletniego.

2. Z∏o˝one w depozycie pieniàdze lub przedmioty
nieletniego przekazuje si´ za pokwitowaniem nielet-
niemu lub osobie uprawnionej do jego przej´cia.

3. Nieletniemu konwojowanemu do odleg∏ej miej-
scowoÊci wydaje si´ przed odjazdem posi∏ek i pro-
wiant na drog´.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Na podstawie art. 85d ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Cudzoziemca przyjmuje si´ do oÊrodka dla
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, zwanego dalej „oÊrodkiem”, na podstawie
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z dnia 21 stycznia 2002 r.

w sprawie regulaminu pobytu w oÊrodkach dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy.



decyzji w sprawie przyznania Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r.
o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawà”.

2. Cudzoziemiec, przy przyj´ciu do oÊrodka, jest
obowiàzany okazaç pracownikowi oÊrodka, zwanemu
dalej „pracownikiem”, tymczasowe zaÊwiadczenie to˝-
samoÊci cudzoziemca i podaç dane osobowe.

3. Dane osobowe cudzoziemca przyjmowanego do
oÊrodka wprowadza si´ do ewidencji mieszkaƒców
oÊrodka.

§ 2. Pracownik zapoznaje cudzoziemca z regulami-
nem pobytu w oÊrodku, przet∏umaczonym na j´zyk zro-
zumia∏y dla cudzoziemca, oraz informuje o wysokoÊci,
warunkach przyznawania i wstrzymywania Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1—5 ustawy, oraz
o sposobie korzystania z tych Êwiadczeƒ.

§ 3. 1. Cudzoziemiec przyj´ty do oÊrodka otrzymu-
je identyfikator z jego zdj´ciem, uprawniajàcy do poby-
tu na terenie oÊrodka.

2. W identyfikatorze, o którym mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´:

1) nazwisko i imi´ cudzoziemca,

2) dat´ urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) dat´ przybycia do oÊrodka,

5) numer identyfikacyjny.

3. Identyfikator obejmuje ma∏oletnie dzieci pozo-
stajàce pod w∏adzà rodzicielskà albo opiekà cudzo-
ziemca.

§ 4. Cudzoziemiec przyj´ty do oÊrodka otrzymuje za
pokwitowaniem: poÊciel, r´cznik, sztuçce i naczynia
sto∏owe.

§ 5. 1. Cudzoziemiec zajmuje wskazane przez pra-
cownika pomieszczenie mieszkalne oÊrodka i miejsce
wyznaczone do spania, w miar´ mo˝liwoÊci wraz z in-
nymi cz∏onkami jego rodziny.

2. W pomieszczeniu mieszkalnym w godzinach od
2200 do 600 mogà przebywaç tylko osoby w nim
umieszczone.

§ 6. 1. Cudzoziemiec mo˝e przyjmowaç odwiedziny
w oÊrodku w godzinach od 1000 do 1600 w miejscu wy-
znaczonym przez pracownika.

2. Osoba odwiedzajàca zg∏asza pracownikowi
ochrony oÊrodka cel wizyty, wskazuje cudzoziemca,
którego zamierza odwiedziç, oraz okazuje dowód to˝-
samoÊci w sposób umo˝liwiajàcy wpisanie jej danych
osobowych w zeszycie odwiedzin.

§ 7. 1. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku
otrzymuje ca∏odzienne wy˝ywienie, z zastrze˝eniem
§ 8, z uwzgl´dnieniem jego norm kulturowych, w sys-
temie ˝ywienia zbiorowego.

2. Posi∏ki sà wydawane w sto∏ówce oÊrodka w na-
st´pujàcych godzinach:

1) Êniadanie — 730— 900,

2) obiad — 1300—1500,

3) kolacja — 1730—1830.

3. Godziny wydawania posi∏ków, o których mowa
w ust. 2, mogà ulec zmianie na wniosek cudzoziemców
lub gdy wymagajà tego wzgl´dy organizacyjne.

§ 8. 1. Cudzoziemcowi przebywajàcemu w oÊrodku,
który otrzymuje zamiast wy˝ywienia ekwiwalent pie-
ni´˝ny, udost´pnia si´ pomieszczenie kuchenne do sa-
modzielnego przygotowywania posi∏ków.

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
przechowywaç artyku∏y ˝ywnoÊciowe w wyznaczo-
nych pomieszczeniach, wyposa˝onych w urzàdzenia
ch∏odnicze.

