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1) Uwagi wstępne 

 

1. Naczelna Rada Adwokacka w Polsce (dalej NRA) jest organem reprezentującym polską 

Adwokaturę, która jest zrzeszeniem adwokatów i aplikantów adwokackich. Najważniejszymi 

zadaniami ustawowymi Adwokatury Polskiej są: współdziałanie w ochronie praw  i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

 

2. NRA, wraz z Komisją Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej KPC NRA) poświęcają dużo 

uwagi kwestiom przestrzegania praw człowieka i wolności zagwarantowanych przez Konwencję 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej Konwencja) w Polsce. Wiele uwagi i wysiłku 

poświęcają również gwarancjom proceduralnym mającym na celu zapewnienie skutecznej ochrony 

praw i wolności człowieka przez krajowy system prawny, jako że powinny być one skuteczne nie 



tylko w teorii, ale także w praktyce. NRA oraz KPC NRA aktywnie uczestniczą w procesie wdrażania 

wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polskie władze oraz przedkładały 

pisemne obserwacje dotyczące najważniejszych spraw wytoczonych przeciwko Polsce. Na 

przestrzeni ostatnich lat, w szeregu spraw NRA wskazała już na zmiany w praktyce  

i ustawodawstwie, które wprowadzono do krajowego systemu prawnego w celu poprawienia 

implementacji standardów ustanawianych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka (dalej ETPCz). 

 

2) Problem stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w Polsce 

 

3. NRA w ramach swoich kompetencji ustawowych, jako samorząd zrzeszający adwokatów w Polsce, 

stale monitoruje zagadnienia związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych, a w 

szczególności tymczasowego aresztowania. Adwokaci wymieniają między sobą swoje 

doświadczenia ze spraw sądowych, publikują opracowania w Piśmie Adwokatury Polskiej 

„Palestra” oraz innych pismach tematycznych oraz artykułach prasowych. Kwestia tymczasowych 

aresztów nieustannie budzi wielkie zainteresowanie z uwagi na mnogość istotnych problemów 

praktycznych, zarówno odnoszących się do samej zasadności oraz przesłanek stosowania 

tymczasowego aresztowania, jak i kontroli instancyjnej postanowień i stosowania tego środka 

ponad niezbędną w demokratycznym społeczeństwie miarę. Wraz ze zmianą przepisów  

i wprowadzaniem nowych rozwiązań ustawowych, powstają kolejne wątpliwości co do ich 

zgodności z Konwencją, takie jak m.in. przekazywanie do kompetencji prokuratury decyzji  

w zakresie poręczeń majątkowych w przypadkach tzw. warunkowego tymczasowego 

aresztowania. 

 

4. W ramach niniejszych obserwacji NRA podziela ocenę, że nadal nie doszło do wdrożenia 

skutecznych procedur i zmian legislacyjnych, pozwalających na uznanie, że problem przewlekłego 

stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce ustał i nie wymaga dalszego monitorowania ze 

strony Komitatu Ministrów Rady Europy. Przeciwnie wręcz, NRA stoi na stanowisku, że problem 

przewlekłości tymczasowego aresztowania nadal ma charakter systemowy, zaś niedawne zmiany 

legislacyjne mogą skutkować dalszymi naruszeniami prawa zagwarantowanego w art. 5 ust. 3 

Konwencji. 

 

3) Przewlekłość postępowań karnych jako źródło przewlekłości tymczasowego aresztowania  

w dobie pandemii COVID-19 

 



5. Głównym źródłem przewlekłości tymczasowego aresztowania jest przewlekłość postępowań 

karnych, w ramach których dochodzi do stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego. 

Problem przewlekłości postępowań, w tym postępowań karnych, jest również jednym  

z systemowych problemów w Polsce i poddany jest nadzorowi Komitetu Ministrów Rady Europy, 

w związku z wyrokiem pilotażowym w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 

72287/10, 13927/11 i 46187/11 oraz 591 innych skarg). 

