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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do 

obrony we wszystkich stadiach postępowania. Z kolei w art. 215 i art. 217 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej 

k.k.w.) zostało uregulowane prawo tymczasowo aresztowanego do porozumiewania się ze swym obrońcą podczas 

nieobecności innych osób. 

 

Przepis art. 215 k.k.w. gwarantuje tymczasowo aresztowanemu prawo do porozumiewania się z obrońcą podczas 

nieobecności innych osób. Niemniej jednak – jak wynika z art. 217 § 1 k.k.w. – realizacja tego prawa wymaga wydania 

przez organ, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany pozostaje, zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie. 

W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie 

każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej. 

 

Rozwiązanie to ogranicza, w sposób nieuzasadniony, realizację prawa tymczasowo aresztowanego do porozumiewania 

się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Ponadto obowiązująca regulacja odsuwa w czasie realizację tego 

prawa o czas konieczny na podjęcie czynności organizacyjnych związanych ze złożeniem, rejestracją i rozpoznaniem 

wniosku, a także wydaniem zarządzenia i zgłoszeniem się z tym zarządzeniem do aresztu śledczego. Realizacja prawa 

do obrony w omawianym aspekcie doznaje również uszczerbku w sytuacji, w której dochodzi np. do zmiany sygnatury 

akt sprawy, zmiany jednostki organizacyjnej prokuratury prowadzącej postępowanie, względnie zmiany jednostki 

penitencjarnej, a ponadto wtedy, gdy areszt śledczy, organ i obrońca mają siedziby w różnych miejscowościach. 

W opisanych przypadkach wymagane jest uzyskanie przez obrońcę za każdym razem nowego zarządzenia o 

zezwoleniu na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną, albowiem administracja aresztów śledczych wymaga 

każdorazowo nowego zarządzenia. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

Rekomenduje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, w którym proponuje się następujące 

rozwiązanie:  

organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany, z chwilą powzięcia informacji: 

 

o o ustanowieniu obrońcy, niezwłocznie przesyła do dyrektora aresztu śledczego zarządzenie o zgodzie na 

wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym, 

 

o o ustaniu stosunku obrończego, wydaje zarządzenie o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie 

tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym i przesyła je niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego. 

 

W opisanych sytuacjach organ działa z urzędu. 

 

Efektem wejścia w życie przedmiotowej ustawy będzie pełna realizacja konstytucyjno–konwencyjnego prawa osoby 

tymczasowo aresztowanej do kontaktu z obrońcą, usprawnienie realizacji tego prawa (tymczasowo aresztowany zyska 

możliwość szybszego kontaktu z obrońcą), uproszczenie czynności organizacyjnych organu procesowego. 

 

 



3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Prawa i wolności osoby tymczasowo aresztowanej chronione są na gruncie prawa międzynarodowego. Wytyczne 

w tym zakresie zawiera: 

 

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 48 ust. 2), 

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 6 ust. 3 lit. b i c), 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 14 ust. 3 lit. b i d), 

 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia 9 grudnia 1988 r. (18 zasada Zbioru zasad mających na celu 

ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło 

danych  

Oddziaływanie 

 

organ, 

do którego dyspozycji pozostaje 

tymczasowo aresztowany 

   

obowiązek wydania z urzędu: 

 

 zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie obrońcy 

z tymczasowo aresztowanym – zarządzenie powinno 

zostać wydane z chwilą powzięcia informacji o 

ustanowieniu obrońcy i przesłane niezwłocznie do 

dyrektora aresztu śledczego, 

 

 zarządzenia o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na 

wielokrotne widzenie obrońcy z tymczasowo 

aresztowanym – zarządzenie powinno zostać wydane 

z chwilą powzięcia informacji o ustaniu stosunku 

obrończego i przesłane niezwłocznie do dyrektora 

aresztu śledczego, 

 

 

dyrektor 

aresztu śledczego 

   

obowiązek stosowania: 

 

 zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie 

obrońcy z tymczasowo aresztowanym 

 

 zarządzenia o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na 

wielokrotne widzenie obrońcy z tymczasowo 

aresztowanym 

  

 

 

obrońca 

tymczasowo aresztowanego 

 

 

   

 

nie będzie musiał każdorazowo starać się o zgodę na 

widzenie z tymczasowo aresztowanym 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Wpływ na sektor finansów publicznych. 

