
 
 

ZARZĄDZENIE NR 87 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 1 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 

podejmowanych na rzecz małoletnich 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod 
i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP poz. 64 oraz z 2014 r. poz. 41) 
załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 Komendant Główny Policji 
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji 

  
nadinsp. Roman KUSTER 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1115 i 1488. 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2022 r.

Poz. 220



 
 
 

Załącznik nr 1a 
ZAPOZNAŁEM SIĘ: 

Znak sprawy …………………………………. 
………………………………………………..    RSD/RSOW* ………………………………... 
(data, godzina, imienna pieczątka i podpis kierownika     Nr OZO ……………………………………… 
…………………………………………..........    DS. …………………………………………... 
jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnionego policjanta) 
 

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA NIELETNIEGO 

………………………………….……dnia: ……………………godz. …………………………….…………… 
                    (miejscowość)                                                           (dzień, miesiąc, rok)                  (godzina i minuta rozpoczęcia sporządzania protokołu) 

……………………………………………………..…… z ……………..………………………………….…… 
      (stopień, imię i nazwisko ID oraz funkcja policjanta)                                                                 (nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 
 

działając na podstawie: art. 48 ust. 1 uwrn1); art. 49 ust. 1 pkt 2 uwrn; art. 49 ust. 2 uwrn; art. 50 uwrn;  
art. 59 ust. 1 uwrn;  polecenia sądu rodzinnego, polecenia prokuratora*, 
w dniu: ………………………o godz. ……………………...w ……………………..…………………………… 
                           (dzień, miesiąc, rok)                             (godzina i minuta)                                      (adres lub inne określenie miejsca zatrzymania) 
 

Zatrzymał:………………………………………..syn/córka* …………………..……………………..… 
                      (imię i nazwisko nieletniego, oraz nazwisko rodowe nieletniego)                                (imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki) 
 

urodzonego ……………………… PESEL: ……………….. w …………………….…………………………... 
                                       (data urodzenia )                                                                                           (miejsce urodzenia) 

Adres zamieszkania lub pobytu٭……………………………………………………………………………..…… 
                                                                                                  (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

którego tożsamość ustalił na podstawie: …………………………………………………………......................... 
                                                     (rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu lub rodzaj informacji, na podstawie których ustalono tożsamość nieletniego) 

Rysopis**..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
Numer telefonu do: rodziców, albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo 
opiekuna nieletniego٭………….………………………………………………………………….………………. 

Opis widocznych obrażeń ciała nieletniego, albo informacja o ich braku:………………………...……………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia: ……………………………………………………..…………….. 

Zatrzymany był/nie był* badany przez lekarza.  

Zatrzymanie nastąpiło z następujących przyczyn: ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………….…………..……………………………… 
                                       (przesłanki uzasadniające zatrzymanie lub umieszczenie nieletniego/niej w policyjnej izbie dziecka) 
 
Nieletni w dniu …………….o godz. …………….. poinformowany o przyczynie zatrzymania oraz pouczony  
o przysługujących mu w związku z tym następujących prawach: do obrony, do składania lub odmowy składania wyjaśnień 
lub odpowiedzi na poszczególne pytania, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza lub tłumacza języka migowego  
(art. 36 ust. 1 uwrn); o prawie do złożenia oświadczenia do protokołu zatrzymania, do otrzymania kopii protokołu 
zatrzymania, do kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z obrońcą, do dostępu do niezbędnej pomocy medycznej (art. 48 
ust. 3 uwrn), a także o prawie do złożenia zażalenia do sądu rodzinnego na zatrzymanie (art. 85 ust. 1 uwrn) oraz o treści 
art. 48 ust. 9 dotyczącego natychmiastowego zwolnienia nieletniego i przekazania rodzicowi lub opiekunowi; oraz 
nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a w razie zatrzymania osoby, 
nieposiadającej żadnego obywatelstwa – z przedstawicielstwem państwa, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania (art. 
612 § 2 kpk), oświadczył co następuje: ……………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
...........................................................................                  …........................................................................ 
                  (podpis policjanta sporządzającego protokół)                                                                      (czytelny podpis zatrzymanego nieletniego) 
 
