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Na podstawie art. 223e § 2 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykaz wydzielonych
pomieszczeƒ dla osób zatrzymanych, usytuowanych
w jednostkach organizacyjnych Policji oraz Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, w których mogà byç
odr´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po
wniesieniu aktu oskar˝enia, zwani dalej „tymczasowo
aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te
pomieszczenia muszà odpowiadaç.

§ 2. 1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób za-
trzymanych, w którym mogà byç odr´bnie umieszcze-
ni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej
„pomieszczeniem”, lokalizuje si´ w kondygnacji par-
terowej lub wy˝szej budynku.

2. Pomieszczenie mo˝e znajdowaç si´ tak˝e w su-
terenie w przypadku ∏àcznego spe∏nienia warunków:

1) uzyskania pozwolenia odpowiednio Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji lub Wojskowej Inspek-
cji Sanitarnej;

2) zapewnienia oÊwietlenia naturalnego;

3) wyposa˝enia w izolacj´ przeciwwilgociowà;

4) wyposa˝enia w wentylacj´.

§ 3. 1. W sk∏ad pomieszczenia wchodzà:

1) pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skaza-
nych;

2) pokój dy˝urnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posi∏-
ków oraz zmywania naczyƒ;

4) magazyn do przechowywania rzeczy tymczasowo
aresztowanych i skazanych oraz bielizny poÊcielo-
wej;

5) pokoje sanitarne s∏u˝àce do utrzymania higieny
osobistej, w tym umywalnie i ubikacje.

2. W sk∏ad pomieszczenia mo˝e wchodziç szatnia
dla funkcjonariuszy pe∏niàcych tam s∏u˝b´.

3. Nie jest konieczne wydzielanie w pomieszcze-
niu:

1) pokoju dy˝urnego — w przypadku braku etatowej
obs∏ugi lub s∏u˝by ochronnej;

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posi∏-
ków oraz zmywania naczyƒ — w przypadku dowo-
zu gotowych posi∏ków w naczyniach jednorazo-
wych.

§ 4. Je˝eli ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝-
liwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla funkcjona-
riuszy, dopuszcza si´ ich lokalizacj´ poza pomieszcze-
niem.

§ 5. Wszystkie wejÊcia do pomieszczenia i wyjÊcia
z niego muszà byç wyposa˝one w stalowà krat´ oraz
drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mecha-
nicznymi.

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

1) mieç Êciany:

a) o odpornoÊci mechanicznej nie ni˝szej ni˝ mur
wykonany z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cemento-
wej, o gruboÊci co najmniej 25 centymetrów,

b) pokryte pow∏okà lub ok∏adzinà zmywalnà do
górnej kraw´dzi oÊcie˝y drzwi wejÊciowych, 
odpornà na dzia∏anie wilgoci oraz preparatów
czyszczàco-dezynfekujàcych;

2) mieç punkty Êwietlne zabezpieczone przed uszko-
dzeniem, przewody doprowadzajàce napi´cie
elektryczne po∏o˝one podtynkowo oraz elektrycz-
ne gniazda wtykowe zainstalowane w niezb´d-
nych miejscach.

2. Na Êcianach korytarzy, przy drzwiach wejÊcio-
wych do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i ska-
zanych, mogà byç zamocowane pó∏ki s∏u˝àce do sta-
wiania naczyƒ z posi∏kami, wykonane z materia∏ów
odpornych na dzia∏anie wilgoci oraz preparatów
czyszczàco-dezynfekujàcych.

1749

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzymanych,
w których mogà byç odr´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków,

którym pomieszczenia te muszà odpowiadaç

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

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 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142,
poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648,
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214,
poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119,
Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115,
poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206,
poz. 1589.
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§ 7. 1. Pokoje dla tymczasowo aresztowanych
i skazanych oraz ich wyposa˝enie muszà spe∏niaç na-
st´pujàce warunki:

1) obejmowaç powierzchni´, na której na jednà oso-
b´ przypadajà nie mniej ni˝ 3 m2;

2) mieç pod∏og´ trwa∏à i zmywalnà, odpornà na
dzia∏anie wilgoci oraz preparatów czyszczàco-
-dezynfekujàcych;

3) mieç okna uchylne w gruboÊci muru, gdzie stosu-
nek ich powierzchni, liczonej w Êwietle oÊcie˝nic,
do powierzchni pod∏ogi powinien wynosiç co naj-
mniej 1:8, z zainstalowanà na zewnàtrz kratà z pr´-
tów lub p∏askowników stalowych, a od wewnàtrz
siatkà stalowà; w przypadku wentylacji mecha-
nicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji
antyw∏amaniowej dopuszcza si´ odstàpienie od
instalowania wewnàtrz siatki stalowej;

4) mieç dostateczny dop∏yw powietrza i odpowiednià
do pory roku temperatur´ wed∏ug norm okreÊ-
lonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych, a tak˝e od-
powiednie do czytania i pisania oÊwietlenie, które-
go w∏àczniki zlokalizowane sà poza pokojem;

5) mieç prycze jednoosobowe lub materace wolno
le˝àce pokryte zmywalnà tkaninà, szafki na rzeczy
osobiste oraz sto∏y, taborety lub ∏awy bez ostrych
kraw´dzi, przymocowane do pod∏ogi lub Êciany;

6) mieç zainstalowane pod bezpiecznym napi´ciem
elektrycznym przyciski do wzywania obs∏ugi po-
mieszczenia;

7) mieç drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema
zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz ∏aƒcu-
chem zabezpieczajàcym, otwierane na zewnàtrz,
wyposa˝one w wizjer zapewniajàcy odpowiednià
widocznoÊç, zabezpieczony od strony pokoju
szk∏em hartowanym i z drugiej strony ruchomà za-
s∏onà.

