
Na podstawie art. 254 § 2 Kodeksu karnego wyko-
nawczego zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykaz wydzielonych
pomieszczeƒ dla osób zatrzymanych, usytuowanych
w jednostkach organizacyjnych Policji, Stra˝y Granicz-
nej oraz w aresztach garnizonowych, w których mogà
byç odr´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po
wniesieniu aktu oskar˝enia, zwani dalej „tymczasowo
aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te po-
mieszczenia muszà odpowiadaç.

§ 2. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzy-
manych, w których mogà byç odr´bnie umieszczeni
tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej „po-
mieszczeniem”, lokalizuje si´ w kondygnacji partero-
wej lub wy˝szej budynku.

§ 3. W sk∏ad pomieszczenia wchodzà:

1) izba dy˝urna,

2) cele dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

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 tymczasowo
aresztowanych i skazanych, z wyodr´bnionym
miejscem przeznaczonym do przechowywania
rzeczy osób chorych zakaênie, poÊcieli czystej oraz
brudnej,

8) umywalnie,

9) ust´py.

§ 4. Je˝eli ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝-
liwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów lub maga-
zynów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5—7, dopuszcza
si´ ich lokalizacj´ poza pomieszczeniem, lecz w tym sa-
mym budynku jednostki organizacyjnej Policji, Stra˝y
Granicznej lub w budynku przeznaczonym na wojsko-
wy areszt garnizonowy.

§ 5. 1. Przy pomieszczeniu wyznacza si´ plac space-
rowy o powierzchni co najmniej 50 m2.

2. Ogrodzenie placu spacerowego musi uniemo˝li-
wiç tymczasowo aresztowanym i skazanym ucieczk´
lub kontaktowanie si´ z osobami postronnymi. Plac

spacerowy zabezpiecza si´ ogrodzeniem o wysokoÊci
nie mniejszej ni˝ 3,5 m, przykrytym od góry siatkà sta-
lowà albo wyposa˝onym w nachylone do wewnàtrz
odkosy z rozciàgni´tym na nich drutem kolczastym.

§ 6. Wszystkie wejÊcia i wyjÊcia z pomieszczenia za-
bezpiecza si´ kratà stalowà oraz drzwiami o solidnej
konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 7. 1. Pomieszczenie musi spe∏niaç nast´pujàce
warunki:

1) tynki wykonuje si´ z zaprawy cementowo-wapien-
nej, malowane farbà klejowà lub emulsyjnà, a od
pod∏ogi do wysokoÊci 1,5 m malowane farbà olej-
nà,

2) punkty Êwietlne umieszcza si´ na suficie, a gniazda
wtykowe instaluje si´ w niezb´dnych miejscach,

3) byç wyposa˝one w instalacj´ alarmowà dêwi´ko-
wo-Êwietlnà na wypadek nag∏ej koniecznoÊci za-
wiadomienia dy˝urnego w∏aÊciwej jednostki orga-
nizacyjnej Policji, Stra˝y Granicznej lub jednostki
wojskowej o zaistnia∏ym zagro˝eniu bezpieczeƒ-
stwa przebywajàcych tam osób.

2. Instalacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowià:

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

2) przyciski do dzwonków umieszczone:

a) w izbie dy˝urnej,

b) na Êcianach korytarza, przy drzwiach ka˝dej celi
dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeƒ,

e) w pokoju do przygotowywania posi∏ków,

f) w umywalniach i ust´pach.

§ 8. Cele dla tymczasowo aresztowanych i skaza-
nych oraz ich wyposa˝enie muszà spe∏niaç nast´pujà-
ce warunki:

1) zapewniaç powierzchni´ celi przypadajàcà na jed-
nego m´˝czyzn´ w rozmiarze nie mniejszym ni˝
3 m2, a w przypadku kobiet — nie mniejszym ni˝
4 m2,
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2) posiadaç Êciany wewn´trzne i zewn´trzne wykona-
ne z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cementowej, o gru-
boÊci co najmniej 1,5 ceg∏y, lub z innych materia-
∏ów o nie mniejszej wytrzyma∏oÊci,

3) posiadaç pod∏og´ trwa∏à i zmywalnà,

4) mieç 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,

5) byç wyposa˝one w punkty Êwietlne zapewniajàce
oÊwietlenie odpowiednie do czytania i pisania, za-
bezpieczone siatkà stalowà lub niet∏ukàcym si´
szk∏em,

6) mieç ogrzewanie zapewniajàce temperatur´ we-
d∏ug norm okreÊlonych dla pomieszczeƒ mieszkal-
nych,

