
ZARZĄDZENIE NR 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 maja 2014 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 2011 r. Nr 287, 
poz. 1687, ze 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 Nr 11, poz. 64) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Policjant, który wykonując czynności służbowe uzyskał informację o okolicznościach świadczących 
o demoralizacji nieletniego lub popełnieniu przez niego czynu karalnego, ma obowiązek 
udokumentowania tej informacji w formie notatki urzędowej lub meldunku informacyjnego, jeżeli 
obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów 
informacji „System Informacji Operacyjnych”. 

2. W zakresie zbierania i utrwalania dowodów przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych, 
o których mowa w art. 32e upn, zastosowanie mają przepisy art. 308 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)), zwanej dalej „kpk”. 

3.  Zebrane w trybie art. 32e § 1 i 2 upn materiały w sprawie nieletniego przekazuje się niezwłocznie 
właściwemu sądowi rodzinnemu, powiadamiając o tym ujawnionych pokrzywdzonych, osobę 
zawiadamiającą o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia oraz komórkę do spraw nieletnich 
i patologii jednostki organizacyjnej Policji, właściwą ze względu na miejsce popełnienia czynu karalnego 
lub ujawnienia przejawów demoralizacji. 

4.  Komórka do spraw nieletnich i patologii właściwa ze względu na miejsce popełnienia czynu 
karalnego lub ujawnienia przejawów demoralizacji niezwłocznie zawiadamia komórkę do spraw 
nieletnich i patologii jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
nieletniego o popełnieniu czynu karalnego przez tego nieletniego lub ujawnieniu przejawów 
demoralizacji. 

5.  Meldunek informacyjny, przekazuje się komórce właściwej do realizacji informacji. 

6.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, 
z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502 i 538. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian 
ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, 
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, 
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 
889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, 
Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 
118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, 
poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, 
poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, 
poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 
1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, 
Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, 
Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 197, poz. 1307 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 
Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, 
poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431, 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, 
z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282, 1436 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85 i 384.



7.  W sytuacji, o której mowa w ust. 6 materiały sprawy niezwłocznie przekazuje się właściwemu 
prokuratorowi.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby samowolnie przebywające poza schroniskiem dla nieletnich albo poza młodzieżowym 
ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym umieszcza się w schronisku, ośrodku lub 
zakładzie, z którego się oddaliły, a jeśli jest to niemożliwe, w policyjnej izbie dziecka. 

2.  Policjant przekazuje nieletniego dyrektorowi właściwego schroniska, ośrodka, zakładu albo rodzicowi 
posiadającemu władzę rodzicielską lub opiekunowi, odbierając poświadczenie, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3.  Policjant dokonujący zatrzymania nieletniego sporządza protokół zatrzymania nieletniego, którego 
wzór określa załącznik nr 1a do zarządzenia.”;

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zbierania i utrwalania dowodów przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych i wykonywania 
w tym zakresie czynności wynikających z art. 32e upn oraz art. 308 kpk;”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Policjanci ujawniają nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wykazujących przejawy 
demoralizacji, a także małoletnich, których dobro jest zagrożone w trakcie wykonywanych czynności 
służbowych dotyczących w szczególności: 

1) popełnionego czynu karalnego; 

2) popełnionego czynu zabronionego wyczerpującego znamiona wykroczenia innego niż wymienione 
w art. 1 § 2 pkt 2 lit. b upn; 

3) używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia; 

4) uprawiania prostytucji; 

5) żebrania; 

6) uchylania się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego; 

7) palenia wyrobów tytoniowych; 

8) używania słów nieprzyzwoitych; 

9) przemocy w rodzinie; 

10) innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.”;

5) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wykazujących przejawy demoralizacji, a w 
przypadku braku w strukturach służby kryminalnej komórki do spraw przestępczości nieletnich, także 
wykonywanie czynności wynikających z art. 32e upn i art. 308 kpk;”.

