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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policjà w wy-
padku zagro˝enia bezpieczeƒstwa tych placówek.

Na podstawie art. 95c § 2 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r.
Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) zak∏ad — zak∏ad poprawczy lub schronisko dla nie-

letnich,
2) dyrektor zak∏adu — dyrektora zak∏adu poprawcze-

go lub schroniska dla nieletnich albo pracownika
pedagogicznego zast´pujàcego dyrektora,
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3) komendant powiatowy Policji — komendanta po-
wiatowego Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia zak∏adu poprawczego lub schroniska
dla nieletnich,

4) ustawa — ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich.

§ 2. Pomoc Policji mo˝e byç wezwana w wypadku
stwierdzenia w zak∏adzie zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia,
ograniczenia wolnoÊci osobistej osób lub niszczenia
mienia w znacznych rozmiarach, zwiàzanych w szcze-
gólnoÊci z takimi zdarzeniami, jak:

1) bunt wychowanków,

2) ucieczka wychowanków,

3) zbiorowe usi∏owanie sforsowania zabezpieczenia
zak∏adu,

4) zamach terrorystyczny lub napad na zak∏ad,

5) po˝ar, katastrofa lub kl´ska ˝ywio∏owa.

§ 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, mo-
˝e polegaç w szczególnoÊci na:

1) zabezpieczeniu zak∏adu na zewnàtrz przez zabloko-
wanie dost´pu osobom stwarzajàcym zagro˝enie
bezpieczeƒstwa zak∏adu,

2) wprowadzeniu si∏ Policji  na teren zak∏adu,

3) organizacji poÊcigu, 

4) zlokalizowaniu i uj´ciu wychowanków, którzy doko-
nali ucieczki,

5) ewakuacji wychowanków.

§ 4. 1. Dyrektor zak∏adu i komendant powiatowy
Policji utrzymujà sta∏y kontakt w sprawach dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa zak∏adu.

2. Dyrektor zak∏adu i komendant najbli˝szej jed-
nostki Policji przekazujà sobie niezb´dne wiadomoÊci
o zdarzeniach w rejonie zak∏adu, majàcych zwiàzek z je-
go bezpieczeƒstwem.

3. W razie stwierdzenia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
zak∏adu dyrektor zak∏adu niezw∏ocznie informuje o za-
istnia∏ej sytuacji komendanta najbli˝szej jednostki Po-
licji i dy˝urnego w∏aÊciwej komendy powiatowej Poli-
cji.

§ 5. 1. Dyrektor zak∏adu z komendantem powiato-
wym Policji okreÊlajà sposób zapewnienia bezpoÊred-
niej ∏àcznoÊci mi´dzy zak∏adem a komendà powiatowà
Policji oraz opracowujà plan zabezpieczenia zak∏adu na
wypadek wystàpienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa za-
k∏adu.

2. Plan zabezpieczenia zak∏adu zawiera w szczegól-
noÊci:

1) opis systemów i Êrodków ∏àcznoÊci mi´dzy zak∏a-
dem a najbli˝szà jednostkà Policji,

2) plan sytuacyjny zak∏adu,

3) instrukcj´ alarmowà,

4) stan etatowy zak∏adu,

5) ogólnà charakterystyk´ wychowanków zak∏adu,

6) szczegó∏owy tryb wspó∏dzia∏ania w sytuacji wystà-
pienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa zak∏adu, w zale˝-
noÊci od rodzaju tego zagro˝enia okreÊlonego
w § 2.

3. Plan zabezpieczenia zak∏adu przedstawia si´ do
zaopiniowania przez w∏aÊciwego komendanta woje-
wódzkiego Policji oraz zaakceptowania przez w∏aÊci-
wego prezesa sàdu okr´gowego.

4. Zaakceptowany plan zabezpieczenia dyrektor za-
k∏adu przesy∏a do wiadomoÊci Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci.

5. Dyrektor zak∏adu z komendantem powiatowym
Policji i w porozumieniu z w∏aÊciwym prezesem sàdu
okr´gowego mo˝e dokonaç aktualizacji planu zabez-
pieczenia.

§ 6.1. W razie stwierdzenia zagro˝enia bezpieczeƒ-
stwa zak∏adu i je˝eli z rozwoju wydarzeƒ wynika, ˝e
udzia∏ Policji jest konieczny do przywrócenia bezpie-
czeƒstwa zak∏adu, dyrektor zak∏adu zwraca si´ o udzie-
lenie niezb´dnej pomocy do komendanta najbli˝szej
jednostki Policji, zawiadamiajàc o tym dy˝urnego w∏a-
Êciwej komendy powiatowej Policji.

2. W wypadku wezwania pomocy Policji dyrektor
zak∏adu niezw∏ocznie informuje o tym w∏aÊciwego pre-
zesa sàdu okr´gowego.

3. W celu udzielenia zak∏adowi pomocy, o której
mowa w ust. 1, komendant powiatowy Policji organi-
zuje si∏y i Êrodki.

§ 7. 1. Decyzj´ o wprowadzeniu si∏ Policji na teren
zak∏adu podejmuje w∏aÊciwy prezes sàdu okr´gowe-
go w porozumieniu z komendantem powiatowym Po-
licji.

2. Je˝eli w czasie niezb´dnym do podj´cia decyzji
w sprawie wprowadzenia si∏ Policji na teren zak∏adu
nie jest mo˝liwe skontaktowanie si´ z w∏aÊciwym pre-
zesem sàdu okr´gowego, decyzj´ o wprowadzeniu si∏
Policji na teren zak∏adu mo˝e podjàç dyrektor zak∏adu
w porozumieniu z komendantem powiatowym Policji.
O podj´tej decyzji dyrektor  zak∏adu niezw∏ocznie infor-
muje w∏aÊciwego prezesa sàdu okr´gowego.

3. Dowódca si∏ Policji w porozumieniu z dyrekto-
rem zak∏adu podejmuje decyzj´ o wycofaniu z zak∏adu
si∏ Policji niezw∏ocznie po usuni´ciu zagro˝enia i przy-
wróceniu spokoju.

§ 8. Traci moc zarzàdzenia Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie zakresu i trybu
wspó∏dzia∏ania zak∏adów poprawczych i schronisk dla
nieletnich z Policjà w wypadku zagro˝enia bezpieczeƒ-
stwa tych placówek (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6,
poz. 46).

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

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki


