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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich
umieszczonych w zak∏adach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuƒczo-wychowaw-

czych i oÊrodkach szkolno-wychowawczych.

Na podstawie art. 95c § 1 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, Nr 50, poz. 580
i Nr 91, poz. 1010) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i sposób u˝ycia Êrodków
przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich
umieszczonych w zak∏adach poprawczych, schro-
niskach dla nieletnich, placówkach opiekuƒczo-wy-
chowawczych i oÊrodkach szkolno-wychowaw-
czych,

2) rodzaje placówek opiekuƒczo-wychowawczych,
w których mogà byç stosowane Êrodki przymusu
bezpoÊredniego,

3) szczegó∏owy sposób sprawowania opieki nad sta-
nem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletnie-
go, wobec którego zastosowano Êrodek przymusu
bezpoÊredniego,

4) sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej z za-
stosowaniem Êrodków przymusu bezpoÊredniego,

5) sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu
Êrodków przymusu bezpoÊredniego.

§ 2. Przez u˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia nale-
˝y rozumieç:

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

2) zak∏ad — zak∏ad poprawczy, schronisko dla nielet-
nich,

3) placówka opiekuƒczo-wychowawcza — placówk´
resocjalizacyjnà i interwencyjnà,

4) oÊrodek — oÊrodek szkolno-wychowawczy,

5) Êrodki przymusu bezpoÊredniego — Êrodki przymu-
su bezpoÊredniego okreÊlone w ustawie,

6) dyrektor — dyrektora zak∏adu poprawczego, schro-
niska dla nieletnich, placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej, oÊrodka szkolno-wychowawczego.
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§ 3. 1. Stosowanie Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego nie mo˝e zmierzaç do poni˝enia lub upokorzenia
nieletniego ani do wyrzàdzenia szkody w jego zdrowiu.

2. Nieletniego, wobec którego zastosowano Êrodki
przymusu bezpoÊredniego, nale˝y objàç wzmo˝onym
oddzia∏ywaniem psychologiczno-pedagogicznym. Po-
winno ono zmierzaç w szczególnoÊci do roz∏adowania
napi´cia emocjonalnego i wyeliminowania agresji.

3. Stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊredniego
wymaga sta∏ej kontroli.

§ 4. 1. U˝ycie si∏y fizycznej polega na doraênym,
krótkotrwa∏ym r´cznym obezw∏adnieniu nieletniego.

2. Si∏´ fizycznà stosuje si´ w granicach niezb´d-
nych do pokonania oporu nieletniego lub w razie ko-
niecznoÊci stosowania innych Êrodków przymusu bez-
poÊredniego.

3. Si∏´ fizycznà mo˝e stosowaç, w razie konieczno-
Êci, jednoczeÊnie wi´cej ni˝ jeden pracownik zak∏adu,
placówki opiekuƒczo-wychowawczej lub oÊrodka.

§ 5. 1. Umieszczenie w izbie izolacyjnej polega na
odosobnieniu nieletniego w pomieszczeniu dêwi´ko-
ch∏onnym, ogrzanym i oÊwietlonym, którego wyposa-
˝enie stanowià przymocowane do pod∏ogi: stó∏, krze-
s∏o i ∏ó˝ko.

2. Pomieszczenie izby izolacyjnej powinno byç
urzàdzone w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie
przez nieletniego samouszkodzenia.

§ 6. 1. Przed umieszczeniem w izbie izolacyjnej na-
le˝y nieletniemu odebraç przedmioty, które mogà byç
niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia nieletniego lub in-
nych osób, a w szczególnoÊci przedmioty o ostrych
kraw´dziach, okulary, pas, szelki, sznurowad∏a, zapa∏-
ki.

2. Przedmioty osobistego u˝ytku dostarcza si´ nie-
letniemu w iloÊci i na czas niezb´dny do utrzymania hi-
gieny osobistej oraz spo˝ycia posi∏ku.

§ 7. 1. W izbie izolacyjnej umieszcza si´ nieletnich
pojedynczo.

2. Stan fizyczny i zachowanie nieletniego umiesz-
czonego w izbie izolacyjnej podlega systematycznej
kontroli. Kontroli tej dokonuje odpowiednio przeszko-
lony pracownik, wyznaczony przez dyrektora, nie rza-
dziej ni˝ co 15 minut.

3. W razie wystàpienia zagro˝enia dla ˝ycia lub
zdrowia nieletniego, pracownik, o którym mowa
w ust. 2, jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç
o tym lekarza albo piel´gniark´ oraz dyrektora, jak rów-
nie˝ podjàç niezb´dne dzia∏ania.

§ 8. 1. U˝ycie pasa obezw∏adniajàcego lub kaftana
bezpieczeƒstwa polega na ograniczeniu swobody ru-
chów przez cz´Êciowe unieruchomienie nieletniego.

