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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç strze˝one oÊrodki i areszty w celu wydalenia 
oraz regulaminu organizacyjno-porzàdkowego pobytu cudzoziemców w strze˝onym oÊrodku i areszcie 

w celu wydalenia

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179,
poz. 1842) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W strze˝onym oÊrodku znajdujà si´ pomiesz-
czenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz
plac rekreacyjno-sportowy.

§ 2. 1. W sk∏ad pomieszczeƒ mieszkalnych strze˝o-
nego oÊrodka wchodzà:

1) pokoje dla cudzoziemców; 

2) pokoje dla ma∏oletnich przebywajàcych w strze˝o-
nym oÊrodku bez opiekuna w wyodr´bnionej cz´-
Êci strze˝onego oÊrodka;

3) pokój przeznaczony dla cudzoziemców zak∏ócajà-
cych bezpieczeƒstwo i porzàdek w strze˝onym
oÊrodku, których odizolowanie jest konieczne dla
ochrony zdrowia i ˝ycia osób przebywajàcych
w strze˝onym oÊrodku;

4) biblioteka;

5) pomieszczenia do zaj´ç kulturalnych i sportowych;

6) pomieszczenie do wykonywania praktyk religij-
nych;

7) umywalnie;

8) ust´py.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).



2. W sk∏ad pomieszczeƒ administracyjno-gospo-
darczych strze˝onego oÊrodka wchodzà: 

1) izba dy˝urna;

2) pokój lekarski;

3) izolatka dla chorych;

4) pokój widzeƒ; 

5) kuchnia albo pomieszczenie do podgrzewania
i porcjowania posi∏ków oraz sto∏ówka;

6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziem-
ców przekazanych do depozytu, poÊcieli czystej
oraz brudnej;

7) pomieszczenia s∏u˝àce do odka˝ania, czyszczenia
oraz suszenia odzie˝y i obuwia.

3. W sk∏ad strze˝onego oÊrodka mo˝e wchodziç
tak˝e pralnia.

§ 3. Pomieszczenia wchodzàce w sk∏ad strze˝one-
go oÊrodka oraz ich wyposa˝enie spe∏niajà nast´pujà-
ce warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej,
malowane farbà klejowà lub emulsyjnà, a od pod-
∏ogi do wysokoÊci 1,5 m malowane farbà olejnà;

2) Êciany w pomieszczeniu s∏u˝àcym do odka˝ania,
czyszczenia oraz suszenia odzie˝y i obuwia, umy-
walniach i ust´pach do wysokoÊci co najmniej
2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych
na dzia∏anie wilgoci;

3) posadzka w umywalniach, ust´pach i pralni zmy-
walna, nienasiàkliwa i nieÊliska;

4) punkty Êwietlne umieszczone na suficie oraz gniaz-
da wtykowe zainstalowane w niezb´dnych miej-
scach.

§ 4. 1. Pokoje dla cudzoziemców w strze˝onym
oÊrodku oraz ich wyposa˝enie spe∏niajà nast´pujàce
warunki:

1) pod∏oga trwa∏a i zmywalna;

2) okna uchylne w gruboÊci Êciany muru o po-
wierzchni w stosunku do powierzchni pod∏ogi nie
mniejszej ni˝ 1:8; zabezpieczone na zewnàtrz kratà
z pr´tów lub p∏askowników;

3) ogrzewanie zapewniajàce temperatur´ wed∏ug
norm okreÊlonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych;

4) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otwo-
rem wentylacyjnym, zapewniajàca pó∏torakrotnà
wymian´ powietrza w ciàgu godziny;

5) ∏ó˝ka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz
sto∏y i taborety drewniane bez ostrych kraw´dzi.

2. Pokój przeznaczony dla cudzoziemców zak∏óca-
jàcych bezpieczeƒstwo i porzàdek w strze˝onym

oÊrodku spe∏nia wymagania wymienione w ust. 1
pkt 1—4 oraz jest wyposa˝ony w: 

1) ∏ó˝ko jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste
oraz sto∏y i taborety drewniane bez ostrych kraw´-
dzi — przytwierdzone na sta∏e do pod∏ogi;

2) drzwi o solidnej konstrukcji z atestowanym zam-
kiem.

§ 5. 1. Izba dy˝urna jest wyposa˝ona w instalacj´
telefonicznà, majàcà bezpoÊrednie po∏àczenie z dy˝ur-
nym najbli˝szej jednostki Policji lub Stra˝y Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposa˝ony w umywalk´
z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody, biurko, krzes∏o,
wieszak, kozetk´ lekarskà, parawan oraz szafk´ na leki
i podstawowy sprz´t medyczny do badania i udziela-
nia pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Izolatka dla chorych oraz jej wyposa˝enie spe∏-
niajà warunki okreÊlone w § 4 ust. 1 pkt 1—5.

4. Pokój widzeƒ jest wyposa˝ony w taborety i stó∏
oraz spe∏nia warunki okreÊlone w § 4 ust. 1 pkt 1—3,
a tak˝e ma oÊwietlenie umo˝liwiajàce czytanie i pisa-
nie.

