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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie post´powania wobec ma∏oletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie post´powania
o nadanie statusu uchodêcy.

Na podstawie art. 85g ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki zakwaterowania ma∏oletnich cudzoziemców
pozbawionych opieki w okresie post´powania o nada-
nie statusu uchodêcy, zwanych dalej „ma∏oletnimi”,
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2) kwalifikacje zawodowe personelu prowadzàcego
post´powania o nadanie statusu uchodêcy w spra-
wach ma∏oletnich i udzielajàcego im Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej
„ustawà”,

3) warunki, w jakich powinny byç prowadzone czyn-
noÊci administracyjne w post´powaniu o nadanie
statusu uchodêcy z udzia∏em ma∏oletniego,

4) sposób sprawdzania okolicznoÊci, o których mowa
w art. 52a ustawy.

§ 2. 1. Ma∏oletni mo˝e byç zakwaterowany w pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej lub w wydzielonej
cz´Êci oÊrodka dla cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, zwanego dalej „oÊrod-
kiem”.

2. Ma∏oletniego umieszcza si´ w oÊrodku znajdujà-
cym si´ w pobli˝u szko∏y oraz publicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej, udzielajàcego Êwiadczeƒ zdrowot-
nych w zakresie co najmniej badaƒ lekarskich ogól-
nych oraz szczepieƒ ochronnych.

3. Warunki zakwaterowania w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 3. Na zakwaterowanie ma∏oletniego umieszczo-
nego w oÊrodku przeznacza si´ pomieszczenia w bu-
dynku posiadajàcym:

1) pokoje mieszkalne 1—5 osobowe o powierzchni za-
pewniajàcej nie mniej ni˝ 5 m2 na osob´, które po-
winny byç w∏aÊciwie oÊwietlone i wyposa˝one w:
a) ∏ó˝ka lub tapczany,
b) szafki i lampki nocne,
c) szafy lub miejsca w szafie na przechowywanie

rzeczy osobistych,

2) ∏azienki z miejscem do prania i suszenia oraz toale-
ty w iloÊci umo˝liwiajàcej korzystanie z nich w spo-
sób zapewniajàcy intymnoÊç i zgodnoÊç z zasada-
mi higieny,

3) miejsce do cichej nauki,

4) pokój do wypoczynku wyposa˝ony w stoliki, krze-
s∏a, telewizor, gry, zabawki, ksià˝ki (nie mniej ni˝
jedno pomieszczenie na 10 dzieci),

5) pokój dla dzieci chorych o powierzchni co najmniej
6 m2 na jednego chorego, wyposa˝ony w umywal-
k´,

6) pokój do spotkaƒ z osobami odwiedzajàcymi.

§ 4. 1. Zakwaterowanie ma∏oletniego w oÊrodku
odbywa si´ w ka˝dym czasie przez ca∏à dob´.

2. Rodzeƒstwo umieszcza si´ w jednym pokoju
mieszkalnym, chyba ˝e dobro ma∏oletnich przemawia
za rozdzieleniem rodzeƒstwa, uwzgl´dniajàc w miar´
mo˝liwoÊci ich zdanie.

§ 5. Post´powanie o nadanie ma∏oletniemu statusu
uchodêcy mo˝e prowadziç osoba, która posiada:

1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierunku
prawo i 2-letni sta˝ pracy w instytucjach, których

zakres dzia∏ania obejmuje opiek´ nad dzieckiem,
lub 

2) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie lub wy˝sze
zawodowe i co najmniej 2-letnie doÊwiadczenie
w pracy w administracji publicznej oraz odby∏a
przeszkolenie w zakresie prowadzenia post´powaƒ
o nadanie statusu uchodêcy z udzia∏em ma∏olet-
nich lub

3) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierun-
kach: pedagogika, psychologia lub socjologia oraz
co najmniej 2-letnie doÊwiadczenie w pracy w ad-
ministracji publicznej.

