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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

 
(druk nr 523 S) 

 
 
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 

472, 1236 i 2054) 

Art.  217c. 

§  1. Tymczasowo aresztowany: 

[1) może korzystać z aparatu telefonicznego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, na zasadach 

określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego 

aresztowania, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje;] 

<1) może korzystać z aparatu telefonicznego, z uwzględnieniem § 2–3, na zasadach 

określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania 

tymczasowego aresztowania, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje;> 

2) nie może korzystać z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej. 

§  2. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o 

zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, 

że zostanie ona wykorzystana: 

1) w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego; 

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. 

<§ 2a. Jeżeli tymczasowo aresztowany ma ustanowionego albo wyznaczonego obrońcę, 

organ do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, na wniosek 

obrońcy wydaje zarządzenie o bezterminowej zgodzie na wielokrotne korzystanie 

przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymywania 

kontaktu z tym obrońcą, który złożył wniosek, i przesyła je niezwłocznie do 

dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany. Zgoda 

jest skuteczna do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, także w 

przypadku zmiany w toku postępowania organu, do którego dyspozycji tymczasowo 

aresztowany pozostaje, lub jednostki penitencjarnej, w której wykonywane jest 

tymczasowe aresztowanie. Przepis § 2 stosuje się. 
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§ 2b. Z chwilą powzięcia przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany 

pozostaje, wiadomości o ustaniu stosunku obrończego, organ ten z urzędu wydaje 

zarządzenie o uchyleniu zarządzenia, o którym mowa w § 2a, i przesyła je 

niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo 

aresztowany. 

§ 2c. Zgoda, o której mowa w § 2a, może zostać cofnięta przez organ, do którego 

dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, w wypadku uzasadnionej obawy, 

że korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego może 

zostać wykorzystane w celu wskazanym w § 2 pkt 1 lub 2.> 

§  3. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, 

wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. 

[§  4. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego 

tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji 

pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.] 

<§ 4. Na zarządzenie o odmowie albo cofnięciu zgody na korzystanie z aparatu 

telefonicznego, o którym mowa w § 2, 2a i 2c, tymczasowo aresztowanemu 

przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na 

zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.> 

 


