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Do podległego mi Biura wpływają skargi od osób pozbawionych wolności, wobec 

których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, 

odnośnie dostępu do rozmów telefonicznych. Na tym tle zwrócono uwagę na treść art. 217c 

§ 1 pkt 1 k.k.w., który stanowi, iż tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu z 

zastrzeżeniem § 2 i 3, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno – 

porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania, za zgodą organu, do którego 

dyspozycji pozostaje. 

Pragnę zwrócić uwagę, iż możliwość korzystania przez tymczasowo aresztowanych z 

aparatów telefonicznych została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

zmianie – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), która weszła w 

życie z dniem 1 lipca 2015 r. Ustawodawca wprowadził zaś taką zmianę w związku z 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. (sygn. akt K 54/13), który  

bezwzględny zakaz korzystania z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego 

uznał za częściowo niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w 

zakresie w jakim bezwzględnie zakazuje korzystania z aparatu telefonicznego przez 

tymczasowo aresztowanego w celu porozumiewania się z obrońcą.  

Mimo wprowadzenia szerszej, niż wynikałoby to z treści wskazanego wyroku 

Trybunału, możliwości korzystania z telefonu przez osoby tymczasowo aresztowane, a więc 

nie tylko w związku z potrzebą nawiązania kontaktu telefonicznego z obrońcą, ale także z 

rodziną czy innymi osobami, do dnia dzisiejszego Pan Minister nie wydał nowego 

rozporządzenia w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania 

tymczasowego aresztowania, które określałoby zasady korzystania przez tymczasowo 

aresztowanych z aparatu telefonicznego.  

            Warszawa, 14 marca 2016 r. 

 

Pan 

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 
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Istotnym podkreślenia jest fakt, iż ustawa nowelizująca Kodeks karny wykonawczy 

zmieniła treść art. 249 § 1 k.k.w., będący przepisem upoważniającym do wydania 

rozporządzenia w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania 

tymczasowego aresztowania. Niemniej jednak utrzymała czasowo w mocy dotychczasowe 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w upoważnienia, nie dłużej niż przez okres 

18 miesięcy od dnia 1 lipca 2015 r.  

Fakt, że ustawodawca wyznaczył maksymalny okres czasu do kiedy wydanie 

nowego rozporządzenia musi nastąpić, nie może usprawiedliwiać pozostawienia tej materii 

nieuregulowanej w dłuższej perspektywie. Dla osób tymczasowo aresztowanych jest to 

istotna regulacja prawna. 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pilne 

podjęcie stosownych działań, zmierzających do opracowania nowego rozporządzenia w 

sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego 

aresztowania. Bardzo proszę o poinformowane mnie o stanowisku Pana Ministra w tym 

przedmiocie. 

            

 

 Podpis na oryginale 

 

 


