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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 2021 r., dotyczące opinii do projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 523), uprzejmie 

przedstawiam, co następuje.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przedstawiła inicjatywę 

ustawodawczą w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(druk senacki nr 523). 

Projekt zakłada dodanie w art. 217c k.k.w. nowego § 2a i § 2b, regulującego wydanie 

przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, na wniosek obrońcy, 

zarządzenia o bezterminowej zgodzie na wielokrotne korzystanie przez tymczasowo 

aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymywania kontaktu z obrońcą, a 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. 

Ponadto projektowane przepisy regulują również obowiązki organu, do którego dyspozycji 

tymczasowo aresztowany pozostaje, w sytuacji ustania stosunku obrończego – wydanie 

z urzędu zarządzenia o uchyleniu zarządzenia o bezterminowej zgodzie na wielokrotne 

korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymywania 

kontaktu z obrońcą.

Sekretarz Stanu



W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że w nowym stanie prawnym w pełni 

zabezpieczona będzie realizacja konstytucyjno-konwencyjnego prawa osoby tymczasowo 

aresztowanej do kontaktu telefonicznego z obrońcą poprzez wprowadzenie zgody na kontakt 

telefoniczny o charakterze bezterminowym oraz bez względu na właściwość rzeczową, 

miejscową lub funkcjonalną organu, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany 

pozostaje, oraz niezależnie od zmiany jednostki penitencjarnej, w której wykonywane jest 

tymczasowe aresztowanie. Nowe rozwiązanie uprości czynności techniczno-organizacyjne 

organu procesowego, odciążając organ procesowy od wykonywania dodatkowych czynności 

organizacyjnych, przede wszystkim konieczności rozpoznawania kolejnych wniosków w tym 

samym przedmiocie, a także usprawni realizację kontaktu telefonicznego tymczasowo 

aresztowanego z jego obrońcą.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji legislacyjnej należy wskazać, że aktualnie 

prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, wpisanym do wykazu prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD282. Pismami z dnia 3 listopada 2021 r. 

ww. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji 

publicznych. 

Powyższy projekt reguluje m.in. problematykę uregulowaną w art. 217c k.k.w., 

dotyczącą korzystania przez tymczasowo aresztowanego z samoinkasującego aparatu 

telefonicznego. 

W związku z powyższym postulaty stanowiące podstawę inicjatywy ustawodawczej 

w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 

523) zostaną poddane analizie i wzięte pod uwagę w toku prac legislacyjnych nad ww. 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych 

ustaw. Pozwoli to uniknąć wprowadzenia jedynie punktowej i obowiązującej czasowo 

nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. 

 Z poważaniem

Michał Woś

                 /podpisano elektronicznie/
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