
 

 

ZARZĄDZENIE NR 89 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 15 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka 

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 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod 

i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 32) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) postanowień sądu o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich, lub tymczasowym 

umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, 

rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym albo ich odpisów bądź kopii;”; 

2) w § 14 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) niezwłoczne informowanie jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej postępowanie w sprawie 

nieletniego lub właściwego sądu rodzinnego, nie później jednak niż na trzy godziny przed 

upływającym czasem zatrzymania tego nieletniego, o konieczności jego zwolnienia i przekazania go 

rodzicowi albo opiekunowi, w przypadkach określonych w art. 48 ust. 9 pkt 3 i 4 ustawy o wspieraniu 

i resocjalizacji nieletnich, a także uzgadnianie z tą jednostką lub sądem dalszego trybu postępowania 

w sprawie i odnotowanie tego w książce przebiegu służby;”; 

3) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nieletniego w trakcie samowolnego pobytu poza młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, 

okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym albo schroniskiem dla nieletnich 

przyjmuje się do izby na podstawie kopii protokołu zatrzymania nieletniego oraz nakazu przyjęcia, 

opatrzonego stemplem nagłówkowym jednostki organizacyjnej Policji, w której terytorialnym zasięgu 

działania ujawniono tego nieletniego, oraz podpisem i stemplem tytułowo-nazwiskowym kierownika tej 

jednostki lub komórki organizacyjnej albo ich zastępców, a w przypadku ich nieobecności – dyżurnego tej 

jednostki.”. 

§ 2. Przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, mają 

zastosowanie od dnia 1 września 2022 r. 

 

 

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

z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

  

 

Komendant Główny Policji 

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 
 

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK 
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