5. Umywalnie i ust´py w pomieszczeniach miesz-
kalnych znajdujà si´ na ka˝dej kondygnacji i spe∏niajà
nast´pujàce warunki:

1) w razie gdy sà przeznaczone do wspólnego u˝ytku
— wyposa˝one co najmniej w:

a) 1 misk´ ust´powà dla 20 osób,

b) 1 urzàdzenie natryskowe dla 15 osób,

c) 1 umywalk´ dla 5 osób,

d) 1 pisuar dla 20 m´˝czyzn;

2) w umywalniach — umywalki z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina
ust´powa;

3) ust´py ogólnodost´pne z przegrodami oddzielajà-
cymi ust´p damski od m´skiego, wykonanymi ze
Êciany pe∏nej na ca∏à wysokoÊç pomieszczenia;
w przypadku gdy ust´py udost´pnione sà odr´b-
nie dla kobiet i m´˝czyzn, przegrody dzielàce kabi-
ny, w których umieszczone sà miski ust´powe,
o wysokoÊci 1 m, trwale przytwierdzone do pod∏o-
gi i Êciany, z drzwiami o górnej kraw´dzi 1 m i dol-
nej 0,3 m nad pod∏ogà; ust´py wyposa˝one co naj-
mniej w 1 umywalk´ na ka˝dà 1—3 misek ust´po-
wych lub 1—3 pisuarów; umywalki z dop∏ywem
ciep∏ej i zimnej wody;

4) miski ust´powe umieszczone w kabinach oddzielo-
nych przegrodami, o których mowa w pkt 3, sp∏u-
kiwane za pomocà automatu ukrytego w Êcianie;

5) woda do umywalni i natrysku oraz ust´pów dopro-
wadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miej-
scu niedost´pnym dla cudzoziemców umieszczo-
nych w strze˝onym oÊrodku;
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6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ust´pów wypo-
sa˝one w matowà szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a
lub zwyk∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie siat-
kà stalowà; w natryskach udost´pnionych odr´b-
nie dla kobiet i m´˝czyzn dopuszcza si´ stosowa-
nie w otworach wejÊciowych do kabin z urzàdze-
niami natryskowymi — zas∏on, pod warunkiem ˝e
sà nieprzemakalne i nieprzezroczyste.

6. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umiesz-
czonych na jednej kondygnacji jest mniejsza ni˝ 10,
dopuszcza si´ usytuowanie ust´pów na sàsiedniej
kondygnacji.

§ 6. 1. Pomieszczenia, o których mowa w § 2, mo-
gà byç usytuowane w kontenerach.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich
wyposa˝enie odpowiadajà warunkom okreÊlonym
w § 3 pkt 2—4, § 4 ust. 1 oraz § 5.

§ 7. W miejscach ogólnodost´pnych strze˝onego
oÊrodka sà zainstalowane aparaty telefoniczne na kar-
ty magnetyczne lub ˝etony.

§ 8. Plac rekreacyjno-sportowy jest oddzielony od
pomieszczeƒ administracyjno-gospodarczych ogro-
dzeniem z siatki stalowej o wysokoÊci 3,5 m oraz po-
siada utwardzone boisko do gier zespo∏owych, a tak˝e
wyodr´bniony plac zabaw dla dzieci, wyposa˝ony
w urzàdzenia do zabaw.

§ 9. 1. Teren strze˝onego oÊrodka jest zabezpieczo-
ny ogrodzeniem ochronnym.

2. Ogrodzenie ochronne strze˝onego oÊrodka, z za-
strze˝eniem ust. 3, sk∏ada si´ z:

1) linii zewn´trznej wykonanej z materia∏u pe∏nego
do wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 3 m, usytuowanej
na betonowej podmurówce, wykonanej do g∏´bo-
koÊci w ziemi co najmniej 0,7 m i zakoƒczonej na-
chylonymi pod kàtem 30°—45° odkosami, skiero-
wanymi do wewnàtrz oÊrodka, o d∏ugoÊci od 1 do
1,5 m z rozciàgni´tym drutem kolczastym;

2) linii wewn´trznej wykonanej z siatki metalowej
o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 2 m i zakoƒczonej
nachylonymi pod kàtem 30°—45° odkosami, skie-
rowanymi do wewnàtrz oÊrodka, o d∏ugoÊci do
0,5 m z rozciàgni´tym drutem kolczastym;

3) pasa ochronnego o szerokoÊci co najmniej 3 m,
znajdujàcego si´ pomi´dzy linià zewn´trznà a we-
wn´trznà;

4) oÊwietlenia pasa ochronnego zapewniajàcego od-
powiednià widocznoÊç w warunkach zmniejszonej
przejrzystoÊci powietrza oraz w porze wieczoro-
wo-nocnej i wyposa˝onego co najmniej w dwa
niezale˝ne od siebie êród∏a energii elektrycznej.

3. W przypadku lokalizacji strze˝onego oÊrodka na
terenie zamkni´tym, chronionym przez ca∏à dob´,
ogrodzenie ochronne oÊrodka mo˝e sk∏adaç si´ z:

1) jednolitej linii ogrodzenia spe∏niajàcej wymogi,
o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) oÊwietlenia ogrodzenia zapewniajàcego odpo-
wiednià widocznoÊç w warunkach zmniejszonej
przejrzystoÊci powietrza oraz w porze wieczoro-
wo-nocnej, wyposa˝onego co najmniej w dwa nie-
zale˝ne od siebie êród∏a energii elektrycznej.

