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W nawiązaniu do dotychczasowych wystąpień generalnych1 Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie przypadków długich pobytów nieletnich zatrzymanych w 

policyjnych izbach dziecka ujawnionych podczas wizytacji Krajowego Mechanizmu 

Prewencji oraz odpowiedzi otrzymanych w tej sprawie od Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji (BMP-0790-6-1/11/MK), Ministra Sprawiedliwości (DWOiP-III-072-

9/11/7) i Komendanta Głównego Policji (EKO-6656/6113/11) zwracam się z prośbą o 

podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych w przedstawionej sprawie. 

Analiza aktualnego stanu prawnego oraz treść wymienionej wyżej korespondencji 

wskazuje, iż przyczyną przedłużających się pobytów nieletnich w policyjnych izbach 

dziecka (dalej zwanych PID) jest brak przepisu prawnego określającego maksymalny 

czasu pobytu nieletniego w PID po ogłoszeniu przez sędziego rodzinnego postanowienia o 

umieszczeniu w stosownej placówce. Z informacji uzyskanych z Komendy Głównej 

Policji wynika, że w 2010 r. aż 455 nieletnich przebywało w PID powyżej 5 dni. Częstą 

praktyką jest bowiem zawieranie w postanowieniu sądu, kończącym postępowanie wobec 

nieletniego, stwierdzenia, że do czasu znalezienia miejsca w orzeczonej placówce, będzie 

on przebywał w PID. 
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Z poczynionych przeze mnie ustaleń wynika, że Komenda Główna Policji, za 

pośrednictwem MSWiA, skierowała wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości (pismo nr 

DAiN-VI-5017-6849-2/09), w którym wystąpiono z wnioskiem o podjęcie prac 

legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w PID po 

ogłoszeniu przez sędziego rodzinnego postanowienia o umieszczeniu w stosownej 

placówce. Ostatnia zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w 

sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) nie uwzględniała wyżej 

opisywanej kwestii. 

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o standardy międzynarodowe, do których 

szeroko nawiązywałam w poprzednim piśmie (RPO-672816-VII-720.8.1./11/JJ z dnia 1 

czerwca 2011 r.), na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. 

zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji o stanie i stopniu zaawansowania 

prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w PID po 

ogłoszeniu przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczeniu go w stosowanej placówce. 