 

6. Problem przewlekłości postępowań szczególnie nasilił się wraz z wybuchem pandemii COVID-19. 

W pierwszych miesiącach 2020 r. wiele sądów i innych organów władzy publicznej, w tym 

prokuratur, niemal zaprzestało bieżącej działalności, co spowodowane było tzw. krajowym 

lockdownem i obawami o zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W tym czasie i w 

niemal ekspresowym tempie, uchwalone bądź ogłoszone zostały przepisy mające tymczasowo 

regulować funkcjonowanie sądów oraz innych instytucji. Na szczególną uwagę zasługuje art. 14a 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, dalej ustawa z 2 marca 2020 r.), który wszedł w życie 

w dniu 31 marca 2020 r. Zgodnie z tym przepisem, nawet w przypadku całkowitego zaprzestania 

czynności przez sądy, prezesi sądów zostali zobowiązani do wyznaczania sądów do rozpoznawania 

sprawy pilnych, do kategorii których zaliczono m.in. sprawy w przedmiocie wniosków o 

zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 14a ust. 4 pkt 1 

powołanej ustawy). Wprowadzenie cytowanego przepisu było jednak rozwiązaniem połowicznym, 

bowiem do kategorii spraw pilnych zaliczono jedynie sprawy dotyczące stosowania tymczasowego 

aresztowania, a nie sprawy główne, z których wynikała potrzeba jego stosowania. W praktyce 

doprowadziło to do sytuacji, w której posiedzenia aresztowe odbywały się i dochodziło do 

przedłużenia tymczasowego aresztowania z uwagi się na toczące postępowanie karne, a 

jednocześnie rozprawy czy czynności procesowe w sprawach merytorycznych nie odbywały się z 

powodu czasowego zawieszenia działalności przez instytucje publiczne. Wspomniany przepis 

utracił moc z dniem 5 września 2020 r. Aktualnie, z mocy kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 

2020 r., z dniem 3 lipca 2021 r. wprowadzono regulację wskazującą, że w przypadku całkowitego 

zaprzestania czynności przez sąd powszechny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, do kategorii spraw pilnych 

zalicza się nie tylko sprawy w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i 

uchylenie tymczasowego aresztowania, ale również sprawy, w których są stosowane zatrzymanie 

albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

 



7. W kontekście przewlekłości tymczasowego aresztowania wynikłego z przewlekłości postępowania 

karnego NRA zwraca również uwagę, że w ustawie z 31 marca 2020 r. nowelizującej ustawę z 2 

marca 2020 r. ustawodawca zamieścił specjalny przepis odnoszący się do problematyki 

przewlekłości postępowań sądowych. Zgodnie z art. 15 zzr ust. 11 tej ustawy: zaprzestanie 

czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę,  

w okresie, o którym mowa w ust. 1 [okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID], nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych 

dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki. Innymi słowy, wniesienie skargi na przewlekłość postępowania w czasie 

pandemii z powołaniem się na zaprzestanie czynności przez sąd lub inny organ właśnie w tym 

czasie nie mogło skutkować uwzględnieniem skargi. Cytowany przepis został uchylony z dniem 16 

maja 2020 r. 

 

8. Istotne znaczenie ma również ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 

i niektórych innych ustaw, którą do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), w której 

wprowadzono przepis stanowiący, że: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu 

nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach  

o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Powyższa zmiana dodatkowo może przyczynić się do 

zwiększenia problemu przewlekłości postępowań karnych, a co za tym idzie wpłynąć na czas 

stosowania tymczasowego aresztowania, a to z uwagi na zawieszenie przedawnienia karalności 

przestępstw. 

 

9. W ocenie NRA, zmiany legislacyjne wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 spotęgowały 

problem przewlekłości postępowań karnych oraz tymczasowego aresztowania. NRA jest 

przekonana, że chociaż nadzór Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie grupy sprawy Burża 

przeciwko Polsce dotyczy okoliczności zakwestionowanych przez ETPCz tymi wyrokami, to ocena 

wykonania wyroków przez polskie organy władzy publicznej w sprawie Burża przeciwko Polsce 

powinna uwzględniać także aktualne uwarunkowania i działania władzy publicznej, pogłębiające 

systemowy charakter problemu tymczasowego aresztowania w Polsce i bieżące zmiany w 

obowiązującym prawie.  

