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Prawa nieletniego umieszczonego w policyjnej 
izbie dziecka na tle uwarunkowań prawnych

Streszczenie:

Na przestrzeni lat zagadnienie funkcjonowania policyjnych izb dziecka nie stanowiło 
przedmiotu zainteresowania opinii publicznej. System oraz tryb pracy tychże znany był 
jedynie funkcjonariuszom pełniącym służbę w milicji (policji). Obecnie, mimo ciągłej 
marginalizacji tego zagadnienia, dostrzegalne są przejawy zainteresowania również 
tą sferą działalności policji. Zagadnienie policyjnych izb dziecka stanowi tematykę ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych 
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach 
oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz za-
rządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania 
zadań w policyjnej izbie dziecka. Analiza wyżej wymienionych aktów pozwala na sfor-
mułowanie szeregu postulatów dotyczących funkcjonowania tychże placówek ze szcze-
gólnym uwzględnieniem praw nieletnich umieszczonych w izbie.

Słowa kluczowe: nieletni, policyjna izba dziecka, zatrzymanie,  
postępowanie w sprawach nieletnich, prawa i obowiązki nieletniego

1. Wstęp

Policyjne izby dziecka to placówki o charakterze izolacyjnym, zapewniające doraźną 
opiekę nad nieletnimi zatrzymanymi na podstawie ściśle określonej przesłanki zawartej 

1  Autor jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.
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w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U. 2016 poz. 1654 – j.t. – dalej u.p.n.). Instytucje te swoim charakterem zbliżone 
są do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, z tą jednak różnicą, iż oprócz charakteru 
izolacyjnego, mają również charakter placówki opiekuńczej. Policyjne izby dziecka 
odgrywają szczególną rolę, gdyż w wielu przypadkach są niejako pierwszym przystan-
kiem nieletniego, wobec którego toczy się lub toczyć się będzie postępowanie. Mając 
na uwadze, iż postępowanie w sprawach nieletnich nie jest postępowaniem karnym 
sensu stricto, czyli nieprowadzącym do wykazania odpowiedzialności karnej, a także 
jego wychowawczy charakter, wydaje się, iż standard ochrony praw osób zatrzymanych 
w policyjnych izbach dziecka powinien być niejako ex definitione większy od standar-
dów panujących w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. De lege lata tak jednak 
nie jest. Przepisy dotyczące tej materii nie realizują w pełni standardów założonych 
w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, 
iż problematyka policyjnych izb dziecka, będąc zagadnieniem niezwykle rozległym, 
poruszana jest zarówno w aktach prawnych stanowiących źródło prawa w znaczeniu 
powszechnym (ustawy, umowy międzynarodowe i rozporządzenia), jak i w źródłach 
prawa wewnętrznego (zarządzenia odpowiednich organów). Niejednokrotnie powo-
duje to wewnętrzną sprzeczność oraz stanowi przyczynę odwrócenia hierarchii aktów 
prawnych, zauważalną chociażby w kwestii nadzoru nieletnich, o czym będzie jeszcze 
mowa. W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie praw 
i obowiązków nieletnich. Przegląd tychże ma na celu wskazanie luk, nieścisłości tudzież 
niekonsekwencji ustawodawcy. Swoje rozważania rozpocznę od wskazania na podstawy 
prawne funkcjonowania policyjnych izb dziecka. Na łamach niniejszego opracowania 
nie sposób jednak wskazać wszystkich zmian, które w mojej opinii byłyby konieczne. 
Mając na uwadze powyższe, przedstawię jedynie te z postulatów, które należy zreali-
zować w pierwszej kolejności. 

2. Policyjne Izby Dziecka – podstawy prawne funkcjonowania

Podstawą prawną funkcjonowania policyjnych izb dziecka jest art. 83 § 2 u.p.n. Zgod-
nie z ww. artykułem: „Policyjne izby dziecka tworzą i znoszą komendanci wojewódzcy 
oraz Komendant Stołeczny Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji”. 
Warto w tym miejscu dodać, iż do roku 2009 kompetencja ta leżała w gestii ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, który obecnie, zgodnie z art. 83 § 1 u.p.n., sprawuje 
jedynie zwierzchni nadzór na policyjnymi izbami dziecka. 

Kwestia nieletnich popadających w konflikt z prawem stanowi przede wszystkim 
przedmiot ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyżej wymieniony akt sta-
nowi podstawę funkcjonowania, tworzenia i nadzoru nad policyjnymi izbami dziecka. 
Ustawa wskazuje, że policyjne izby dziecka są placówkami powołanymi do sprawowa-
nia pieczy doraźnej nad nieletnimi. Z założenia bowiem do policyjnych izb dziecka 
trafiają osoby pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, które popełniły czyn karalny oraz osoby 
do 21 roku życia, względem których orzeczono wykonywanie środków wychowawczych 
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lub poprawczych (art. 1 § 1 pkt. 2 i 3 u.p.n.)2. Potencjalna różnica wiekowa umieszczo-
nych w izbie jest zatem relatywnie wysoka. 

Warunki jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 roku sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych 
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach 
i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi 
i izb. (Dz.U. 2012 poz. 638 z późn. zm. – dalej rozporządzenie MSW). Rozporządzenie 
określa ponadto:
– sposób przechowywania i niszczenia obrazu z monitoringu zainstalowanego w po-

licyjnych izbach dziecka, udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom 
a także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, znie-
kształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem,

– regulamin pobytu w policyjnych izbach dziecka zawierający podstawowy katalog 
praw i obowiązków nieletnich umieszczonych w izbie.