§ 6. Osoby udzielajàce Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 40 ust. 1 ustawy, powinny posiadaç:

1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierun-
kach: pedagogika, psychologia, politologia (w za-
kresie polityki spo∏ecznej, profilaktyki spo∏ecznej
i resocjalizacji), nauki spo∏eczne (w zakresie reso-
cjalizacji) lub studia wy˝sze na kierunku lekarskim
lub piel´gniarskim,

2) ukoƒczonà szko∏´ medycznà przygotowujàcà do
pracy w zawodzie opiekunki dzieci´cej,

3) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia
terapii o profilu potrzebnym w pracy oÊrodka,

4) ukoƒczone studia wy˝sze w wy˝szej szkole zawodo-
wej o specjalnoÊci praca socjalna.

§ 7. W post´powaniu o nadanie ma∏oletniemu sta-
tusu uchodêcy czynnoÊci administracyjne, w szczegól-
noÊci sk∏adanie przez ma∏oletniego zeznaƒ i oÊwiad-
czeƒ, przeprowadza si´ w pomieszczeniu wyposa˝o-
nym w sposób odpowiedni do stanu psychofizycznego
ma∏oletniego, wynikajàcego z jego wieku oraz przy za-
chowaniu dyskrecji i poszanowania dóbr osobistych
ma∏oletniego.

§ 8. Je˝eli ma∏oletni bioràcy udzia∏ w czynnoÊciach,
o których mowa w § 7, nie zna j´zyka polskiego, czyn-
noÊci te powinny byç dokonywane w j´zyku dla niego
zrozumia∏ym, a w miar´ potrzeby z udzia∏em t∏umacza.

§ 9. 1. CzynnoÊci, o których mowa w § 7, dokonuje
si´ w obecnoÊci przedstawiciela ustawowego ma∏olet-
niego, a je˝eli nad ma∏oletnim nie sprawuje pieczy
przedstawiciel ustawowy — w obecnoÊci kuratora,
a tak˝e, na wniosek ma∏oletniego, w obecnoÊci innej
wskazanej przez niego osoby doros∏ej.

2. W razie potrzeby, w szczególnoÊci gdy wymaga
tego stan psychofizyczny ma∏oletniego, w czynno-
Êciach, o których mowa w § 7, uczestniczy psycholog
lub pedagog.

§ 10. Ma∏oletniego informuje si´ o okolicznoÊciach
faktycznych i prawnych, które mogà mieç wp∏yw na
wynik post´powania, w sposób uwzgl´dniajàcy jego
wiek, stopieƒ dojrza∏oÊci i rozwój umys∏owy.

§ 11. CzynnoÊci administracyjne w post´powaniu
o nadanie ma∏oletniemu statusu uchodêcy, w szczegól-
noÊci dotyczàce badania wniosku z∏o˝onego przez ma-
∏oletniego pod wzgl´dem prawdziwoÊci i kompletnoÊci
informacji w nim zawartych, dokonuje si´ w sposób
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uwzgl´dniajàcy wiek ma∏oletniego, stopieƒ dojrza∏oÊci
i rozwój umys∏owy, a tak˝e majàc na uwadze, ˝e ma∏o-
letni mo˝e posiadaç ograniczonà wiedz´ o faktycznej
sytuacji panujàcej w kraju jego pochodzenia.

§ 12. OkolicznoÊci, o których mowa w art. 52a usta-
wy, ustala si´ przez wystàpienie z wnioskiem o udzie-
lenie stosownych informacji do:

1) konsulów Rzeczypospolitej Polskiej,

2) misji dyplomatycznych lub urz´dów konsularnych
paƒstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) mi´dzynarodowych organizacji rzàdowych i poza-
rzàdowych, w których zakresie dzia∏ania znajdujà
si´ sprawy uchodêców lub ma∏oletnich,

4) krajowych organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych
na rzecz ma∏oletnich lub uchodêców.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