 

 



4) Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania prowadzące do jego przewlekłości  

i nieproporcjonalności 

 

10. NRA przychyla się w całości do treści i wniosków przedstawionych w piśmie Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka, przedłożonym w ramach niniejszej procedury wykonania wyroku Burża przeciwko 

Polsce z dnia 21 sierpnia 2019 r. oraz piśmie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 23 sierpnia 2021 

r. Przedstawione tam analizy dokonane zostały w oparciu o publicznie dostępne informacje, tj. 

dane ukazujące znaczący wzrost liczby stosowanych środków zapobiegawczych w postaci 

tymczasowego aresztowania. Wnioski możliwe do wyciągnięcia są jednoznaczne i potwierdzają 

doświadczenia adwokatów polskich z sal sądowych. 

 

11. Już kwerenda wykonana przez KPCz NRA (pogłębiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich1) 

stanowiąca podstawę przedłożonych Komitetowi Ministrów obserwacji do wykonania wyroku 

EKPCz w sprawach z grupy Trzaska przeciwko Polsce (skarga nr 25792/94)2 wykazała, że 

statystycznie dochodzi do nadreprezentacji wniosków uwzględniających stosowanie 

tymczasowego aresztowania, a kontrola instancyjna postanowień o stosowaniu tymczasowego 

aresztowania jest nieskuteczna, a nawet iluzoryczna. 

 

12. Praktyczne obserwacje i doświadczenia adwokatów potwierdzają jednocześnie, że nadal 

powszechne jest bazowanie przez sądy na ogólnikowych i powielanych uzasadnieniach 

postanowień aresztowych. Oceny zaistnienia przesłanek stosowania środków zapobiegawczych 

często są powierzchowne, nie odnoszą się do szczegółów i okoliczności konkretnej, indywidualnej 

sprawy, a raczej opierają się o szereg domniemań, generalizacji i nie nadających się do weryfikacji 

przypuszczeń. Taka praktyka skutkuje często iluzorycznością kontroli stosowania tymczasowego 

aresztowania i pozbawia stronę prawa do wykazania braku zasadności przewlekłego stosowania 

aresztu. Pomimo gwarancji wprowadzonych zmianą art. 156 § 5a Kodeksu postępowania karnego 

(dalej k.p.k.) z dnia 16 lipca 2009 r., praktyka ujawniania stronie (podejrzanemu i jego obrońcy) 

materiału dowodowego stanowiącego podstawę wniosku aresztowego na etapie postępowania 

przygotowawczego ukształtowała się w taki sposób, że: 

 

 
1https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%c4%85pienie%20RPO%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%c
5%9bci%20w%20sprawie%20skuteczno%c5%9bci%20%c5%9brodk%c3%b3w%20odwo%c5%82awczych%20na
%20tymczasowe%20aresztowanie.pdf [ostatni dostęp: ...] 
2 https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-
15053.doc [ostatni dostęp: ...] 
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https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%c4%85pienie%20RPO%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%c5%9bci%20w%20sprawie%20skuteczno%c5%9bci%20%c5%9brodk%c3%b3w%20odwo%c5%82awczych%20na%20tymczasowe%20aresztowanie.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%c4%85pienie%20RPO%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%c5%9bci%20w%20sprawie%20skuteczno%c5%9bci%20%c5%9brodk%c3%b3w%20odwo%c5%82awczych%20na%20tymczasowe%20aresztowanie.pdf
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-15053.doc
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-15053.doc


▪ z uwagi na cezurę czasową 72 godzin od zatrzymania do wydania postanowienia  

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, posiedzenie sądu wyznaczane jest zazwyczaj  

w końcowej fazie tego terminu, co powoduje, że obrońcy nie mają realnego prawa wglądu  

w akta sprawy. Sądy odmawiają często (mimo takiego zastrzeżenia w treści wniosku) prawa do 

zapoznania się z aktami np. w wydziale sądu lub czytelni argumentując, że na etapie 

postępowania przygotowawczego to prokuratura jest dysponentem akt. Akta te nie są 

przygotowane do przejrzenia, bowiem: 