Aktem prawa wewnętrznego, stanowiącego wzorzec postępowania dla funkcjona-
riuszy sprawujących służbę w policyjnej izbie dziecka, jest zarządzenie nr 134 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka (Dz.Urz. KGP poz. 59 z późn. zm. – dalej 
zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji). W poszczególnych rozdziałach 
wyżej wymienionego aktu uregulowano:
– sposób prowadzenia dokumentacji służbowej (książki przebiegu służby, książki ewi-

dencji nieletnich, kwitów depozytowych, książki wizyt lekarskich, kart zapoznania 
z prawami i obowiązkami nieletnich, szczegółowym porządkiem dnia, regulaminem 
pobytu w izbie oraz informacją o wyposażeniu w urządzenia monitorujące),

– sposób pełnienia służby, wykonywania zadań,
– procedurę przyjmowania, wydawania, przekazywania i zwalniania nieletnich z izby,
– procedurę sprawdzania nieletnich,
– przegląd wyposażenia izby,
– postępowanie w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych.

2. Zatrzymanie i umieszczenie nieletniego w policyjnej izbie dziecka

Podstawę prawną zatrzymania i umieszczenia nieletniego w izbie stanowią art. 32g oraz 
art. 32h u.p.n. Podmiotami uprawnionymi do zatrzymania i umieszczenia nieletniego 
w policyjnej izbie dziecka są Policja oraz Straż Graniczna w granicach jej właściwości. 
Zgodnie z art. 32g. § 1 u.p.n. zatrzymanym i umieszczonym w izbie dziecka może być 
nieletni, co do którego spełnione zostały następujące przesłanki:
– istnieje uzasadnione podejrzenie, że nieletni popełnił czyn karalny oraz zachodzi 

obawa jego ukrycia się lub istnieje obawa zatarcia śladów,

2  Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka, kontrola nr P/16/085, Warsza-
wa 2016, s. 8.
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– istnieje uzasadnione podejrzenie, że nieletni popełnił czyn karalny przy jednoczesnej 
niemożność ustalenia tożsamości nieletniego. 

Mimo zauważalnych podobieństw3 wyżej wymienione przesłanki różnią się od prze-
słanek zatrzymania określonych w § 1 art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Ko-
deks postępowania karnego (Dz.U. 2016 poz. 1749 – j.t. z późn. zm. – dalej k.p.k.). Pierw-
szą i najbardziej zauważalną różnicę stanowi przesłanka uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, która w u.p.n. zastąpiona została określeniem uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia czynu karalnego. Zgodnie z art. 1 § 1 pkt. 2 przez czyn karalny 
należy rozumieć przestępstwa lub przestępstwa skarbowe albo wykroczenia określone 
w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art. 76, art. 85, art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 
lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 – 
j.t. z późn. zm. – dalej k.w.). 

W celu wyjaśnienia przesłanek szczególnych zatrzymania wynikających z u.p.n. 
należy odwołać się do nauki procesu karnego. Wydaje się, iż do dokonania takiej 
wykładni uprawnia art. 20 § 1 u.p.n., który stanowi, iż do czynności policji w za-
kresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów stosuje się odpowiednio 
przepisy k.p.k. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa występuje zatem, 
gdy istnieje przekonanie oparte na konkretnych dowodach, że dana osoba popełniła 
przestępstwo. W doktrynie podkreśla się, iż nie musi być to przekonanie graniczące 
z pewnością, ale nie jest to też przekonanie mające oparcie tylko w intuicji4. Zasady te 
można przełożyć na grunt postępowania w sprawach nieletnich, przy czym nie może 
być oczywiście mowy, z racji specyfiki czynów nieletnich, o popełnieniu przestępstwa 
w rozumieniu teorii prawa karnego5. Przesłanka uzasadnionego podejrzenia popeł-
nienia przestępstwa należy uznać za przesłankę ogólną. Do zatrzymania zgodnego 
z prawem może dojść jedynie wówczas, gdy obok powyższej zostanie spełniona jedna 
z przesłanek dodatkowych.

Uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego zachodzi wtedy, gdy w związku z dotych-
czasowym zachowaniem nieletniego, jego stylem i trybem życia, nawykami charak-
teryzującymi się ucieczkami z domu, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
nasuwa się przypuszczenie, że ukrycie się nieletniego jest wysoce prawdopodobne. 
Obawa zatarcia śladów czynu powinna być uzasadniona przeszłością nieletniego, 
okolicznościami sprawy, a zwłaszcza charakterem i rodzajem tych poszlak i dowo-
dów, które w sprawie zostały zebrane oraz tych, które należy jeszcze zebrać6. 

Należy nadto zwrócić uwagę na fakt, iż zatrzymanie nieletniego ma zawsze charakter 
subsydiarny i fakultatywny. 

3  M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Warszawa 2015, 
s. 122.

4  L.K. Paprzycki [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz 
do art. 1‒424 Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 2010, s. 796‒797.

5  Przestępstwem jest zachowanie się człowieka będące czynem bezprawnym, karalnym, karygodnym 
i zawinionym. Nie można mówić o przestępstwie w przypadku braku zaistnienia którekolwiek z wyżej 
wymienionych elementów.