2. Drzwi wejÊciowe do pokojów dla tymczasowo
aresztowanych i skazanych mogà byç wyposa˝one
w drzwiczki s∏u˝àce do podawania posi∏ków oraz za-
k∏adania kajdanek osobom w nich umieszczonym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny
byç wyposa˝one w zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce
ich otwarcie od wewnàtrz pokoju.

4. Drzwi wejÊciowe oraz okna w pokojach dla tym-
czasowo aresztowanych i skazanych mogà byç wypo-
sa˝one w urzàdzenia sygnalizujàce ich otwarcie.

§ 8. Pokój dy˝urnego powinien byç wyposa˝ony
w instalacj´ telefonicznà majàcà po∏àczenie:

1) wy∏àcznie z komórkami organizacyjnymi jedno-
stek Policji, w przypadku gdy znajduje si´ on
w jednostce organizacyjnej Policji;

2) z w∏aÊciwà komórkà organizacyjnà Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy znaj-
duje si´ on w jednostce organizacyjnej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania
posi∏ków oraz zmywania naczyƒ powinien spe∏niaç
warunki sanitarne i byç wyposa˝ony we w∏aÊciwy
sprz´t kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczàcymi
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz higieny
Êrodków spo˝ywczych.

§ 10. Magazyn, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,
musi mieç wyodr´bnione cz´Êci przeznaczone na:

1) rzeczy osobiste tymczasowo aresztowanych i ska-
zanych;

2) rzeczy osobiste chorych zakaênie tymczasowo
aresztowanych i skazanych;

3) czystà bielizn´ poÊcielowà;

4) brudnà bielizn´ poÊcielowà.

§ 11. 1. Pokoje sanitarne s∏u˝àce do utrzymania
higieny osobistej muszà byç ogrzewane, oÊwietlone,
wentylowane oraz wyposa˝one w odpowiednie urzà-
dzenia zgodnie z przepisami dotyczàcymi pomiesz-
czeƒ sanitarnohigienicznych w budynkach zamieszka-
nia zbiorowego, o których mowa w rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z póên. zm.3)).

2. Instalacj´ dostarczajàcà wod´ do pokoi sanitar-
nych, o których mowa w ust. 1, wyposa˝a si´ w urzà-
dzenie umo˝liwiajàce regulacj´ temperatury i stru-
mienia wody, które powinno byç zabezpieczone przed
dost´pem tymczasowo aresztowanych i skazanych.

3. Drzwi w pokojach, o których mowa w ust. 1, wy-
posa˝a si´ w szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a lub w zwy-
k∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie siatkà stalowà
lub pow∏okà uniemo˝liwiajàcà jej rozbicie oraz w za-
suw´ otwieranà równie˝ z zewnàtrz.

§ 12. 1. Pomieszczenie wyposa˝a si´ w instalacj´
alarmowà, sygnalizujàcà dy˝urnemu jednostki orga-
nizacyjnej Policji lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej o zagro˝eniu ˝ycia i zdrowia osób przebywa-
jàcych w pomieszczeniu.

2. W sk∏ad instalacji, o której mowa w ust. 1,
wchodzà punkty alarmowe umieszczone:

1) na Êcianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla
tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) w pokoju dy˝urnego;

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 461.



Dziennik Ustaw Nr 221 — 17466 — Poz. 1749

3) w magazynie do przechowywania rzeczy tymcza-
sowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny po-
Êcielowej;

4) w szatni dla funkcjonariuszy.

3. W sk∏ad instalacji, o której mowa w ust. 1, mo-
gà wchodziç osobiste przenoÊne urzàdzenia alarmo-
we uruchamiane przez funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w pomieszczeniu.

§ 13. Pomieszczenie mo˝e byç wyposa˝one
w urzàdzenia monitorujàce, dzia∏ajàce w systemie
ca∏odobowym, oraz inne urzàdzenia techniczne zwi´k-
szajàce poziom bezpieczeƒstwa tymczasowo areszto-
wanych i skazanych.

§ 14. 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.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. T. Siemoniak

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 1749)

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

Lp. Województwo Nazwa jednostki i miejscowoÊç Uwagi

1 2 3 4

1 dolnoÊlàskie

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie 

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

2 lubelskie Oddzia∏ ˚andarmerii Wojskowej w Lublinie Izba Zatrzymaƒ
w D´blinie

3 lubuskie Oddzia∏ ˚andarmerii Wojskowej w ˚aganiu Izba Zatrzymaƒ 
w ˚aganiu

4 mazowieckie Komenda Miejska Policji w P∏ocku tylko dla kobiet

5 warmiƒsko-mazurskie Oddzia∏ ˚andarmerii Wojskowej w Elblàgu Izba Zatrzymaƒ 
w Orzyszu

6 wielkopolskie

Komisariat Policji Nowe Miasto w Poznaniu tylko dla kobiet 

Komenda Miejska Policji w Koninie

Oddzia∏ ˚andarmerii Wojskowej w Poznaniu Izba Zatrzymaƒ 
w Powidzu

7 zachodniopomorskie

Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Oddzia∏ ˚andarmerii Wojskowej w Szczecinie Izba Zatrzymaƒ 
w Âwidwinie

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia

15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mo-
gà byç odr´bnie umieszczani tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszà odpo-
wiadaç (Dz. U. Nr 8, poz. 80, z 2003 r. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 4, poz. 27, z 2006 r. Nr 227, poz. 1663 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 110), które utraci∏o moc z dniem 1 wrzeÊnia 2008 r. na podstawie art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648,
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62,
poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589).
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