7) posiadaç wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicz-
nà, zapewniajàcà pó∏torakrotnà wymian´ powie-
trza w ciàgu godziny, z otworem wentylacyjnym za-
bezpieczonym siatkà stalowà,

8) byç wyposa˝one w ∏ó˝ka jednoosobowe, szafki na
rzeczy osobiste oraz stó∏ i taborety drewniane bez
ostrych kraw´dzi, przymocowane do pod∏ogi lub
Êciany,

9) posiadaç zainstalowane przyciski do wzywania ob-
s∏ugi pomieszczenia pod bezpiecznym napi´ciem
elektrycznym,

10) byç wyposa˝one w ust´p sta∏y lub przenoÊny
umieszczony w miejscu zapewniajàcym intymnoÊç
oraz umywalk´ i pojemnik na Êmieci,

11) posiadaç drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema za-
suwami i atestowanym zamkiem oraz ∏aƒcuchem
zabezpieczajàcym, otwierane na zewnàtrz, z wizje-
rem sto˝kowym na wysokoÊci 1,5 m, zabezpieczo-
nym od strony celi szk∏em hartowanym i z drugiej
strony ruchomà zas∏onà.

§ 9. 1. Izba dy˝urna musi posiadaç otwieranà barie-
r´ oraz byç wyposa˝ona w instalacj´ telefonicznà ma-
jàcà po∏àczenie wy∏àcznie z dy˝urnym w∏aÊciwej jed-
nostki organizacyjnej Policji, Stra˝y Granicznej lub jed-
nostki wojskowej — w zale˝noÊci od usytuowania po-
mieszczenia.

2. Pokój lekarski musi byç wyposa˝ony w umywal-
k´ z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody, biurko, krzes∏o,
wieszak, kozetk´ lekarskà oraz szafk´ na leki i podsta-
wowy sprz´t medyczny do badania i udzielania pierw-
szej pomocy lekarskiej. W przypadku dokonywania ste-
rylizacji narz´dzi wielokrotnego u˝ytku, pokój lekarski
powinien byç dodatkowo wyposa˝ony w zlew i steryli-
zator parowy.

3. Pokój widzeƒ musi byç wyposa˝ony w taborety
i stó∏ oraz spe∏niaç warunki, o których mowa w § 8
pkt 2—7, 9 i 11.

4. Pokój, w którym podgrzewa si´ posi∏ki, musi byç
wyposa˝ony w odpowiednie urzàdzenie grzewcze, zle-
wozmywak dwukomorowy z dop∏ywem ciep∏ej i zim-
nej wody oraz w stó∏, szafki kuchenne, lodówk´ i sprz´t
sto∏owo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyƒ i sprz´tu musi byç wyposa˝o-
na 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 muszà spe∏niaç nast´pujàce
warunki:

1) w umywalniach — umywalki z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody (minimum 1 umywalka dla 5 osób)
oraz urzàdzenie natryskowe (minimum 1 urzàdze-
nie dla 15 osób) wydzielone podobnie jak kabina
ust´powa,

2) w ust´pach — umywalka z dop∏ywem ciep∏ej i zim-
nej wody oraz miski ust´powe (minimum 1 miska
dla 20 osób) sp∏ukiwane za pomocà 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 ciep∏a do umywalni i natrysku oraz ust´pów
powinna byç doprowadzana poprzez mieszacz zlo-
kalizowany w miejscu niedost´pnym dla tymcza-
sowo aresztowanych i skazanych,

5) drzwi do umywalni z natryskiem i do ust´pów wy-
posa˝one w matowà szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a
lub w zwyk∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie
siatkà stalowà,

6) posadzka w umywalniach i ust´pach zmywalna,
nienasiàkliwa i nieÊliska.

7. Na Êcianach korytarzy, obok drzwi, muszà byç za-
mocowane pó∏ki drewniane s∏u˝àce do stawiania na-
czyƒ z posi∏kami.

§ 10. Wykaz wydzielonych pomieszczeƒ przezna-
czonych dla osób zatrzymanych, w których mogà byç
odr´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i ska-
zani, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji, Ministra Obrony Narodo-
wej oraz Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 22 maja
1998 r. w sprawie okreÊlenia wykazu wydzielonych po-
mieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzymanych,
w których mogà byç odr´bnie umieszczeni tymczaso-
wo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym mu-
szà one odpowiadaç (Dz. U. Nr 67, poz. 441).

§ 12. 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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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. (poz. 80)

WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZE¡ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, 
W KTÓRYCH MOGÑ BYå UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI I SKAZANI
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