4. Ogrodzenie ochronne strze˝onego oÊrodka mo-
˝e byç wyposa˝one w techniczne Êrodki zabezpiecze-
nia, je˝eli ich zastosowanie nie b´dzie stanowiç zagro-
˝enia ˝ycia i zdrowia ludzi.

§ 10. Areszt w celu wydalenia, zwany dalej „aresz-
tem”, jest zlokalizowany na kondygnacji parterowej
lub wy˝szej.

§ 11. 1. W sk∏ad aresztu wchodzà:

1) izba dy˝urna;

2) cele mieszkalne;

3) pokój lekarski;

4) pokój widzeƒ;

5) pokój, w którym podgrzewa si´ i porcjuje posi∏ki;

6) zmywalnia naczyƒ i sprz´tu;

7) magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziem-
ców przekazanych do depozytu, z wyodr´bnionym
miejscem przeznaczonym do przechowywania
rzeczy osób chorych zakaênie, poÊcieli czystej oraz
brudnej;

8) umywalnie;

9) ust´py.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci wyodr´bnienia
z pomieszczeƒ aresztu zmywalni naczyƒ i sprz´tu, do-
puszcza si´ aby jej funkcje wykonywane by∏y w poko-
ju, w którym podgrzewa si´ i porcjuje posi∏ki, z tym ˝e
pokój ten jest dodatkowo wyposa˝ony w dwukomoro-
wy zlewozmywak z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody
oraz zawór ze z∏àczkà w´˝a.

§ 12. 1. Przy areszcie jest wyznaczony plac spacero-
wy.

2. Plac spacerowy jest zabezpieczony ogrodze-
niem o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 3,5 m, przykrytym
od góry stalowà siatkà albo wyposa˝onym w nachylo-
ne do wewnàtrz odkosy z rozciàgni´tym na nich dru-
tem kolczastym.

§ 13. W przypadku gdy ze wzgl´dów technicznych
nie jest mo˝liwe wydzielenie w areszcie pomieszczeƒ,
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3—7, z wyjàtkiem
magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców
przekazanych do depozytu, dopuszcza si´ ich lokaliza-
cj´ poza aresztem, w tym samym budynku jednostki
organizacyjnej Policji lub Stra˝y Granicznej.

§ 14. WejÊcia i wyjÊcia z aresztu sà zabezpieczone
stalowà kratà i drzwiami o solidnej konstrukcji z ate-
stowanymi zamkami.

Dziennik Ustaw Nr 190 — 13588 — Poz. 1953



§ 15. Pomieszczenia wchodzàce w sk∏ad aresztu
oraz ich wyposa˝enie spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej,
malowane farbà klejowà lub emulsyjnà, a od pod-
∏ogi do wysokoÊci 1,5 m malowane farbà olejnà;

2) posadzka w umywalniach i ust´pach zmywalna,
nienasiàkliwa i nieÊliska;

3) punkty Êwietlne umieszczone na suficie oraz gniaz-
da wtykowe zainstalowane w niezb´dnych miej-
scach.

§ 16. 1. Cele mieszkalne w areszcie oraz ich wypo-
sa˝enie spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) Êciany wewn´trzne i zewn´trzne wykonane z ceg∏y
pe∏nej na zaprawie cementowej, o gruboÊci co
najmniej 1,5 ceg∏y, lub z innych materia∏ów o nie
mniejszej wytrzyma∏oÊci;

2) pod∏oga trwa∏a i zmywalna;

3) okna uchylne w gruboÊci Êciany muru o po-
wierzchni w stosunku do powierzchni pod∏ogi nie
mniejszej ni˝ 1:8, z zainstalowanà na zewnàtrz kra-
tà z pr´tów lub p∏askowników, a od wewnàtrz siat-
kà stalowà;

4) punkty Êwietlne zabezpieczone siatkà stalowà lub
niet∏ukàcym si´ szk∏em zapewniajàce odpowied-
nie oÊwietlenie do pisania i czytania;

5) ogrzewanie zapewniajàce temperatur´ wed∏ug
norm okreÊlonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych;

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapew-
niajàca pó∏torakrotnà wymian´ powietrza w ciàgu
godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczo-
nym siatkà stalowà;

7) ∏ó˝ka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz
sto∏y i taborety drewniane bez ostrych kraw´dzi,
przymocowane do pod∏ogi lub Êciany;

8) przyciski do wzywania obs∏ugi pomieszczeƒ pod
bezpiecznym napi´ciem elektrycznym;

9) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnàtrz
z wizjerem sto˝kowym na wysokoÊci 1,5 m, zabez-
pieczonym od strony celi mieszkalnej szk∏em har-
towanym i z drugiej strony ruchomà zas∏onà,
z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz
∏aƒcuchem zabezpieczajàcym.