§ 2. Po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 Komendant Główny Policji 

 z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji 

nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI



„Wzór” 
 

 

 

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 policjanta)                                                              (nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 

 

działając na podstawie: art. 32e § 1 upn, art. 32g § 1 upn, art. 32g § 9 upn, art. 32h § 3 upn, 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)                                                                      (imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki) 

urodzonego ................................................. w ......................................................................................................... 
(data urodzenia )                                                                            (miejsce urodzenia) 

zamieszkałego .......................................................................................................................................................... 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania miejsca zamieszkania lub pobytu) 

którego tożsamość ustalił na podstawie: .................................................................................................................. 
(nazwa i numer dokumentu tożsamości oraz nazwa organu wydającego lub sposób ustalenia tożsamości) 

Rysopis** ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
 

Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia ......................................................................................................... 
 

Zatrzymany był/nie był* badany przez lekarza 
 

Zatrzymanie nastąpiło z następujących przyczyn: …………………………………………………………........... 
(przesłanki uzasadniające zatrzymanie lub umieszczenie w policyjnej izbie dziecka) 

................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................... 

Nieletni w dniu ....................... o godz. .......... poinformowany o przyczynie zatrzymania oraz pouczony 

o przysługującym mu w związku z tym prawie do: złożenia zażalenia do sądu rodzinnego na czynności 

naruszające jego prawa (art. 31a upn), skorzystania z pomocy adwokata, odmowy składania wyjaśnień lub 

odpowiedzi na poszczególne pytania, umożliwienia kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem (art. 

32g § 3 upn), zawiadomienia pracodawcy, szkoły (art. 261 § 3 kpk w zw. z art. 245 § 2 kpk) oraz nawiązania 

kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym (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) 

        

        

        

        

 

Załącznik do zarządzenia nr 18

Komendanta Głównego Policji

z dnia 23 maja 2014 r.



Zgodnie z art. 32g § 5 upn o zatrzymaniu nieletniego oraz o przyczynach jego zatrzymania, przysługującym mu 

prawie do: złożenia zażalenia do sądu na czynności naruszające jego prawa (art. 31a upn), skorzystania 

z pomocy adwokata, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania, umożliwienia 

kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem (art. 32g § 3 upn), zawiadomienia o zatrzymaniu 

pracodawcy, szkoły (art. 261 § 3 kpk w zw. z art. 245 § 2 kpk) oraz nawiązania kontaktu z urzędem 

konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym (art. 612 § 2 kpk), zawiadomiono: 
 

ojca* ............................................................................................ dnia .................................... o godz. ................... 
(imię i nazwisko) 

matkę* ........................................................................................ dnia .................................... o godz. ………....... 
(imię i nazwisko) 

opiekuna* ................................................................................... dnia .................................... o godz. .................... 
(imię i nazwisko) 

O zatrzymaniu nieletniego zawiadomiono telefonicznie/osobiście* rodziców/jedno z rodziców/opiekuna* 

..................................................................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta zawiadamiającego, a w przypadku kontaktu telefonicznego numer telefonu pod który zadzwoniono) 

 

 

Zgodnie z art. 32g § 6 upn w dniu .................................... o godz. ........................... o zatrzymaniu nieletniego 

zawiadomiono Sąd Rodzinny w .................................................................................. telefonicznie/osobiście* 

lub poprzez przesłanie protokołu zatrzymania nieletniego pocztą elektroniczną/faksem/doręczenie* 

................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko zawiadomionego sędziego rodzinnego lub innej osoby upoważnionej, stopień, imię i nazwisko oraz podpis policjanta 

zawiadamiającego, a w przypadku kontaktu telefonicznego numer telefonu pod który zadzwoniono) 
 

 

Zgodnie z art. 244 § 4 kpk w dniu ........................................ o godz. ....................... o zatrzymaniu nieletniego 

zawiadomiono prokuratora z Prokuratury ……….............................. 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, 

................................................................................................................................................................................... 
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 




