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udzielanie instrukta˝u w zakresie metod i form pra-
cy oraz organizowanie szkolenia dla tych osób,

3) pozyskiwanie osób do sprawowania funkcji sàdo-
wego kuratora spo∏ecznego,

4) informowanie kierownika zespo∏u kuratorskiej s∏u˝-
by sàdowej o nieprawid∏owym sprawowaniu funk-
cji przez sàdowego kuratora spo∏ecznego oraz or-
ganów nadrz´dnych stowarzyszeƒ, organizacji i in-
stytucji o sposobie sprawowania dozoru przez ich
przedstawicieli,

5) przygotowanie odpowiednio uzasadnionych wnio-
sków w sprawie zmiany orzeczenia sàdu i do∏àcze-
nie do nich akt dozoru i innych stosownych doku-
mentów,

6) uczestnictwo w posiedzeniach sàdu, dotyczàcych
osób znajdujàcych si´ pod dozorem,

7) zawiadamianie sàdu o przestrzeganiu przez skaza-
nego porzàdku prawnego uzasadniajàcego rozwa-
˝enie celowoÊci uznania orzeczonych Êrodków kar-
nych za wykonane,

8) sprawowanie dozorów, zw∏aszcza w sprawach
trudnych lub wymagajàcych  bezzw∏ocznego pod-
j´cia czynnoÊci,

9) bezzw∏oczne zawiadomienie sàdu o zaistnieniu
okolicznoÊci uzasadniajàcych rozwa˝enie celowo-
Êci ponownego umieszczenia w zak∏adzie leczenia
odwykowego lub w zak∏adzie karnym skazanego
skierowanego uprzednio na leczenie ambulatoryj-
ne lub rehabilitacj´  w placówce leczniczo-rehabili-
tacyjnej,

10) sygnalizowanie jednostkom nadrz´dnym organów
i instytucji paƒstwowych, organów samorzàdu te-
rytorialnego oraz organom statutowym stowarzy-
szeƒ i organizacji przypadków bezzasadnej odmo-
wy udzielenia kuratorowi sàdowemu ˝àdanej po-
mocy.

§ 7. Sàdowy kurator zawodowy od sàdowego kura-
tora spo∏ecznego przyjmuje i analizuje, pod kàtem po-
trzeby stosownego wykorzystania, informacje o oko-
licznoÊciach wymagajàcych podj´cia czynnoÊci, do
których uprawniony jest sàdowy kurator zawodowy,
w szczególnoÊci w zakresie:

1) wystàpienia z wnioskami w sprawie zmiany orze-
czenia sàdu,

2) udzielenia materialnej lub innej pomocy skazane-
mu albo jego rodzinie,

3) wystàpienia z wnioskami o dopuszczenie sàdo-
wego kuratora spo∏ecznego do udzia∏u w posie-
dzeniu sàdu w post´powaniu wykonawczym, je-
˝eli jego udzia∏ mo˝e mieç znaczenie dla rozstrzy-
gni´cia.

§ 8. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, któ-
rym powierzono sprawowanie dozoru, powinny nie
póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia powierzenia wyzna-
czyç przedstawiciela, za jego zgodà, do wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z dozorem.

§ 9. 1. O wyznaczeniu przedstawiciela, o którym
mowa w § 8, organ statutowy stowarzyszenia, organi-
zacji lub instytucji niezw∏ocznie powiadamia sàd, prze-
kazujàc jednoczeÊnie jego dane osobowe.

2. Organ statutowy stowarzyszenia, organizacji
lub instytucji mo˝e w uzasadnionych przypadkach,
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek sàdu, zmieniç
przedstawiciela wyznaczonego do wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z dozorem, w szczególnoÊci
w razie stwierdzenia niew∏aÊciwego wykonywania
dozoru.

3. Organ statutowy stowarzyszenia, organizacji lub
instytucji niezw∏ocznie powiadamia sàd o zmianie
przedstawiciela i przekazuje jego dane osobowe.

§ 10. Do osób godnych zaufania  oraz przedstawi-
cieli stowarzyszeƒ, organizacji, instytucji, którym po-
wierzono sprawowanie dozoru, stosuje si´ przepisy ni-
niejszego rozporzàdzenia odnoszàce si´ do kuratorów
spo∏ecznych.

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

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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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
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie w∏aÊciwoÊci organów i jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej w sprawach wynikajàcych ze
stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz trybu post´powania w tych sprawach.

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r.
Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej,

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej w s∏u˝bie sta∏ej, przygotowawczej lub kandy-
dackiej,

3) sprawy osobowe — sprawy zwiàzane z nawiàza-
niem, zmianà i rozwiàzaniem lub wygaÊni´ciem
stosunku s∏u˝bowego, a tak˝e wynikajàce z jego
treÊci prawa i obowiàzki funkcjonariuszy, oraz
sprawy zwiàzane z okresowà zmianà warunków
s∏u˝by, w tym pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych
na innym stanowisku s∏u˝bowym oraz delegowa-
nie do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miej-
scowoÊci,

4) zmiana stosunku s∏u˝bowego — zmian´ stanowiska
s∏u˝bowego, sk∏adników uposa˝enia, charakteru
s∏u˝by lub trwa∏à zmian´ miejsca pe∏nienia s∏u˝by,

5) droga s∏u˝bowa — zwracanie si´ funkcjonariusza
do wy˝szego prze∏o˝onego za poÊrednictwem bez-
poÊredniego prze∏o˝onego,

6) bezpoÊredni prze∏o˝ony — osob´ zajmujàcà stano-
wisko kierownicze bezpoÊrednio wy˝sze od stano-
wiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczy-

najàc od stanowiska kierownika sekcji (równorz´d-
nego) lub dowódcy plutonu,

7) komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach oso-
bowych — jednostk´ organizacyjnà Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwà do spraw kadr
albo komórk´ organizacyjnà w∏aÊciwà w sprawach
kadrowych w oddziale Stra˝y Granicznej lub oÊrod-
ku szkolenia Stra˝y Granicznej.

§ 2. Prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi w sprawach osobo-
wych funkcjonariuszy sà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w stosunku
do:
a) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,
b) komendantów oÊrodków szkolenia Stra˝y Gra-

nicznej,
c) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowi-

skach s∏u˝bowych w Komendzie G∏ównej Stra˝y
Granicznej i w Granicznej Placówce Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

d) funkcjonariuszy pozostajàcych w jego dyspozy-
cji,

e) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odr´bny-
mi przepisami jest prze∏o˝onym w∏aÊciwym
w sprawach osobowych,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komen-
dant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej w sto-
sunku do:
a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowi-

skach s∏u˝bowych w podleg∏ych im oddzia∏ach
lub oÊrodkach szkolenia,

b) funkcjonariuszy pozostajàcych w ich dyspozycji,
c) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odr´bny-

mi przepisami sà prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi
w sprawach osobowych.