2. Cele mieszkalne mogà byç wyposa˝one w ust´p
przenoÊny lub sta∏y umieszczony w miejscu zapewnia-
jàcym intymnoÊç oraz w pojemnik na Êmieci.

§ 17. 1. Izba dy˝urna posiada otwieranà drewnianà
barier´ oraz jest wyposa˝ona w instalacj´ telefonicznà
majàcà po∏àczenie wy∏àcznie z dy˝urnym w∏aÊciwej
jednostki Policji lub Stra˝y Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposa˝ony w umywalk´
z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody, biurko, krzes∏o,

wieszak, kozetk´ lekarskà, parawan oraz szafk´ na leki
i podstawowy sprz´t medyczny do badania i udziela-
nia pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój widzeƒ jest wyposa˝ony w taborety i stó∏
oraz spe∏nia warunki okreÊlone w § 16 ust. 1 pkt 1—6,
8 i 9.

4. Pokój, w którym podgrzewa si´ posi∏ki, jest wy-
posa˝ony w odpowiednie urzàdzenie grzewcze, zlewo-
zmywak dwukomorowy z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej
wody oraz w stó∏, szafki kuchenne, lodówk´ i sprz´t
sto∏owo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyƒ i sprz´tu jest wyposa˝ona
w zlewozmywak dwukomorowy z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody oraz w zawór ze z∏àczkà do w´˝a.

6. Umywalnie i ust´py spe∏niajà nast´pujàce wa-
runki:

1) w umywalniach — umywalki z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina
ust´powa;

2) w ust´pach — umywalka z dop∏ywem ciep∏ej i zim-
nej wody oraz miski ust´powe sp∏ukiwane za po-
mocà automatu ukrytego w Êcianie;

3) miski ust´powe umieszczone w kabinach oddzielo-
nych przegrodami o wysokoÊci 1 m, trwale przy-
twierdzonymi do pod∏ogi i Êciany, z drzwiami
o górnej kraw´dzi 1 m i dolnej 0,3 m nad pod∏ogà;

4) woda do umywalni i natrysku oraz ust´pów dopro-
wadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miej-
scu niedost´pnym dla cudzoziemców;

5) drzwi do umywalni z natryskiem i ust´pów wypo-
sa˝one w matowà szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a
lub zwyk∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie siat-
kà stalowà.

7. Na Êcianach korytarzy, obok drzwi, sà zamoco-
wane pó∏ki drewniane s∏u˝àce do stawiania naczyƒ
z posi∏kami.

§ 18. W sàsiedztwie izby dy˝urnej jest zainstalowa-
ny aparat telefoniczny na karty magnetyczne lub ˝eto-
ny.

§ 19. Areszt jest wyposa˝ony w instalacj´ alarmo-
wà (dêwi´kowo-Êwietlnà) na wypadek nag∏ej koniecz-
noÊci zawiadomienia dy˝urnego w∏aÊciwej jednostki
Policji lub Stra˝y Granicznej o zaistnia∏ym zagro˝eniu
bezpieczeƒstwa przebywajàcych w nim osób:

1) dzwonki alarmowe i punkty Êwietlne w pokoju dy-
˝urnego jednostki lub innym miejscu, z którego
sygna∏ alarmowy zostanie niezw∏ocznie odebrany;

2) przyciski dzwonków, umieszczone:

a) w izbie dy˝urnej,

Dziennik Ustaw Nr 190 — 13589 — Poz. 1953



b) na Êcianach korytarza przy drzwiach ka˝dej celi
mieszkalnej,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeƒ,

e) w pomieszczeniu do przygotowywania posi∏-
ków,

f) w umywalniach i ust´pach.

§ 20. Regulamin organizacyjno-porzàdkowy poby-
tu cudzoziemców w strze˝onym oÊrodku i areszcie,
okreÊlajàcy warunki rozmieszczania cudzoziemców
w pokojach w strze˝onym oÊrodku oraz w celach
mieszkalnych aresztu, porzàdek wewn´trzny strze˝o-
nego oÊrodka i aresztu oraz organizacj´ funkcjonowa-
nia strze˝onego oÊrodka i aresztu w zakresie zapew-
nienia cudzoziemcom warunków bytowych gwarantu-
jàcych bezpieczeƒstwo i realizacj´ ich obowiàzków
i przys∏ugujàcych im praw, stanowi za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozporzàdzeniu, dotyczàcych pobytu cudzoziemców
w strze˝onym oÊrodku lub areszcie, prowadzenia de-
pozytów stosuje si´ odpowiednio przepisy wydane na
podstawie art. 249 § 1 i § 3 pkt 6 ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557, z póên. zm.2)).

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2004 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 889.

3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-
niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
10 lutego 1999 r. w sprawie okreÊlenia warunków, jakim
powinny odpowiadaç strze˝one oÊrodki dla cudzoziem-
ców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu
w tych oÊrodkach i aresztach (Dz. U. Nr 20, poz. 179 oraz
z 2003 r. Nr 97, poz. 889) utrzymanym w mocy na podsta-
wie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1842), które utraci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia. 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. (poz. 1953)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZÑDKOWY POBYTU CUDZOZIEMCÓW
W STRZE˚ONYM OÂRODKU I ARESZCIE W CELU WYDALENIA

Rozdzia∏ 1

Przepisy porzàdkowe

§ 1. Pokoje i cele mieszkalne oraz inne pomieszcze-
nia, w których przebywajà cudzoziemcy, sà kontrolo-
wane, co najmniej raz na tydzieƒ, przez kierownika
strze˝onego oÊrodka, funkcjonariusza odpowiadajàce-
go za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia, zwa-
nego dalej „aresztem”, oraz inne osoby przez nich wy-
znaczone.