 

➢ mimo  wykazania w treści wniosku o stosowanie tymczasowego aresztowania spisu 

dowodów mających świadczyć o zaistnieniu przesłanek do stosowania aresztu, akta 

przekazywane są sądowi w całości. Oznacza to, że zasada kontradyktoryjności  

i równości broni doznaje realnych ograniczeń, bo sąd często swoje przekonanie opiera 

na innych dowodach, nie podlegających ujawnieniu stronie i takich, o których istnieniu 

strona nie może wiedzieć; 

➢ obrońca (w szczególności wyznaczony z urzędu) ma często kilka do kilkunastu minut 

na zapoznanie się z treścią wniosku (o ile uzyska do niego dostęp) oraz poznanie 

stanowiska swojego mocodawcy, z którym kontakt po raz pierwszy zyskuje właśnie  

w tym momencie, co powoduje, że w praktyce obrońcy czują, że w oczach sądu ich 

rola jest traktowana jako zbędna konieczność; 

 

▪ zdarza się również, że sądy stosujące areszt nie zapoznają się z całością akt sprawy, w tym 

materiałami niejawnymi stanowiącymi podstawę wniosku aresztowego lub zapoznają się  

z nimi pobieżnie, nie poświęcając temu należytego czasu i refleksji. Takie podejście skutkuje 

niewłaściwą analizą i oceną przesłanek stosowania aresztu w konkretnym przypadku, a w 

konsekwencji automatyzmem stosowania aresztu, niezależnie od okoliczności dotyczących 

konkretnej sprawy i konkretnej osoby. 

      

13. Ten wąski wycinek spojrzenia na wnioski aresztowe i sposób ich rozpoznawania może nie być 

reprezentatywny dla wszystkich przypadków postępowań, to jednak z obserwacji adwokatów 

wynika również, że ukształtowany sposób uzasadniania zaistnienia przesłanek stosowania  

i przedłużania tymczasowego aresztowania, jak i ich weryfikacji przez sąd, nie odpowiada 

standardom konwencyjnym wynikającym m.in. z wyroku Burża przeciwko Polsce. 

 

14. W tym kontekście NRA zwraca uwagę, że wraz z uchwaleniem ustawodawstwa dotyczącego 

przeciwdziałania pandemii COVID-19 doszło do istotnej zmiany przepisów Kodeksu postępowania 



karnego dotyczących posiedzeń w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Na skutek wejścia  

w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom, dotknięty skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu  

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), 

znowelizowano brzmienie art. 250 k.p.k., dodając § 3b stanowiący: „Można odstąpić od 

przymusowego doprowadzenia do sądu podejrzanego, jeżeli zostanie zapewniony udział 

podejrzanego w posiedzeniu, w szczególności złożenie przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń 

technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tego posiedzenia na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku”, dodając § 3c stanowiący: „W wypadku określonym  

w § 3b w posiedzeniu bierze udział w miejscu przebywania podejrzanego referendarz sądowy lub 

asystent sędziego zatrudniony w sądzie, w którego okręgu przebywa podejrzany lub funkcjonariusz 

Służby Więziennej, jeżeli podejrzany przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.”, dodając 

§ 3d stanowiący: „Obrońca bierze udział w posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony w § 

3b w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że obrońca stawi się w tym celu w sądzie lub sąd 

zobowiąże go do udziału w posiedzeniu w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka 

nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed 

upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego” oraz dodając § 3e stanowiący:  