6  S. Klimaszewski, Wybrane elementy postępowania w sprawach nieletnich. Część I, Legionowo 2014, s. 15.
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Kwestią sporną jest charakter czynności zatrzymania i umieszczenia nieletniego 
w policyjnej izbie dziecka7. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, regulując 
tę kwestię, nie używa nazwy: „środki zapobiegawcze”, na wzór k.p.k.8 Niewątpliwie 
jednak jest to rodzaj środka przymusu procesowego o charakterze izolacyjnym9. W lite-
raturze postuluje się10 nazwanie instytucji tego typu mianem „środków tymczasowych”. 
Niewątpliwie, zerojedynkowe zakwalifikowanie zatrzymania i umieszczenia w izbie 
dziecka jako środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym jest niewłaściwe. Środ-
ki tego typu nie mogą być bowiem stosowane przez policję, nawet w postępowaniu kar-
nym11. Wydaje się, że najwłaściwsze byłoby zakwalifikowanie wymienionej czynności 
jako „tymczasowego środka opiekuńczego”, tj. środka łączącego charakter izolacyjny 
z aspektem opiekuńczym. Pozwala to na dostrzeżenie charakteru izby, jako placówki 
również o charakterze opiekuńczym, a nie stricte izolacyjnym. 

3. Postępowanie wobec zatrzymanego nieletniego

Zgodnie z art. 32g § 3 zatrzymanego nieletniego należy natychmiast poinformować 
o przyczynach zatrzymania, przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzy-
stania z pomocy adwokata, prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi 
na poszczególne pytania oraz o prawie złożenia zażalenia na czynności naruszają-
ce jego prawa. Podstawę realizowania prawa do składania zażalenia stanowi art. 31a 
§ 1 u.p.n. Zażalenie na czynności naruszające prawa stron, w tym przez wzgląd na art. 30 
§ 1 pkt 1 u.p.n. nieletniego, rozpoznaje sąd rodzinny, na obszarze którego znajduje się 
policyjna izba dziecka. Wymieniony środek odwoławczy musi czynić zadość wymogom 
określonym w kodeksie postępowania cywilnego12. Nieletniego zatrzymanego na pod-
stawie art. 32g § 1 u.p.n. należy niezwłocznie przesłuchać oraz na jego żądanie, umoż-
liwić nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem. Nieletniego 
należy kompleksowo pouczyć o uprawnieniach wynikających z ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, jak i o uprawnieniach przysługujących mu na mocy k.p.k. Za-
trzymany nieletni powinien być pouczony o możliwości zawiadomienia o jego zatrzy-
maniu, na jego wniosek, pracodawcy lub szkoły (art. 261 § 3 w zw. z art. 245 § 2 k.p.k.)13. 
Policja ma obowiązek niezwłocznego (tj. od razu po uzyskaniu danych kontaktowych) 
poinformowania rodziców bądź opiekunów o zatrzymaniu nieletniego. Zawiadomienie 
powinno zawierać informacje określone w art. 32g § 3 u.p.n. Ustawa nie precyzuje for-
my takiego zawiadomienia, za wystarczający należy uznać w tym przypadku kontakt 

7  Zatrzymanie w policyjnej izbie dziecka i umieszczenie w policyjnej izbie dziecka należy traktować 
synonimicznie, tak też traktowane jest w literaturze; zob. P. Górecki, Udział policji w postępowaniu 
w sprawach nieletnich, Prok. i Pr. 1999, nr 3, s. 73.

8  M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich…, s. 121.
9  P. Górecki, Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, Sopot 1998, s. 133.
10  A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984, s. 98 i nast.
11  M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich…, s. 122.
12 Zob. art. 20 § 1 u.p.n.
13  S. Klimaszewski, Wybrane elementy…, s. 16.
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telefoniczny. Fakt zawiadomienia rodziców powinien zostać odnotowany w protokole 
zatrzymania14. Zgodnie z art. 32g § 4 u.p.n.: „z zatrzymania nieletniego sporządza się 
protokół, zawierający w szczególności określenie miejsca, daty, godziny i przyczyny 
zatrzymania”. Wzór protokołu stanowi załącznik do zarządzenia nr 18 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 23 maja 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod 
i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demora-
lizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 
(Dz.Urz. KGP poz. 41). W protokole zatrzymania należy określić z jakich przyczyn 
nastąpiło zatrzymanie nieletniego. W szczególności za niewystarczające należy uznać 
samo podejrzenie popełnienia przez nieletniego czynu. Konieczne jest wykazanie wy-
stępujących przesłanek określonych w art. 32g § 1 u.p.n.: obawy ukrycia się nieletniego, 
obawy zatarcia śladów jego czynu albo niemożność ustalenia tożsamości nieletniego. 
Zgodnie z § 16 zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji kopia protokołu za-
trzymania nieletniego stanowi podstawę przyjęcia nieletniego do izby. Wszelkie błędy 
w protokole mogą stanowić podstawę odmowy przyjęcia nieletniego do izby. Funkcjo-
nariusz policji podejmujący jakiekolwiek czynności względem nieletniego powinien 
sporządzić zapis w notatniku służbowym oraz sporządzić notatkę urzędową, w której 
opisuje okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz podjęte wobec nieletniego czynności15. 