§ 2. Kierownik strze˝onego oÊrodka albo funkcjo-
nariusz odpowiadajàcy za funkcjonowanie aresztu
mo˝e organizowaç spotkania z grupami cudzoziem-
ców, zw∏aszcza w sprawach zwiàzanych z warunkami
pobytu w tym oÊrodku lub areszcie.

§ 3. W strze˝onym oÊrodku przeprowadza si´ apel
poranny oraz wieczorny, w trakcie którego ustala si´
stan liczbowy przebywajàcych cudzoziemców, przeka-
zuje si´ cudzoziemcom informacje zwiàzane z poby-
tem cudzoziemców w strze˝onym oÊrodku oraz przyj-
muje si´ wnioski, skargi i proÊby cudzoziemców.

§ 4. Cudzoziemiec w trakcie pobytu w strze˝onym
oÊrodku lub areszcie mo˝e podlegaç nadzorowi przy
u˝yciu urzàdzeƒ technicznych, a w szczególnoÊci przy
u˝yciu monitoringu telewizyjnego.

Rozdzia∏ 2

Organizacja przyj´ç do strze˝onego oÊrodka 
lub aresztu 

§ 5. 1. Przyjmowanie cudzoziemców doprowadza-
nych do strze˝onego oÊrodka lub aresztu odbywa si´
przez ca∏à dob´. Od godziny 1600 do godziny 800 przy-
j´cie doprowadzonego cudzoziemca nast´puje po
wczeÊniejszym poinformowaniu kierownika strze˝o-
nego oÊrodka albo funkcjonariusza odpowiadajàcego
za funkcjonowanie aresztu.

2. Cudzoziemca przyjmuje si´ do strze˝onego
oÊrodka lub aresztu na podstawie nakazu przyj´cia
i postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strze-
˝onym oÊrodku lub postanowienia o zastosowaniu
wobec cudzoziemca aresztu wydanego przez sàd rejo-
nowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ organu sk∏ada-
jàcego wniosek. 

3. Funkcjonariusz przyjmujàcy cudzoziemca do
strze˝onego oÊrodka lub aresztu sprawdza jego to˝sa-
moÊç. 

§ 6. 1. Cudzoziemiec potwierdza podpisem przeka-
zanie do depozytu dokumentów, Êrodków pieni´˝-
nych, przedmiotów wartoÊciowych i innych przedmio-
tów.



2. Za przedmioty nieprzekazane do depozytu od-
powiada cudzoziemiec.

3. Sk∏adanie do depozytu oraz wydawanie z depo-
zytu przedmiotów odebranych cudzoziemcom odby-
wa si´ zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Spraw 
Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç po-
mieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji
przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeêwienia, oraz regulaminu 
pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 61,
poz. 547).

§ 7. Do przedmiotów wartoÊciowych zalicza si´
w szczególnoÊci:

1) Êrodki pieni´˝ne;

2) bankowe karty magnetyczne, ksià˝eczki oszcz´d-
noÊciowe, bony premiowe, depozytowe, kapita∏o-
we, weksle, czeki, listy gwarancyjne, akcje, obliga-
cje, udzia∏y oraz inne wydane przez banki krajowe
i zagraniczne papiery wartoÊciowe;

3) bi˝uteri´, w szczególnoÊci: obràczki, pierÊcionki,
∏aƒcuszki, broszki, bransoletki, kolczyki;

4) urzàdzenia elektroniczne.

§ 8. 1. Cudzoziemiec otrzymuje do u˝ytku poÊciel,
sprz´t sto∏owy na czas posi∏ku oraz Êrodki higieny
osobistej. 

2. Cudzoziemiec otrzymuje odzie˝, bielizn´ i obu-
wie, je˝eli jego w∏asny ubiór jest niezdatny do u˝ytku
albo nieodpowiedni ze wzgl´du na por´ roku lub wy-
magajà tego wzgl´dy bezpieczeƒstwa, jak równie˝
wzgl´dy sanitarne.

3. Przyj´cie przedmiotów, o których mowa w ust. 1
i 2, cudzoziemiec potwierdza podpisem.

Rozdzia∏ 3

Warunki rozmieszczania cudzoziemców w pokojach
i celach mieszkalnych

§ 9. 1. Przy umieszczaniu cudzoziemca w pokoju
lub celi mieszkalnej bierze si´ pod uwag´ w szczegól-
noÊci:

1) potrzeb´ zapewnienia porzàdku oraz bezpieczeƒ-
stwa w strze˝onym oÊrodku lub areszcie;

2) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyj-
ne;

3) wiek i p∏eç cudzoziemca;

4) potrzeb´ kszta∏towania przyjaznej atmosfery
wÊród cudzoziemców;

5) koniecznoÊç zapobiegania agresji, samoagresji
i pope∏nianiu przest´pstw podczas przebywania
w strze˝onym oÊrodku lub areszcie. 