„W wypadku, gdy obrońca bierze udział w posiedzeniu przebywając w innym miejscu niż oskarżony, 

sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę na czas oznaczony i zezwolić na 

telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że uwzględnienie wniosku może zakłócić 

prawidłowy przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie 

zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania 

oskarżonego.” Zdaniem wielu adwokatów-praktyków, znowelizowany art. 250 k.p.k. wprowadził 

rozwiązania, które mogą skutkować poważnym naruszeniem prawa do obrony w sprawach 

dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania. Zastrzeżenia takie zgłosił już na etapie prac 

legislacyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując m.in., że: taki sposób procedowania,  

w którym podejrzany znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż jego obrońca, w istocie przekreśla 

możliwość prowadzenia efektywnej obrony, a tym samym narusza konstytucyjne prawo do 

korzystania z pomocy obrońcy (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP), gdyż pomoc ta musi mieć bowiem 

wymiar realny i praktyczny, nie zaś iluzoryczny i teoretyczny; prowadzenie posiedzenia w sposób 

określony w art. 250 § 3d k.p.k. całkowicie wyłącza możliwość swobodnego porozumienia się osoby 

zatrzymanej z jej obrońcą i uniemożliwia im też konsultacje w zakresie dowodów fizycznych, które 

mogą znajdować się w posiadaniu osoby zatrzymanej (także w depozycie), np. dokumentów lub 

dowodów rzeczowych; co prawda art. 250 § 3e k.p.k. wprowadza możliwość rozmowy 

telefonicznej pomiędzy zatrzymanym i jego obrońcą, lecz po pierwsze przepis ten nie przewiduje, 



że rozmowa taka będzie miała miejsce pod nieobecność innych osób (co byłoby minimalnym 

wymogiem zachowania poufności), po drugie zaś możliwość ta jest całkowicie uzależniona od 

dyskrecjonalnej decyzji sądu, który może jej nie przyznać np. z powodu terminu prowadzenia 

postępowania; samo zaś prowadzenie konsultacji z obrońcą w drodze telefonicznej budzi też 

wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa takiego połączenia i ewentualnej możliwości ingerencji  

w treść rozmowy ze strony osób trzecich3. Omawiane zmiany k.p.k. funkcjonują od 24 kwietnia 

2020 r. 

 

15. Podkreślenia wymaga, że w większości przypadków (co znajduje potwierdzenie w opracowaniach 

statystycznych powołanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, kwerendzie NRA oraz 

analizach Rzecznika Praw Obywatelskich), przedłużenie tymczasowego aresztowania opiera się na 

tożsamych argumentach, które legły u podstaw jego pierwotnego zastosowania. Organy 

postępowania przygotowawczego i sądy często nie wskazują na konkretne okoliczności, które 

mogą uzasadniać zaistnienie danej przesłanki do stosowania aresztu, dając prymat brakowi 

zaufania i przyjęcia jednostronnie niekorzystnej dla podejrzanego optyki. Ograniczenia prawa do 

obrony na wczesnym etapie postępowania karnego, również w ramach posiedzeń aresztowych, 

przekładają się na rzetelność postępowania karnego na jego późniejszych etapach oraz 

nieprawidłowości w procesie przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania. 

 

16. Z praktycznych obserwacji adwokatów-praktyków wynika, że jednocześnie na etapie 

postępowania przygotowawczego, sądy co do zasady nie obejmują w ogóle swoją kognicją (mimo 

funkcjonującej w tym przedmiocie odmiennej wykładni Sądu Najwyższego) ani prawidłowości 

przyjętej w zarzucie kwalifikacji prawnej, ani też nie dokonują oceny wiarygodności konkretnych 

dowodów. Często dzieje się tak, że sąd stosujący tymczasowe aresztowanie zastrzega, że inny skład 

wyda wyrok merytorycznie kończący postępowanie i odsyła w tym zakresie do postępowania 

rozpoznawczego, jednocześnie wydając przecież jednoznaczną ocenę, że materiał dowodowy  

w wysokim stopniu uprawdopodabnia popełnienie przestępstwa (jako przesłanki z art. 249 § 1 

k.p.k), co musi wiązać się z dokonaniem ustaleń i subsumpcji już na tym etapie postępowania. 