Policja ma obowiązek poinformowania sądu rodzinnego o zatrzymaniu nielet-
niego, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania. Zgodnie z art. 32g 
§ 7 u.p.n. nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opieku-
nowi w przypadku ustania przyczyny zatrzymania, polecenia sądu rodzinnego, nie-
zachowania terminu zawiadomienia sądu o zatrzymaniu nieletniego (termin wynosi 
24 godziny) lub gdy w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu 
rodzinnego nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku 
dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wycho-
wawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym określonym 
w art. 12 u.p.n. Zgodnie z art. 32g § 8 u.p.n. nieletni, któremu ogłoszono postano-
wienie o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo 
w zakładzie leczniczym określonym w art. 12 u.p.n, może przebywać w policyjnej 
izbie dziecka przez czas niezbędny do przekazania go do właściwej rodziny zastępczej 
zawodowej lub do właściwego zakładu leczniczego, ośrodka lub schroniska, nie dłużej 
jednak niż przez okres dalszych 5 dni. 

W policyjnej izbie dziecka można umieścić również nieletniego zatrzymanego 
w trakcie jego samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich albo poza mło-
dzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbędny 
do przekazania nieletniego do właściwego schroniska, ośrodka lub zakładu. W tym 
przypadku czas przebywania nieletniego nie może być dłuższy niż 5 dni. Jak wskazuje 
raport Najwyższej Izby Kontroli: „W blisko co piątej skontrolowanej policyjnej izbie 

14  Ibidem.
15  Ibidem, s. 17.
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dziecka, okres pobytu nieletnich w tych placówkach nie mieścił się w ramach czaso-
wych ustalonych przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”16. W tym 
miejscu nadmienić należy, iż przypadki przedłużonych pobytów wynikają z braku 
odpowiednich przepisów. Powstaje bowiem pytanie, co w sytuacji gdy okres mak-
symalny został przedłużony? Czy wówczas należy natychmiast zwolnić nieletniego? 
Daremnym byłoby poszukiwanie odpowiedzi na te pytania w u.p.n.17 Ustawa o postę-
powaniu w sprawach nieletnich powinna w świetle powyższego zawierać mechanizmy 
pozwalające na przedłużenie tego okresu. Zaniechanie ustawodawcy stało się przyczyną 
wykształcenia praktyk polegających na wydawaniu pisemnej zgody na przedłużenie 
pobytu w izbie lub polecenia o tożsamej treści. Problematyka przedłużonych pobytów 
w izbie dziecka jest wytykana przez niemalże każdy podmiot dokonujący kontroli 
w izbach. Częstokroć jednak sytuacje przedłużonego pobytu nie są spowodowane 
zaniechaniami personelu izb. Głównymi przyczynami są trudności ze wskazaniem 
miejsca we właściwym ośrodku, konieczność dokonania dalszych czynności proceso-
wych, czy też wysokie koszty konwoju18. W świetle powyższego ewentualna potrzeba 
przedłużenia pobytu powinna być możliwa i zapadać w formie zaskarżalnego posta-
nowienia. Forma ta zapewniłaby prawo do odwołania się od takiej decyzji, dodatkowo 
zabezpieczając interesy nieletniego. 

Osobną podstawę do umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie dziecka stanowi 
art. 32h u.p.n. Z treści wyżej wymienionego artykułu wynika, iż nieletni może zostać 
umieszczony w izbie na czas uzasadnionej przerwy w konwoju albo w doprowadzeniu, 
na czas nieprzekraczający 24 godziny. 

Podstawą umieszczenia w izbie może być również stosowne polecenie sądu rodzin-
nego, wydane w formie zaskarżalnego postanowienia, na czas niezbędny do wykona-
nia określonych czynności procesowych, nieprzekraczający 48 godzin. W przypadku 
przerwy w konwoju albo doprowadzeniu policja może umieścić nieletniego w izbie 
bez uprzedniego zarządzenia sądu rodzinnego, zawiadamiając o tym sąd właściwy 
ze względu na położenie izby. 

4. Postępowanie z nieletnim po przyjęciu do izby dziecka

Pierwszą czynnością, którą należy podjąć wobec nieletniego, jest rozmowa, w trakcie 
której informuje się nieletniego o przysługujących mu prawach, ciążących na nim obo-
wiązkach, szczegółowym porządku dnia, wyposażeniu izby w urządzenia monitoru-
jące oraz zapoznaje się go z regulaminem pobytu w izbie. Każdy nieletni, niezależnie 
od podstawy zatrzymania, po przybyciu do izby zapoznawany jest z regulaminem izby 
(załącznik nr 12 do rozporządzenia MSW) oraz szczegółowym porządkiem dnia. Regu-
lamin izby w § 1 określa postępowanie po przybyciu nieletniego do placówki. Zgodnie 
z § 6 ust. 4 pkt. 2 fakt przyjęcia nieletniego do izby rejestruje się w książce przebiegu 

16  Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka…, s. 7.
17  Na problem ten wskazuje M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich…, s. 123.
18 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, Wystąpienie Pokontrolne do kontroli o numerze 
P/16/085 – Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka, Kraków 2016, s. 4.
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służby, której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134 Komendanta Głów-
nego Policji. Fakt zaznajomienia się z powyższymi informacjami nieletni potwierdza 
poprzez złożenie podpisu w tzw. karcie zapoznania z prawami i obowiązkami nieletnich 
w policyjnej izbie dziecka, szczegółowym porządkiem dnia w policyjnej izbie dziecka, 
regulaminem pobytu nieletnich w policyjnej izbie dziecka, z informacją o wyposaże-
niu policyjnej izby dziecka w urządzenia monitorujące. Przy przyjęciu do izby nieletni 
podaje również swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informację 
o miejscu zameldowania lub pobytu oraz informacje dotyczące stanu zdrowia. Powyż-
szy sposób przedstawiania informacji nieletniemu może budzić pewne wątpliwości. 
Jak stwierdzono w raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „wydaje się, że treść 
regulaminu może nie być w pełni zrozumiała dla nieletniego (dobrym przykładem 
może być występujący w regulaminach obowiązek przestrzegania zasad współżycia 
społecznego – § 9 ust. 1 pkt 4 regulaminu). Z treści przepisu można wnioskować, 
że ustawodawca zdaje sobie z tego sprawę i nakłada na kierowników obowiązek infor-
mowania nieletniego w formie rozmowy”19. Nieletniego przyjmowanego do izby podda-
je się badaniom lekarskim i udziela się niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach 
i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję 
(Dz.U. 2012 poz. 1102). 