2. W razie potrzeby cudzoziemiec mo˝e byç prze-
niesiony w ka˝dym czasie do innego pokoju lub celi
mieszkalnej.

§ 10. Cudzoziemiec przejawiajàcy negatywnà po-
staw´ wobec na∏o˝onych na niego obowiàzków i zaka-
zów okreÊlonych w art. 119 i 120 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179,
poz. 1842), a tak˝e w celu zapewnienia cudzoziemco-
wi bezpieczeƒstwa, mo˝e byç umieszczony, na polece-
nie kierownika strze˝onego oÊrodka lub funkcjonariu-
sza odpowiadajàcego za funkcjonowanie aresztu,
w jednoosobowym pokoju lub celi mieszkalnej.

Rozdzia∏ 4

Porzàdek wewn´trzny w strze˝onym oÊrodku
i w areszcie

§ 11. 1. Podczas pobytu w strze˝onym oÊrodku lub
areszcie, w przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
bezpieczeƒstwa i porzàdku, cudzoziemiec podlega
kontroli osobistej. 

2. Kontrola osobista cudzoziemca polega na ogl´-
dzinach cia∏a oraz sprawdzeniu odzie˝y, bielizny i obu-
wia, a tak˝e przedmiotów posiadanych przez cudzo-
ziemca lub nale˝àcych do niego. Ogl´dziny cia∏a oraz
sprawdzenie odzie˝y, bielizny i obuwia przeprowadza
si´ w pomieszczeniu, bez obecnoÊci osób nieupowa˝-
nionych oraz osób odmiennej p∏ci.

3. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których
cudzoziemiec nie mo˝e posiadaç w strze˝onym oÊrod-
ku lub areszcie, podlegajà zatrzymaniu. Przedmioty,
których w∏aÊciciela ustalono, przekazuje si´ do depo-
zytu albo przesy∏a na koszt cudzoziemca, do wskaza-
nej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogà byç
przes∏ane na koszt strze˝onego oÊrodka lub aresztu.

§ 12. 1. Ustalajàc porzàdek wewn´trzny w strze˝o-
nym oÊrodku i w areszcie, kierownik tego oÊrodka al-
bo funkcjonariusz odpowiadajàcy za funkcjonowanie
aresztu uwzgl´dnia koniecznoÊç utrzymania bezpie-
czeƒstwa, dyscypliny i porzàdku oraz zapewnienia
w∏aÊciwych warunków bytowych, sanitarnych i zdro-
wotnych.

2. W porzàdku wewn´trznym okreÊla si´ w szcze-
gólnoÊci:

1) godziny spo˝ywania posi∏ków;

2) godziny oraz sposób przeprowadzania apelu po-
rannego i wieczornego;

3) godziny przeznaczone na sen, zaj´cia kulturalno-
-oÊwiatowe, sportowe oraz zaj´cia w∏asne cudzo-
ziemców;

4) godziny, miejsce poruszania si´ po terenie strze˝o-
nego oÊrodka i aresztu;
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5) godziny, miejsce odbywania spacerów oraz korzy-
stania z kàpieli;

6) miejsce, w którym dozwolone jest palenie wyro-
bów tytoniowych;

7) iloÊç i rodzaj w∏asnej odzie˝y, bielizny i obuwia,
które cudzoziemiec mo˝e posiadaç w pokoju lub
celi mieszkalnej;

8) iloÊç i wymiary przedmiotów, które cudzoziemiec
mo˝e posiadaç w pokoju lub celi mieszkalnej, oraz
sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby
zasady ich u˝ywania;

9) dni, godziny i miejsce przyjmowania cudzoziem-
ców przez kierownika strze˝onego oÊrodka albo
funkcjonariusza odpowiadajàcego za funkcjono-
wanie aresztu;

10) dni, godziny i sposób sk∏adania wniosków, skarg
i próÊb;

11) dni, godziny, miejsce i porzàdek przeprowadzania
widzeƒ;

12) dni, godziny, miejsce zaj´ç i spotkaƒ o charakterze
religijnym;

13) cz´stotliwoÊç, terminy, miejsce i sposób dokony-
wania zakupów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i wyro-
bów tytoniowych oraz innych przedmiotów do-
puszczonych do spo˝ywania i u˝ywania w strze˝o-
nym oÊrodku lub areszcie;

14) sposób przyjmowania i wydawania paczek;

15) dni, godziny i miejsce bezpoÊredniego kontakto-
wania si´ z polskimi organami paƒstwowymi,
przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urz´-
dem konsularnym, a tak˝e z organizacjami poza-
rzàdowymi lub mi´dzynarodowymi zajmujàcymi
si´ udzielaniem pomocy, zw∏aszcza prawnej, cu-
dzoziemcom.

3. Tekst porzàdku wewn´trznego jest umieszczony
w widocznym miejscu w ka˝dym pokoju i celi miesz-
kalnej dla cudzoziemca w j´zyku polskim oraz, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, w j´zyku zrozumia∏ym dla przebywajà-
cych tam cudzoziemców.