(ceny stałe z 2020 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 b.d.  b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Saldo ogółem 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i założeń 

przyjętych do 

obliczeń 

Projektowana ustawa nie będzie oddziaływała na dochody sektora finansów publicznych. 

Uproszczenie czynności organizacyjnych organu procesowego przyczyni się do zmniejszenia 

wydatków sektora finansów publicznych (budżetu państwa), jednakże skala obniżki wydatków 

nie będzie duża. 

 

Odciążenie organu procesowego od wykonywania dodatkowych czynności organizacyjnych 

wiązać się będzie przede wszystkim z oszczędnościami ekonomicznymi (nie wystąpią 

przepływy środków finansowych), które odnotuje w małej skali wiele urzędów (będą 

rozproszone). Pewne zmniejszenie wydatków nastąpi natomiast na skutek ograniczenia 

koniecznej do przesłania korespondencji urzędowej. 

 

Aby oszacować oszczędności wynikające z ograniczenia korespondencji konieczna jest 

znajomość parametru, który ukazuje, na jakim poziomie kształtuje się przeciętna liczba 

wydawanych zezwoleń na widzenie przez organ, do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo 

aresztowany. Brak takich danych uniemożliwia dokładne oszacowanie zmniejszenia tych 

wydatków, wobec czego w tabeli nie wskazano kwoty. Aczkolwiek uwzględniając dane nt. 

liczby osób tymczasowo aresztowanych (na dzień 31 maja 2019 r. w areszcie były osadzone 

8.365 osoby
1
) oraz uwzględniając niski jednostkowy koszt doręczenia korespondencji 

urzędowej, można przyjąć, że powstaną oszczędności w kwocie poniżej 1 mln zł na rok. 
 

Wykres nr 1: Liczba osób tymczasowo aresztowanych, stan na koniec roku. 

 
Źródło: Na podstawie danych zamieszczonych w publikacji „Tymczasowe aresztowanie – (nie) tymczasowy problem. Analiza 

aktualnej praktyki stosowania tymczasowego aresztowania”; Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Adam Klepczyński, Piotr 

Kładoczny, Katarzyna Wiśniewska. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

                                                           
1
 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/07/HFPC-Tymczasowe-aresztowanie-nietymczasowy-problem-web_01.pdf 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7 000 osób, przeciętny stan w latach 2009 -2018 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/07/HFPC-Tymczasowe-aresztowanie-nietymczasowy-problem-web_01.pdf


7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 

2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

W ujęciu 

niepieniężnym  

duże 

przedsiębiorstwa 
 

 

Brak wpływu.  

 
sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Brak wpływu. 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. 

Brak wpływu. 

9. Wpływ na rynek pracy.  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary. 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: system sprawiedliwości  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Instytucja tymczasowego aresztowania jest nieodłącznie powiązana z problematyką podstawowych praw i wolności 

jednostki oraz wartości chronionych zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Stosowanie 

tymczasowego aresztowania stanowi oś zainteresowania obrońców praw człowieka, którzy dostrzegają problem 

polegający na nadużywaniu przez wiele państw tej formy detencji, pomimo jasnych wytycznych organów 

międzynarodowych w tym zakresie. Wprowadzenie regulacji zaproponowanych w projekcie ustawy przyczyni się do 

poprawy stanu rzeczy w zakresie przestrzegania praw jednostki, a tym samy do budowania lepszego wizerunku Polski.  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 

Planuje się, że przepisy projektowanej ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie zachodzi konieczność ewaluacji projektu ustawy. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.).  

Brak 

 

 

 

 

 