2. Pas obezw∏adniajàcy i kaftan bezpieczeƒstwa za-
k∏ada si´ w sposób niepowodujàcy nadmiernego uci-
sku na jam´ brzusznà, klatk´ piersiowà i koƒczyny oraz

nietamujàcy obiegu krwi i nieutrudniajàcy oddychania;
w razie koniecznoÊci udaremnienia samookaleczenia
g∏owy — dopuszcza si´ za∏o˝enie kasku ochronnego.

§ 9. Unieruchomienie nieletniego za pomocà pasa
obezw∏adniajàcego lub kaftana bezpieczeƒstwa mo˝e
trwaç do 2 godzin. Unieruchomienie na nast´pne okre-
sy 2-godzinne mo˝e nastàpiç po zasi´gni´ciu przez dy-
rektora opinii lekarza, poprzedzonej badaniem lekar-
skim oraz uprzedzeniem nieletniego o mo˝liwoÊci
przed∏u˝enia stosowania tych Êrodków.

§ 10. 1. Stan fizyczny i psychiczny nieletniego unie-
ruchomionego kontroluje lekarz lub piel´gniarka
w obecnoÊci pracownika wyznaczonego przez dyrekto-
ra, nie rzadziej ni˝ co 15 minut.

2. W czasie kontroli ocenia si´ prawid∏owoÊç unie-
ruchomienia.

3. Osoba kontrolujàca, o której mowa w ust. 1, za-
pewnia krótkotrwa∏e uwolnienie nieletniego przez pra-
cowników zak∏adu z pasa obezw∏adniajàcego lub kafta-
na bezpieczeƒstwa, w celu zmiany jego pozycji lub za-
spokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie
rzadziej ni˝ co godzin´.

4. W razie wystàpienia zagro˝enia dla ˝ycia i zdro-
wia nieletniego piel´gniarka, po udzieleniu niezb´dnej
pomocy, jest obowiàzana niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym lekarza i dyrektora; je˝eli pomocy udziela lekarz,
obowiàzek powiadomienia dyrektora spoczywa na le-
karzu.

§ 11. W razie zastosowania pasa obezw∏adniajàce-
go lub kaftana bezpieczeƒstwa, nieletniego umieszcza
si´ pojedynczo w osobnym pomieszczeniu.

§ 12. 1. Zastosowanie ka˝dego rodzaju Êrodka przy-
musu bezpoÊredniego wymaga sporzàdzenia protoko-
∏u. Protokó∏ sporzàdza niezw∏ocznie osoba, która pod-
j´∏a decyzj´ o zastosowaniu Êrodków przymusu.

2. W protokole zamieszcza si´ dane dotyczàce
w szczególnoÊci:

1) przyczyny zastosowania Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego, ze wskazaniem sposobów opanowania
sytuacji, o których mowa w art. 95a § 1 ustawy,

2) zachowania nieletniego w trakcie stosowania Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego i po zastosowaniu te-
go Êrodka,

3) osób bioràcych udzia∏ lub obecnych przy stosowa-
niu Êrodka przymusu bezpoÊredniego,

4) wyników badania lekarskiego.

3. Wzór protoko∏u stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 13. Dyrektor prowadzi rejestr przypadków u˝ycia
Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich,
obejmujàcy dat´ oraz rodzaj u˝ytych Êrodków.

§ 14. 1. Dyrektor powiadamia o zastosowaniu Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego s´dziego sprawujàcego
nadzór nad zak∏adem, placówkà opiekuƒczo-wycho-
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wawczà lub oÊrodkiem, sàd rodzinny, wykonujàcy Êro-
dek poprawczy lub wychowawczy, lub organ, do które-
go dyspozycji pozostaje nieletni w schronisku — nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 72 godzin od zasto-
sowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego.

2. Wzór zawiadomienia stanowi za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 15. 1. Nieletniemu przys∏uguje prawo z∏o˝enia
skargi na zastosowanie wobec niego Êrodka przymusu
bezpoÊredniego.

2. W razie z∏o˝enia przez nieletniego skargi na za-
stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊredniego, dyrek-
tor przedstawia jà niezw∏ocznie, wraz z protoko∏em,
o którym mowa w § 12, s´dziemu sprawujàcemu nad-
zór nad zak∏adem, placówkà opiekuƒczo-wychowaw-
czà lub oÊrodkiem.

§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w stosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego lub
w dokumentacji przebiegu zdarzenia, s´dzia sprawujà-
cy nadzór nad zak∏adem, placówkà opiekuƒczo-wycho-
wawczà lub oÊrodkiem podejmuje czynnoÊci wynikajà-
ce z nadzoru, o którym mowa w art. 77 ustawy.

§ 17. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków stosowania Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go wobec nieletnich umieszczonych w zak∏adach po-
prawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. Nr 154,
poz. 746).