Adwokaci dostrzegają w strukturze i systemie stosowania tymczasowego aresztowania istotne 

zagrożenie niepodlegającej realnej kontroli powierzchowności rozstrzygnięć, premiującej 

przyznanie organom postępowania wolnej ręki w używaniu aresztów, bez głębszego uzasadnienia 

w zasadach społeczeństwa demokratycznego. 

 
3https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20ws.%20Tarczy%20Antykryzysowej%204.0%20dla
%20Marsza%C5%82ka%20Senatu%2C%2012.06.2020.pdf [ostatni dostęp: ...] 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20ws.%20Tarczy%20Antykryzysowej%204.0%20dla%20Marsza%C5%82ka%20Senatu%2C%2012.06.2020.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20ws.%20Tarczy%20Antykryzysowej%204.0%20dla%20Marsza%C5%82ka%20Senatu%2C%2012.06.2020.pdf


17. Szczególnie niepokojąca jest również praktyka stosowania aresztu wobec cudzoziemców. Zdarzają 

się przypadki, gdy areszt wobec osoby będącej cudzoziemcem jest przedłużany mimo braku 

istnienia lub minimalizacji przesłanek szczególnych, również po zakończeniu postępowania przed 

sądem pierwszej instancji, stanowiąc w istocie antycypację lub wręcz wykonanie kary. 

Przykładowo, przedłużenie tymczasowego aresztowania ma miejsce także w sytuacji, gdy 

nieprawomocnie wymierzona oskarżonemu kara przez sąd pierwszej instancji z uwagi na swój 

wymiar nie spełnia przesłanki surowej kary, a decyzja o dalszym stosowaniu aresztu uzasadniana 

jest wyłącznie abstrakcyjną obawą ucieczki. W konsekwencji, do czasu rozpoznania ewentualnego 

środka odwoławczego od wyroku sądu I instancji może się zdarzyć, że długość stosowanego wobec 

oskarżonego tymczasowego aresztowania stanowić będzie, po jego zaliczeniu na poczet 

wymierzonej kary, znaczną część orzeczonej kary. Co istotne, do stosowania i przedłużania 

tymczasowego aresztowania w praktyce wystarcza, że oskarżony, będący obywatelem Polski, 

jednocześnie posiada obywatelstwo innego państwa, a nawet to, że prowadzi działalność 

gospodarczą poza granicami kraju, co samo w sobie ma uzasadniać istnienie obawy ucieczki lub 

ukrywania się. Praktyka ta stoi w sprzeczności z zasadą minimalizacji stosowania tymczasowego 

aresztowania i traktowania tego środka jako ultima ratio (art. 257 par. 1 k.p.k.), stanowiąc przykład 

nieuzasadnionego przedłużania tymczasowego aresztowania jedynie przez wzgląd na posiadanie 

przez oskarżonego obywatelstwa innego kraju. 

 

18. W swoim wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.07.2018 r., Rzecznik Praw 

Obywatelskich podniósł szereg istotnych wniosków i wskazał na istniejące i pogłębiające się 

problemy w stosowaniu tymczasowego aresztowania.3 W oparciu o przykład ze sprawy p. Macieja 

Dobrowolskiego (sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XII K 1/14), 

Rzecznik zobrazował problem bezczynności procesowej organów postępowania 

przygotowawczego, który zdarza się często istnieć w sprawach wieloosobowych. Oskarżony w tej 

sprawie przez ponad rok ze w sumie trzyletniego okresu tymczasowego aresztowania, był jedynie 

biernym obserwatorem postępowania we własnej sprawie, w której w jego wątku nie były 

prowadzone czynności dowodowe, a kolejne postanowienia o przedłużeniu stosowania 

najsurowszego środka zapobiegawczego odnosiły się in abstracto do wszystkich oskarżonych bez 

uwzględnienia indywidualnego charakteru sprawy tego konkretnego oskarżonego. Sytuacje takie 

mają miejsce nierzadko w sprawach szczególnie skomplikowanych i o znacznym ciężarze 

gatunkowym (np. sprawy wyłudzeń podatku VAT, przestępstwa narkotykowe w obrocie 

międzynarodowym i inne przypadki zorganizowanej przestępczości), przy czym konsekwencje  

w postaci przedłużających się bezzasadnie aresztów spadają zazwyczaj na osoby mające 

pomniejsze role w przestępstwie. 