Następnie nieletni przekazuje do depozytu wszelkie posiadane środki płatnicze, 
wartościowe przedmioty, dokumenty tożsamości, środki łączności, urządzenia tech-
niczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji, przedmioty mogące stanowić 
zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w izbie, a także sznurowadła, szaliki, paski, 
zapałki i zapalniczki. Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu nieletni podlega szczegółowemu 
sprawdzeniu w celu odebrania wyżej wymienionych rzeczy. Regulamin nie precyzuje 
jak powinno być dokonane owo sprawdzenie, wskazując jedynie na jego cel. Również 
zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji nie dostarcza odpowiedzi na pytanie 
o procedurę sprawdzenia. Paragraf 25 ust. 3 wyżej wymienionego zarządzenia stano-
wi, iż sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy nieletni umieszczony w izbie posiada 
przedmioty, których posiadanie w izbie jest zabronione i odebraniu tych przedmiotów 
w przypadku ich ujawnienia. Powyższa definicja nie wnosi niczego nowego. Składa się 
bowiem ze wskazania na znaczenie słowa „sprawdzenie”, jako stwierdzenie jakiegoś 
faktu oraz wskazania celu owego sprawdzenia, który został już określony w regulaminie 
izby. W związku z powyższym pojawia się postulat szczegółowego doprecyzowania 
samej procedury sprawdzenia. W szczególności należy wskazać jakie czynności na-
leży przedsięwziąć sprawdzając nieletniego. Brak takiego sprecyzowania przyczynia 
się do powstania szeregu wątpliwości, nawet wśród stosujących na co dzień regulamin 
policjantów. Sprawdzenie nieletniego należy odnotować w książce przebiegu służby, 
a znalezione przy nieletnim przedmioty, o ile nie są to przedmioty mogące stanowić 
dowód w sprawie, należy przekazać do depozytu. 

19  M. Szwast, K. Wiśniewska, M. Wolny, Dzieci po drugiej stronie muru. Raport z monitoringu placówek 
dla nieletnich, Warszawa 2014, s. 59.
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Po dokonaniu powyższych czynności nieletni, stosownie do decyzji kierownika 
izby, zajmuje miejsce w wyznaczonej sypialni. Kierownik podejmuje decyzje mając 
na względzie bezpieczeństwo nieletnich, konieczność zapewnienia skuteczności dzia-
łań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw nieletnich. Kierownik izby 
wskazuje nieletniemu miejsce w sypialni, bacząc aby osoby odmiennej płci przebywały 
oddzielnie, osoby które nie ukończyły 18 lat nie przebywały z osobami pełnoletnimi, 
nietrzeźwi nieletni nie przebywali z nieletnimi nieznajdującymi się w takim stanie. 
W przypadku, gdy nieletni stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla zdrowia lub 
życia własnego lub innej osoby, nie umieszcza się go w sypialni, w której przebywają 
inni nieletni. Ponadto, w przypadku wyjątkowo agresywnego zachowania nieletniego, 
należy wezwać lekarza. Nieletniego wskazującego objawy choroby zakaźnej umiesz-
cza się w sypialni, w której nie przebywają inni nieletni. Również w tym przypadku 
należy wezwać lekarza, który po konsultacji wskaże dalsze postępowanie z nieletnim. 
Nieletni, który przybywa do policyjnej izby dziecka, otrzymuje odzież, bieliznę, obu-
wie odpowiednie do pory dnia i roku, o ile posiadana przez niego odzież nie nadaje się 
do użytku lub jej używanie nie jest dopuszczalne ze względów higienicznych. Nieletni 
otrzymuje ponadto środki czystości w postaci mydła i ręcznika. Nieletni powinien 
również otrzymać na czas ciszy nocnej pidżamę oraz do indywidualnego użytkowania: 
materac, podgłówek, koc (dwa koce w porze jesienno-zimowej) oraz pościel.

5. Nieletni w policyjnej izbie dziecka – prawa i obowiązki nieletniego

Dzień w policyjnej izbie dziecka realizowany jest według szczegółowego porządku 
dnia. Zgodnie z § 1 ust 6 regulaminu izby szczegółowy porządek dnia określany jest 
przez kierownika izby. Kierownik izby w tworzeniu porządku dnia nie ma całkowitej 
dowolności, musi bowiem uwzględnić w nim czas na zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, 
kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, czas na prace porządkowe, czas na po-
obiedni odpoczynek oraz ciszę nocną w godzinach od 2200 – 600. Regulamin izby w spo-
sób szczegółowy określa również sposób, godziny podania oraz wartość energetyczną 
posiłków wydawanych nieletnim. 