§ 9. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku jest
obowiàzany do poddania si´ badaniom lekarskim i za-
biegom higienicznym zaleconym przez lekarza spra-
wujàcego opiek´ medycznà w oÊrodku.

§ 10. 1. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku ma
prawo do:

1) swobodnego poruszania si´ na terenie oÊrodka,

2) poszanowania kultury, zwyczajów, obrz´dów reli-
gijnych i tradycji narodowych, o ile nie sà sprzecz-
ne z prawem obowiàzujàcym w Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) uczestniczenia w ˝yciu kulturalnym i spo∏ecznym
oÊrodka,

4) otrzymywania informacji o przepisach prawnych
dotyczàcych pobytu w oÊrodku,

5) zg∏aszania próÊb, skarg i wniosków, zwiàzanych
z warunkami pobytu w oÊrodku.

2. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku jest obo-
wiàzany:

1) przestrzegaç regulaminu pobytu w oÊrodku i stoso-
waç si´ do zarzàdzeƒ pracowników,

2) dbaç o higien´ osobistà,

3) dbaç o czystoÊç zajmowanych pomieszczeƒ miesz-
kalnych, poprzez ich sprzàtanie i usuwanie nieczy-
stoÊci, a tak˝e dbaç o czystoÊç wspólnych pomiesz-
czeƒ higieniczno-sanitarnych,
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4) przestrzegaç ciszy nocnej w godzinach od 2200 do
600,

5) powracaç do oÊrodka przed godzinà 2300,

6) posiadaç i okazywaç na ˝àdanie pracownika tym-
czasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca,

7) przy ka˝dorazowym opuszczaniu terenu oÊrodka
pozostawiç identyfikator, o którym mowa w § 3,

8) niezw∏ocznie zawiadomiç pracownika o wystàpie-
niu choroby, wypadkach lub awariach zaistnia∏ych
na terenie oÊrodka,

9) udost´pniç zajmowane pomieszczenie mieszkalne
pracownikowi w celu przeprowadzenia kontroli te-
go pomieszczenia.

§ 11. Na terenie oÊrodka nie mo˝na:

1) posiadaç broni, amunicji, materia∏ów wybucho-
wych lub innych przedmiotów, których u˝ywanie
mo˝e zagra˝aç bezpieczeƒstwu publicznemu, a tak-
˝e Êrodków odurzajàcych i substancji psychotropo-
wych,

2) nadu˝ywaç napojów alkoholowych,

3) zak∏ócaç porzàdku publicznego,

4) przyjmowaç na nocleg osób nieuprawnionych,

5) samowolnie przenosiç wyposa˝enia pomieszczeƒ
mieszkalnych oÊrodka,

6) u˝ywaç dodatkowych urzàdzeƒ grzewczych,

7) wynosiç posi∏ków ze sto∏ówki,

8) pozostawiaç dzieci bez opieki rodziców,

9) fotografowaç lub filmowaç osób znajdujàcych si´
na terenie oÊrodka, bez ich zgody.

§ 12. OÊrodek nie odpowiada za pieniàdze lub inne
przedmioty wartoÊciowe przechowywane przez cudzo-
ziemca w oÊrodku.

§ 13. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku mo˝e
byç przeniesiony do innego oÊrodka.

§ 14. Cudzoziemiec opuszczajàc oÊrodek jest obo-
wiàzany zwróciç identyfikator, o którym mowa w § 3,
oraz przedmioty, o których mowa w § 4.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 9 lutego 1998 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç
oÊrodki dla osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, oraz regulaminu pobytu w tych oÊrodkach
(Dz. U. Nr 23, poz. 125).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà przy wykony-
waniu czynnoÊci egzekucyjnych.

Na podstawie art. 765 § 2 pkt 1 oraz art. 811 § 2 
pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po-
st´powania cywilnego zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przypadki, w których Policja lub Stra˝ Graniczna
udziela komornikowi pomocy, oraz przypadki
i miejsca, w których jest wymagana asysta Policji
lub Stra˝y Granicznej,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania Policji
lub Stra˝y Granicznej przy wykonywaniu czynnoÊci
egzekucyjnych,

3) tryb wyst´powania przez komornika do Policji
lub Stra˝y Granicznej o udzielenie pomocy lub 
asystowanie przy wykonywaniu czynnoÊci egze-
kucyjnych oraz wymagane w tym celu dokumen-
ty,


