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W związku z wystąpieniem z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie dostępu do 

rozmów telefonicznych osób pozbawionych wolności, wobec których zastosowano 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uprzejmie 

przedstawiam, co następuje.

Należy w całości podzielić stanowisko, że dla pełnej realizacji unormowania 

art. 217c § 1 pkt 1 k.p.k. niezbędne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie 

regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania. 

Z uwagi na skomplikowany oraz złożony charakter tego aktu normatywnego 

ustawodawca w art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) przewidział 

18-miesięczny okres od dnia wejścia w życie ustawy (1 lipca 2015 r.) obowiązywania 

dotychczasowych przepisów wykonawczych w tej materii. Do czasu wejścia w życie 

nowego regulaminu korzystanie przez tymczasowo aresztowanych z aparatu 

telefonicznego, które jest zagwarantowane ustawą i nie być ubezskutecznione 

z uwagi na uregulowania aktów prawnych niższego rzędu, powinno odbywać się na 

zasadach ustalonych przez dyrektora aresztu śledczego w porządku wewnętrznym 

jednostki (art. 73 § 2 k.k.w.).

Biorąc pod uwagę w szczególności wagę projektowanych unormowań dla 

realizacji w praktyce prawa osób pozbawionych wolności, wobec których 

zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, 

dostępu do rozmów telefonicznych, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie 
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wprowadzających nowe regulaminy organizacyjno-porządkowe wykonywania 

tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Aktualnie prace te 

znajdują się na końcowym etapie uzgodnień treści projektów rozporządzeń 

z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, który zgłosił szereg uwag do 

poszczególnych unormowań.