Nieletni umieszczony w izbie ma szereg praw, których wykonywanie należy mu 
umożliwić. Katalog takich praw wymienia § 8 ust. 1 regulaminu izby. Są to między 
innymi: możliwość wykonywania praktyk religijnych, możliwość palenia tytoniu, moż-
liwość otrzymywania paczek, możliwość składania próśb, skarg i wniosków20, moż-
liwość odwiedzin rodziców, obrońcy lub opiekuna, możliwość skorzystania z zajęć 
na świeżym powietrzu przez minimum 1 godzinę (w przypadku, gdy nieletni przeby-
wa w izbie ponad 24 godziny), możliwość korzystania z prasy, środków audiowizual-
nych, literatury, sprzętu świetlicowego i sportowego, możliwość korzystania z posług 

20  Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji w § 15 stanowi: „W przypadku zgłoszenia przez 
nieletniego zamiaru wniesienia zażalenia na zatrzymanie, złożenia prośby, skargi lub wniosku, policjant 
pełniący służbę w izbie jest zobowiązany podjąć czynności, mające na celu realizacje uprawnień nielet-
niego, a w szczególności udostępnić papier i przyrządy do pisania oraz zapewnić warunki umożliwiające 
sporządzenie tych pism”.
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religijnych. Nieletniemu umieszczonemu w izbie zapewnia się możliwość korzystania 
z opieki lekarskiej. Możliwość ta zagwarantowana jest w zarządzeniu nr 134 Komen-
danta Głównego Policji21.

Zgodnie z § 8 pkt. 8 regulaminu nieletni ma możliwość składania próśb, skarg oraz 
wniosków do kierownika izby lub wyznaczonego przez niego policjanta22. Wydaje się, 
że taki sposób składania próśb, skarg oraz wniosków nie może zostać uznany za w peł-
ni efektywny, a to w związku z brakiem możliwości anonimowego składania skarg, 
wniosków lub próśb. Łatwa do wyobrażenia jest sytuacja, w której nieletni z obawy 
przed konsekwencjami płynącymi ze złożenia skargi, odstępuje od realizacji swoich 
praw. Świadomość istnienia możliwości anonimowego złożenia skargi znacząco wpły-
nęłaby na efektywność i transparentność ww. procedury23. Zgodnie z Regułą nr 121 
Zaleceń CM/Rec (2008) 11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 
europejskich reguł dla młodocianych przestępców objętych sankcjami lub środkami 
alternatywnymi24, procedury składania próśb i skarg w przypadku nieletnich powinny 
cechować się jak największą prostotą i efektywnością. Natomiast decyzje podejmowane 
w sprawie skarg i wniosków powinny być podejmowane niezwłocznie. Uzasadnienie 
negatywnego załatwienia skargi nie może ograniczać się do podania jedynie podstaw 
prawnych i faktycznych, musi być w pełni zrozumiałe dla nieletniego. Nieletni, a w pew-
nych przypadkach rodzice lub opiekun prawny, powinni mieć prawo do odwołania się 
do niezależnego i bezstronnego organu od wydanej decyzji. Brak przepisów umożliwia-
jących nieletniemu złożenie skargi anonimowej, czy też odwołania od decyzji wydanej 
w skutek skargi, należy ocenić negatywnie.

Zgodnie z § 9 regulaminu izby, nieletniego umieszczonego w izbie informuje się o ko-
nieczności przestrzegania regulaminu, wykonywania poleceń policjantów pełniących 
służbę w policyjnej izbie oraz poleceń pracowników wykonujących w niej zadania, prze-
strzegania ciszy nocnej, zasad współżycia społecznego, konieczności dbania o higienę 
osobistą i o czystość pomieszczeń, a także informowania personelu izby o wystąpieniu 
zagrożenia życia lub zdrowia, zniszczeniu wyposażenia mienia lub o innym groźnym 
zdarzeniu. Nieletniego informuje się ponadto o konieczności brania udziału w zajęciach 
wychowawczo-opiekuńczych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz 
o konieczności udziału w pracach porządkowych na terenie izby. Jak wynika z powyż-
szego, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w izbie nie jest jedynie formą spędza-
nia czasu w izbie, a wręcz obowiązkiem nieletniego. Zajęcia prowadzone są według 
planu i metod wychowawczych zindywidualizowanych do potrzeb nieletniego i jego 

21  Zob. § 14. 1. Do obowiązków kierownika izby w szczególności należy: 
5) niezwłoczne informowanie lekarza o konieczności badania lekarskiego w przypadku uskarżania się 
nieletniego na zły stan zdrowia, podejrzenia, że jest on chory zakaźnie lub zakażony oraz odnotowanie 
tego w książce przebiegu służby.

22  M. Szwast, K. Wiśniewska, M. Wolny, Dzieci po drugiej stronie muru…, s. 56.
23  Ibidem.
24  Zalecenie CM/Rec (2008) 11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zasad euro-
pejskich dotyczących kar i środków alternatywnych stosowanych wobec sprawców nieletnich (przyjęte 
przez Komitet Ministrów w dniu 5 listopada 2008 r. na 1040. zebraniu Zastępców Ministrów).
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środowiska, zmierzających do rozwijania zainteresowań nieletniego, a także umiejęt-
ności współżycia w zespole. Zgodnie z Regułami Narodów Zjednoczonych dotyczącymi 
Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności25 każdy nieletni powinien mieć prawo 
do codziennych ćwiczeń na świeżym powietrzu (kiedy tylko pozwalają na to warunki 
atmosferyczne). Jak już wyżej wspomniano, nieletni ma prawo do korzystania z zajęć 
ruchowych na świeżym powietrzu, o ile czas jego przebywania w izbie wynosi ponad 
24 godziny. Zasadna wydaje się zmiana § 1 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia MSW w postaci 
zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na zajęcia na świeżym powietrzu. Obecnie 
bowiem czas ten wynosi jedynie godzinę. 