Rozdzia∏ 5

Zasady organizowania zaj´ç porzàdkowych 
oraz dzia∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej i sportowej

§ 13. 1. Przy kierowaniu cudzoziemca do zaj´ç po-
rzàdkowych w obr´bie strze˝onego oÊrodka lub aresz-
tu, na które wyrazi∏ on zgod´, bierze si´ pod uwag´
w szczególnoÊci wzgl´dy porzàdku i bezpieczeƒstwa.

2. Zaj´cia porzàdkowe wykonywane sà nieodp∏at-
nie.

§ 14. W strze˝onym oÊrodku i areszcie mo˝na or-
ganizowaç zaj´cia kulturalno-oÊwiatowe lub sportowe

z udzia∏em instytucji, organizacji, stowarzyszeƒ i in-
nych podmiotów oraz osób fizycznych.

Rozdzia∏ 6

Organizacja przyjmowania korespondencji 
i zasady widzeƒ

§ 15. 1. Wydanie cudzoziemcowi korespondencji
urz´dowej z do∏àczonym potwierdzeniem odbioru lub
poleconej nast´puje po wpisaniu przez niego daty
i potwierdzeniu odbioru pisma czytelnym podpisem
zawierajàcym imi´ i nazwisko.

2. Wydanie korespondencji urz´dowej bez do∏à-
czonego potwierdzenia odbioru nast´puje po potwier-
dzeniu odbioru pisma, w sposób okreÊlony w ust. 1,
w rejestrze prowadzonym w strze˝onym oÊrodku lub
areszcie.

3. W razie odmowy potwierdzenia czyni si´ o tym
wzmiank´ na piÊmie urz´dowym lub zwrotnym po-
twierdzeniu odbioru.

§ 16. W razie odmowy przyj´cia przez cudzoziem-
ca korespondencji, innej ni˝ urz´dowa, odsy∏a si´ jà
do nadawcy.

§ 17. 1. Koperty z korespondencjà urz´dowà wysy-
∏ane przez cudzoziemca zaopatruje si´ w dat´ odbioru
i adres strze˝onego oÊrodka lub aresztu.

2. Na wniosek cudzoziemca przekazuje si´ mu pi-
semne potwierdzenie odbioru wysy∏anej korespon-
dencji urz´dowej.

§ 18. Wnioski, skargi i proÊby cudzoziemców przyj-
mowane sà przez kierownika strze˝onego oÊrodka lub
funkcjonariusza odpowiadajàcego za funkcjonowanie
aresztu oraz inne uprawnione przez nich osoby, tak˝e
w czasie bezpoÊrednich kontaktów z cudzoziemcami,
zw∏aszcza podczas wizytacji pokojów, cel mieszkal-
nych i innych pomieszczeƒ, w których przebywajà cu-
dzoziemcy.

§ 19. Koszty przesy∏ania skarg, wniosków i próÊb
ponosi cudzoziemiec, a w przypadku gdy nie posiada
on na to Êrodków, korespondencja przesy∏ana jest na
koszt jednostki odpowiadajàcej za funkcjonowanie
strze˝onego oÊrodka lub aresztu.

§ 20. 1. Zgody na widzenie udziela kierownik strze-
˝onego oÊrodka albo funkcjonariusz odpowiadajàcy
za funkcjonowanie aresztu w uzgodnieniu z kierowni-
kiem jednostki, do której dyspozycji pozostaje cudzo-
ziemiec.

2. Zgoda nie jest wymagana w przypadku umo˝li-
wienia cudzoziemcowi kontaktu z organami, przedsta-
wicielstwami, urz´dami i organizacjami, o których mo-
wa w art. 117 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach.

§ 21. 1. Czas widzenia trwa nie d∏u˝ej ni˝ 60 min.
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2. W uzasadnionych przypadkach kierownik strze-
˝onego oÊrodka albo funkcjonariusz odpowiadajàcy
za funkcjonowanie aresztu mo˝e w indywidualnych
przypadkach zezwoliç na przed∏u˝enie czasu widzenia
lub udzieliç cudzoziemcowi wi´cej ni˝ jednego widze-
nia w tym samym dniu.

3. W widzeniu mogà uczestniczyç nie wi´cej ni˝
dwie osoby pe∏noletnie. Liczba osób niepe∏noletnich
posiadajàcych wymaganà zgod´ na widzenie nie pod-
lega ograniczeniu, z tym ˝e osoby do lat 15 mogà ko-
rzystaç z widzeƒ tylko pod opiekà osób pe∏noletnich
posiadajàcych zgod´ na widzenie.

§ 22. W razie stwierdzenia w czasie widzenia nie-
odpowiedniego zachowania si´ cudzoziemca lub oso-
by odwiedzajàcej, zagra˝ajàcego bezpieczeƒstwu lub
porzàdkowi wewn´trznemu strze˝onego oÊrodka albo
aresztu, widzenie mo˝e zostaç przerwane przez upo-
wa˝nionego pracownika strze˝onego oÊrodka albo
funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie
aresztu. 