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 5 czerwca 2001 r. (poz. 680)

WZÓR
Za∏àcznik nr 1

(piecz´ç pod∏u˝na zak∏adu, 
placówki lub oÊrodka)

PROTOKÓ¸
ZASTOSOWANIA ÂRODKA PRZYMUSU BEZPOÂREDNIEGO

Cz´Êç I

1. W dniu ......................................................................... o godzinie  ................................... na podstawie decyzji
.....................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

zastosowano wzgl´dem nieletniego ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko, imi´ ojca, data urodzenia)

z grupy ............................................. Êrodek przymusu w postaci ............................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. O mo˝liwoÊci zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego nieletni zosta∏ ostrze˝ony ponownie i poinfor-
mowany przez ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

3. Przyczyny zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego ze wskazaniem sposobów opanowania sytuacji
przed zastosowaniem tego Êrodka, które okaza∏y si´ bezskuteczne .......................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(zapis wydajàcego decyzj´)

4. Zachowanie nieletniego w trakcie zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego i po zastosowaniu tego
Êrodka .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. Wyniki niezw∏ocznego badania lekarskiego nieletniego, wobec którego zastosowano Êrodek przymusu bez-
poÊredniego ...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(data i godzina badania, imi´ i nazwisko lekarza — podpis i piecz´ç lekarza)
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6. Dane osobowe osób bioràcych udzia∏ lub obecnych przy zastosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego:

1. ................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko,  stanowisko s∏u˝bowe)

Podpisy:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

Cz´Êç I I

7. Wyniki kontroli w trakcie stosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego:  ..........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(daty i godziny kontroli, imi´ i nazwisko osoby dokonujàcej kontroli, wyniki kontroli, opinia)

8. Wyniki kontroli lekarskiej w zakresie dopuszczalnoÊci dalszego stosowania wobec nieletniego Êrodka przy-
musu bezpoÊredniego w postaci pasa obezw∏adniajàcego lub kaftana bezpieczeƒstwa ....................................
.....................................................................................................................................................................................

(data i godzina kontroli, imi´ i nazwisko lekarza, opinia)

...............................................
(podpis i piecz´ç lekarza)

9. O mo˝liwoÊci przed∏u˝enia stosowania pasa obezw∏adniajàcego (kaftana bezpieczeƒstwa) nieletni zosta∏
ostrze˝ony, ponowie poinformowany przez .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

10. W dniu ................................................................................ o godzinie ....................................................przed∏u-
˝ono o ............................................ godzin´(y)  stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊredniego ..........................
.....................................................................................................................................................................................

............................................................ ............................................................
(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe) (podpis osoby wydajàcej decyzj´)

11. W dniu ............................................................................ o godzinie .....................................................na podsta-
wie decyzji ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe)

przerwano stosowanie Êrodka przymusu bezpoÊredniego.

............................................................
(podpis osoby wydajàcej decyzj´)

12. Wyniki badania lekarskiego po zakoƒczeniu stosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego ..............................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(podaç rodzaj ew. obra˝eƒ cia∏a oraz w miar´ mo˝liwoÊci ich przyczyny)

Data ................................. godzina .........................................

...............................................
(podpis i piecz´ç lekarza)
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13. O zastosowaniu wzgl´dem nieletniego Êrodka przymusu bezpoÊredniego  zawiadomiono ................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... w dniu ................................... 200...  r.

Cz´Êç I I I

14. Do protoko∏u za∏àcza si´ ni˝ej wymienione dokumenty dotyczàce niniejszego przypadku zastosowania Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego:

1. .................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................

...............................................
(podpis dyrektora)

15. Wnioski dyrektora po zapoznaniu si´ z treÊcià protoko∏u i za∏àczonych dokumentów oraz wys∏uchaniu
nieletniego .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

16. Nieletniego pouczono o mo˝liwoÊci z∏o˝enia skargi na zastosowanie wobec niego Êrodka przymusu.

...............................................
(podpis nieletniego)

Data .................................................
...............................................

(podpis dyrektora)

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAWIADOMIENIA
O ZASTOSOWANIU ÂRODKA PRZYMUSU BEZPOÂREDNIEGO

Data .....................................................

................................................
(piecz´ç pod∏u˝na zak∏adu, 

placówki lub oÊrodka)

Sygn. akt sprawy ...........................................

......................................................................................
(adresat)

Uprzejmie zawiadamiam, ˝e w dniu .....................................................o godzinie .......................................wobec
nieletniego .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko)

...........................................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
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umieszczonego w (zak∏adzie, placówce, oÊrodku) na podstawie .................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

zastosowany zosta∏ Êrodek przymusu bezpoÊredniego w postaci ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(wymieniç rodzaj Êrodka przymusu bezpoÊredniego)

z powodu ..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(podaç przyczyny ze wskazaniem sposobów opanowania sytuacji przed zastosowaniem Êrodka przymusu bezpoÊredniego, które okaza∏y

si´ bezskuteczne)

Decyzj´ o zastosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego podjà∏ ...........................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko)
........................................................................................................................................................................................... 

(stanowisko s∏u˝bowe)

Stan zdrowia nieletniego po zastosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego jest ..................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

(okreÊliç na podstawie wyników badania lekarskiego)

...............................................
(podpis dyrektora)