Regulamin izby określa katalog nagród i kar, jako środki oddziaływania wychowaw-
czego. Nagrodą stosowaną wobec nieletniego jest pochwała. Zgodnie z § 13 nieletni 
może zostać nagrodzony za właściwą postawę i zachowanie, aktywne uczestnictwo 
w zajęciach i pracach na terenie izby, wzorowe przestrzeganie szczegółowego porządku 
dnia i regulaminu izby. Informacja o udzieleniu nieletniemu pochwały przesyłana jest 
do sądu rodzinnego. W przypadku zachowania niepożądanego, zgodnie z § 14, nieletni 
może zostać upomniany. O niewłaściwej postawie i zachowaniu nieletniego informo-
wany jest na piśmie sąd rodzinny. System nagród i kar funkcjonujący w policyjnych 
izbach dziecka umacnia w przekonaniu, iż są to placówki o charakterze opiekuńczym. 

Rodzice oraz opiekunowie zatrzymanych nieletnich przebywających w izbie mają 
prawo do odwiedzin w izbie swoich dzieci lub podopiecznych. W trakcie widzenia 
rodzice mogą zasięgać informacji dotyczących zachowania nieletnich. Rodzice mogą 
uzyskać informację dotyczącą terminu planowanego konwoju lub adresu wskazanego 
dla nieletniego ośrodka lub zakładu. Zgodę na odwiedziny wyraża sąd rodzinny w przy-
padku, gdy dziecko przebywa w izbie w związku z popełnionym czynem karalnym 
lub w związku z samowolnym pobytem poza zakładem poprawczym albo schroni-
skiem dla nieletnich, albo kierownik izby lub policjant prowadzący sprawę nieletniego 
w przypadku, gdy nieletni przebywa w izbie w związku z samowolnym pobytem poza 
młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub oczekuje na wskazanie i umieszczenie 
w ośrodku (§ 8 ust. 1 pkt 9 regulaminu). Wskazane powyżej zasady udzielania zgody 
dotyczą również kontaktu nieletniego z obrońcą. 

W tym miejscu należy mocno zasygnalizować sprzeczność takiego rozwiązania 
z zasadami wynikającymi z Konstytucji, ustawy o postępowaniu w sprawach nie-
letnich, a także z zasadami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Wydaje się, 
że rozwiązanie to, w zakresie konieczności uzyskania zgody na widzenie z obrońcą, stoi 
w sprzeczności z art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który statuuje pra-
wo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Zauważalna jest także sprzeczność 
z art. 37 lit. d KPD26 oraz art. 6 pkt. 3 lit. c EKPCz27. Tym bardziej za niedopuszczalne 

25  Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności przyjęte 
w dniu 14 grudnia 1990, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.

26  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 527 z późn. zm.).

27  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym dnia 4 listopada 
1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284 z późn. zm.).



Prawa nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka na tle uwarunkowań prawnych

35 

należy uznać przypadki odmowy udzielenia zgody przez kierownika izby lub policjanta 
prowadzącego sprawę na widzenie. Przypadki takie zdarzały się w pięciu policyjnych 
izbach dziecka, mimo iż regulamin nie przewiduje możliwości odmowy28.

W trakcie odwiedzin rodzice mogą przekazać nieletniemu paczkę żywnościową. 
Rodzice mogą także dostarczyć odzież lub inne środki niezbędne do pobytu w placówce 
do której nieletni ma być przewieziony29. W trakcie widzenia z rodzicem, w większości 
izb, obecny jest funkcjonariusz policji. Obecność funkcjonariusza policji tłumaczy się 
§ 9 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji, w myśl którego po-
licjantom pełniącym służbę zabrania się pozostawiania bez nadzoru nieletnich umiesz-
czonych w izbie. Wartym podkreślenia jest fakt, iż wymienione zarządzenie nie określa 
definicji nadzoru. Jedynie w nielicznych placówkach zrezygnowano z obecności funk-
cjonariusza. Niewątpliwie obecność ta, choć podyktowana względami bezpieczeństwa, 
sprzeczna jest z podstawowymi zasadami panującymi w szeroko pojętym postępowa-
niu z nieletnimi. Wydaje się, że podstawową zasadą, z którą § 9 ust. 1 pkt 1 zarządze-
nia nr 134 Komendanta Głównego Policji stoi w sprzeczności, jest zasada wynikająca 
z art. 49 Konstytucji30. Wymieniony artykuł stanowi o wolności i ochronie tajemnicy 
komunikowania się, a jej ograniczenie może wynikać tylko i wyłącznie w przypadkach 
określonych w ustawie. A zatem, obecność funkcjonariusza nie powinna stanowić regu-
ły, lecz wyjątek podyktowany szczególnym względami bezpieczeństwa postępowania, 
bezpieczeństwa nieletniego, placówki lub osób odwiedzających. Należy mieć bowiem 
na uwadze, że obecność funkcjonariusza może działać krępująco na nieletniego. Nie-
letni może bać się opowiadać swoim rodzicom o pobycie w izbie dziecka, stosunku 
personelu do niego oraz o warunkach w jakich przebywa, a to z uwagi na lęk przed 
ewentualnymi konsekwencjami ze strony personelu izby. W związku z tym należy 
uznać za właściwe postulowanie zmiany zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego 
Policji w postaci umieszczenia w jego treści definicji nadzoru oraz form jego wyko-
nywania. Wprowadzenie odpowiedniej definicji, spełniającej w pełni konstytucyjne 
i międzynarodowe standardy, przyczyniłoby się do znaczącej poprawy poszanowania 
prawa do prywatności, intymności i niezależności. 