Kopię protokołu otrzymałem w dniu ……………….o godz.  .…………..……  …………………………………………... 
                                                                         (dzień, miesiąc, rok)               (godzina i minuta)          (czytelny podpis zatrzymanego nieletniego) 

                                                           
1)uwrn – ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700). 
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Komendanta Głównego Policji

z dnia 1 września 2022 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 2 – Poz. 220



Zgodnie z art. 48 ust. 5 pkt 2 uwrn, o zatrzymaniu nieletniego i przyczynie zatrzymania, oraz przysługującym prawie do: 
złożenia zażalenia na zatrzymanie do sądu rodzinnego (art. 85 ust. 1 uwrn), skorzystania z prawa do złożenia wniosku o 
wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 38 ust. 3 uwrn), a także o prawach przysługujących zatrzymanemu nieletniemu, 
zawiadomiono osobiście/telefonicznie*: 
ojca* .................................................... nr tel.  ............................ dnia .................................... o godz. .........., lub 
                             (imię i nazwisko) 

matkę* ………………………………. nr tel. …………………. dnia ………………………. o godz. ……., lub 
                             (imię i nazwisko) 

opiekuna* ............................................ nr tel. ……..................... dnia .................................... o godz. ................,  
                             (imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta zawiadamiającego) 
 

Kopię protokołu zatrzymania nieletniego doręczono w dniu ………………. o godz. ………………………….. 
 
…………………………………………………………............................................................................................................. 
                             (podpis rodzica/opiekuna, który otrzymał protokół zatrzymania nieletniego) 
 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 pkt 1 uwrn, w dniu ………………..... o godz. …………..…o zatrzymaniu nieletniego 
zawiadomiono Sąd Rodzinny w ………………………………………………………………………………….. 
poprzez doręczenie kopii protokołu zatrzymania nieletniego: osobiście/pocztą elektroniczną/faksem* 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko zawiadomionego sędziego rodzinnego lub innej osoby upoważnionej, stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta  zawiadamiającego, 
a w przypadku doręczenia w inny sposób, adres poczty elektronicznej lub numer faksu) 
 

Zgodnie z art. 244 § 4 kpk,  w dniu ………………..……. o godz. ……………..…….o zatrzymaniu nieletniego 
zawiadomiono prokuratora z Prokuratury Rejonowej w…………………………………………………….……. 
 
telefonicznie/osobiście* lub poprzez przesłanie protokołu zatrzymania nieletniego pocztą 
elektroniczną/faksem/doręczenie* 
…………………………………………………………………………………………………………………...… 
(imię i nazwisko zawiadomionego prokuratora, stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta zawiadamiającego, a w przypadku kontaktu telefonicznego 
numer telefonu pod który zadzwoniono) 

Zatrzymany nieletni został umieszczony w………….............................................................................................. 
                                                                                                        (nazwa i adres policyjnej izby dziecka, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, 
 

................................................................................................................................................................................... 
okręgowego ośrodka młodzieżowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub innego miejsca, w którym umieszczono nieletniego) 
 

dnia ....................... o godz. ............. przez ............................................................................................................... 
                                                                                                         (stopień, imię i nazwisko policjanta oraz nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 
 

Nieletniemu należy uniemożliwić kontakt z: ……….……………………………………………..……………. 
                                                                                                         (dane osób, z którymi należy uniemożliwić kontakt nieletniemu, w celu zapewnienia 
 

…............................................................................................................................................................................... 
                                                                                                         prawidłowego toku postępowania) 
 

Nieletniego przekazano ............................................................................................................................................ 
                                                                                                        (imię i nazwisko osoby, której przekazano nieletniego) 

 
Zatrzymanego ........................................................... zwolniono dnia ............................... o godz. ........................ 
                                              (imię i nazwisko nieletniego)                                                               (dzień, miesiąc, rok)                         (godzina i minuta) 
 

i przekazano rodzicom/jednemu z rodziców/opiekunowi* ….................................................................................. 
                                                                                                                                               (imię i nazwisko osoby, której przekazano nieletniego) 
 
...................................................................................................               ................................................................................. 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta zwalniającego nieletniego)                                            (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 
 
 
Objaśnienia: 
* niewłaściwe skreślić 
** podać w razie niemożności ustalenia tożsamości nieletniego 
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