§ 23. Kierownik strze˝onego oÊrodka albo funkcjo-
nariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu
mo˝e dokonywaç odst´pstw od sposobu organizacji
widzeƒ w zakresie umo˝liwiajàcym cudzoziemcowi
podtrzymywanie i utrwalanie wi´zi uczuciowej z rodzi-
nà i innymi osobami bliskimi oraz sprawowanie przez
nich sta∏ej opieki nad dzieçmi.

Rozdzia∏ 7

Warunki opieki zdrowotnej i bytowej

§ 24. Cudzoziemca poddaje si´ lekarskim bada-
niom kontrolnym nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu oraz
bezpoÊrednio przed jego zwolnieniem i, w miar´ mo˝-
liwoÊci, gdy zachodzi koniecznoÊç jego przetranspor-
towania.

§ 25. 1. W przypadku gdy dalszy pobyt cudzoziem-
ca w strze˝onym oÊrodku lub areszcie móg∏by spowo-
dowaç niebezpieczeƒstwo dla jego ˝ycia lub zdrowia,
decyzj´ o skierowaniu cudzoziemca do zak∏adu opieki
zdrowotnej mo˝e podjàç, w porozumieniu z lekarzem,
kierownik strze˝onego oÊrodka albo funkcjonariusz
odpowiadajàcy za funkcjonowanie aresztu.

2. Kobieta, wobec której zastosowano areszt, po-
zostajàca wed∏ug zaÊwiadczenia lekarza co najmniej
w siódmym miesiàcu cià˝y, w przypadku gdy sàd nie
zastosowa∏ wobec niej umieszczenia w strze˝onym
oÊrodku w trybie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, podlega nie-
zw∏ocznemu zwolnieniu z aresztu.

3. O zmianie miejsca pobytu cudzoziemca kierow-
nik strze˝onego oÊrodka albo funkcjonariusz odpowia-
dajàcy za funkcjonowanie aresztu powiadamia sàd,
który wyda∏ postanowienie o umieszczeniu w strze˝o-
nym oÊrodku lub areszcie, oraz organ wnioskujàcy
w tej sprawie, do dyspozycji którego cudzoziemiec po-
zostaje.

§ 26. Leczenie cudzoziemca na jego koszt, przez
wybranego przez niego lekarza, na terenie strze˝one-
go oÊrodka lub aresztu, wymaga zgody kierownika
oÊrodka albo funkcjonariusza odpowiadajàcego za
funkcjonowanie aresztu.

§ 27. Wobec cudzoziemców, u których stwierdzono
zaburzenia psychiczne, upoÊledzonych umys∏owo,
uzale˝nionych od alkoholu albo innych Êrodków odu-
rzajàcych lub substancji psychotropowych, niepe∏no-
sprawnych fizycznie oraz kobiet w cià˝y, kierownik
strze˝onego oÊrodka albo funkcjonariusz odpowiada-
jàcy za funkcjonowanie aresztu mo˝e, na wniosek lub
po zasi´gni´ciu opinii lekarza, ustaliç odr´bny sposób
post´powania w zakresie zapewnienia odpowiednich
warunków pobytu tym cudzoziemcom.

§ 28. Cudzoziemcom przys∏uguje: 

1) m´˝czyznom co najmniej raz na dwa miesiàce
strzy˝enie, a ciep∏a kàpiel co najmniej raz w tygo-
dniu;

2) kobietom co najmniej raz dziennie ciep∏a woda
i dwa razy w tygodniu ciep∏a kàpiel.

§ 29. 1. Spacer cudzoziemców odbywa si´ pod
nadzorem funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu
na wolnym powietrzu.

2. Chory cudzoziemiec korzysta ze spaceru wed∏ug
wskazaƒ lekarza.

3. W przypadku naruszenia przez cudzoziemca
ustalonego sposobu odbywania spaceru spacer mo˝e
zostaç przerwany.

§ 30. 1. Cudzoziemiec mo˝e otrzymywaç paczki do-
starczane do strze˝onego oÊrodka albo aresztu.

2. Dostarczona paczka podlega kontroli tak˝e przy
wykorzystaniu odpowiednich Êrodków i urzàdzeƒ
technicznych.

§ 31. Paczki zawierajàce przedmioty, których posia-
danie jest zabronione ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa
i porzàdku w strze˝onym oÊrodku lub areszcie, zwraca
si´ nadawcy albo przekazuje si´ do depozytu cudzo-
ziemca.

§ 32. Cudzoziemiec potwierdza w∏asnor´cznym
podpisem zwrot z depozytu dokumentów, Êrodków
pieni´˝nych, przedmiotów wartoÊciowych i innych
przedmiotów.

§ 33. Stan sanitarny strze˝onego oÊrodka lub
aresztu, ogrzewanie, oÊwietlenie i wentylacja po-
mieszczeƒ, utrzymanie czystoÊci przez cudzoziemców,
stan i czystoÊç odzie˝y, bielizny oraz bielizny poÊcielo-
wej, iloÊç i jakoÊç posi∏ków oraz sposób ich przyrzà-
dzania i wydawania sà co najmniej raz na kwarta∏ kon-
trolowane przez lekarza lub innego upowa˝nionego
pracownika opieki medycznej.
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