6. Podsumowanie

Kończąc analizę przepisów prawnych będących przedmiotem niniejszej pracy, należy 
stwierdzić, iż z pewnością nie wyczerpują one całokształtu problematyki związanej 
z funkcjonowaniem policyjnych izb dziecka. Przepisy te zawierają luki, są niejedno-
krotnie wewnętrznie niespójne. Na łamach niniejszego artykułu nie sposób zamieścić 
wszystkich propozycji zmian, które w mojej opinii są konieczne. Niemniej już realizacja 
wskazanych postulatów niewątpliwie przyczyniłaby się do zwiększenia standardów 
ochrony praw nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

28  Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka…, s. 11.
29  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Izba dziecka – informacje dla rodziców, http://malopolska.
policja.gov.pl/pl/content/izba-dziecka-informacje-dla-rodzicow.

30  Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka…, s. 11.
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W związku z wyżej przedstawionymi problemami dodatkowo warto zastanowić się, 
czy katalog osób zatrzymywanych i umieszczanych w policyjnych izbach dziecka nie 
powinien zostać zawężony. Jak wskazano poprzednio, w izbie umieszczani są nieletni 
w różnym wieku (skrajna rozpiętość wiekowa może wynosić nawet 8 lat), o różnym 
stopniu demoralizacji (zatrzymywanymi mogą być osoby samowolnie przebywają-
ce poza młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym a także zatrzymani samowolnie 
przebywający poza zakładem poprawczym). Mając zatem na względzie charakter po-
licyjnych izb dziecka jako placówek również o charakterze opiekuńczym, należy roz-
ważyć wyłączenie z powyższego katalogu osób, które ukończywszy lat 18 samowolnie 
przebywają poza zakładem poprawczym. Docelowo wymienione osoby po zatrzyma-
niu powinny być umieszczane w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych na czas 
potrzebny do zorganizowania konwoju, nie dłużej jednak niż 48 godzin. Przebywanie 
w jednej izbie osób umieszczonych w zakładzie poprawczym oraz osób, wobec których 
zastosowano „jedynie” środki wychowawcze, może doprowadzić do dalszej demorali-
zacji tych drugich. W konsekwencji określony w preambule do ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich postulat zwalczania demoralizacji, de le lata, stoi w sprzeczności 
z tak zakreślonym kręgiem osób umieszczanych w izbie.

Mówiąc o postulatach dotyczących zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach 
nieletnich nie sposób pominąć przepisów dotyczących okresu przebywania nieletnich 
w policyjnych izbach dziecka. W swoim obecny brzmieniu art. 32g § 8 i § 9 nie nor-
mują postępowania w sytuacji, w których ze względu na różne okoliczności, nieletni 
przebywają w policyjnej izbie dziecka dłużej niż okres wskazany w wymienionych 
przepisach. Takie sytuacje, w świetle przedstawionych wyżej raportów NIK i HFPC, 
są nagminne31. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ekstremalnych sytuacjach 
czas ten wynosił aż 18 dni32. 

Podsumowując, na podstawie powyższego opracowania można stwierdzić, iż w do-
tychczasowych opracowaniach mających na celu przedstawienie funkcjonowania po-
licyjnych izb dziecka brakuje praktycznego spojrzenia na tę problematykę. Głównie 
dotyczy to nie tyle kwestii technicznych czy dostosowania pomieszczeń, ale podejścia 
do samych zatrzymanych nieletnich. Należy mieć na uwadze fakt, iż policyjna izba 
dziecka to również placówka opiekuńcza, która powinna mieć na celu tymczasowe spra-
wowanie pieczy oraz dbanie o bezpieczeństwo osób tam przebywających. W związku 
z wyżej przedstawionymi problemami należy wyrazić nadzieję, iż z biegiem czasu obo-
wiązujące przepisy zostaną w pełni dostosowane do praw wyrażonych w Konstytucji 
oraz będą w całości wypełniać międzynarodowe standardy.

31  Szerzej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, Wystąpienie Pokontrolne do kontroli o nu-
merze P/16/085 – Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka, Kraków 2016, s. 3–5.

32 Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka…, s. 7; M. Szwast, K. Wiśniewska, 
M. Wolny, Dzieci po drugiej stronie muru…, s. 73.
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*  *  *

The Rights of a Minor Placed in a Police Child Detention 
Centre in Relation to Juridical Conditions

Through the years the police child detention centers in Poland have not been of particular inter-
est in Polish society. The system and functioning of these institutions were known only to police 
officers. Nowadays, despite the constant marginalization of this issue, expression of interest 
in this range of police activity can be noticeable. The subject of police child detention centers 
concentrates in following acts: juvenile crime law, Minister of Internal Affairs Ordinance on 
the premises for detainees or persons brought to sober, temporary transition premises and 
police child detention centers, internal rules applied in these rooms, as well as procedures for 
the video recordings maintenance, Chief of Police Ordinance No. 134 on the methods and 
forms of performing tasks in the police child detention centers. Analysis of acts listed above 
allows to formulate a number of practical conclusions concerning functioning of these insti-
tutions, with a special regard to the juveniles rights and duties. 

Key words: juvenile, police child detention center, detention, juvenile delinquency 
proceedings, juveniles rights and duties