 

19. Rzecznik w cytowanym wystąpieniu podniósł też szereg istotnych kwestii dotyczących 

przeistoczenia się tymczasowego aresztowania w instytucję ekspektatywy wykonania wyroku, tj. 

spełniania funkcji represyjnej zamiast zapobiegającej utrudniania samego postępowania. Rzecznik 

odniósł się w tym zakresie do treści art. 263 § 7 k.p.k., uznanego za niezgodny z Konstytucją RP 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20.11.2012 r. sygn. akt. SK 3/12 Dz.U.2012.1327) -  

w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego 

aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie. Wyrok ten 

nie został nadal wykonany, a stan pominięcia ustawodawczego trwa. Jednocześnie Rzecznik 

podniósł również zasadne wątpliwości co do zgodności przesłanki grożącej surowej kary z art. 258 

§ 2 k.p.k. ze wskazanymi standardami konwencyjnymi jak i gwarancjami konstytucyjnymi. Jak 

zauważył Rzecznik – nie dość, że wbrew wyrokom Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, ustawodawca utrzymał tę przesłankę, to jeszcze ją rozszerzył, dopuszczając do 

stosowania aresztu w oparciu o surowość kary, a bez odwołania się do motywacji w postaci obawy 

utrudniania prawidłowego toku postępowania. Przesłanka ta budzi wiele kontrowersji i jest 

źródłem istotnych problemów praktycznych, dopuszczając do funkcjonowania kolejnej, 

niedookreślonej podstawy uzasadnienia wniosku uwzględniającego stosowanie aresztu. 

 

20. W ocenie NRA, wzrost ilości jak i długotrwałości przypadków tymczasowego aresztowania oznacza 

jednocześnie, że są one stosowane (bezzasadnie) coraz częściej w przypadku pospolitych 

przestępstw lub w przypadkach, w których przyjęta podstawa ich stosowania jest sprzeczna  

z funkcją środków zapobiegawczego o charakterze ultima ratio, ale także kłóci się z zasadami 

zdrowego rozsądku. Z doświadczeń adwokatów płynie wniosek, że nawet nadzwyczajny stan 

trwającej epidemii, w czasie długotrwałych zakazów przemieszczania się i nakazu pozostania  

w domach w związku z zagrożeniem życia i zdrowia publicznego, nie stanowił argumentu 

wystarczającego do zmniejszenia mocy przesłanki choćby obawy ukrywania się. 

 

5) Niska jakość instancyjnej kontroli stosowania tymczasowego aresztowania 

 

21. Praktyczne obserwacje adwokatów-praktyków wskazują niestety niezmiennie, że jednym  

z poważniejszych problemów rzutujących na przewlekłość stosowania tymczasowego 

aresztowania jest niska jakość instancyjnej kontroli stosowania tego środka. 

 



22. Podtrzymując w pełni obserwacje przedstawione Komitetowi Ministrów Rady Europy w raporcie 

dotyczącym wykonania wyroków z grupy spraw Trzaska przeciwko Polsce4, NRA ponownie zwraca 

uwagę na obserwowaną praktykę Sądów Apelacyjnych, które jeszcze częściej niż Sądy Okręgowe 

przejawiają tendencję do stosowania bądź utrzymywania tymczasowego aresztowania, niż do jego 

zmiany na środek nieizolacyjny, uchylenia, skrócenia okresu stosowania. W dalszym ciągu 

adwokaci-praktycy sygnalizują, że w sprawach, w których tymczasowy areszt jest stosowany przez 

ponad 2 lata, niemal niemożliwe jest doprowadzenie do uchylenia jego stosowania; tymczasowe 

aresztowanie, przedłużane przez Sąd Apelacyjny, jest stosowane praktycznie do końca 

postępowania w sprawie. W ocenie NRA, taka praktyka jest co najmniej alarmująca, biorąc po 

uwagę, że przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 k.p.k. są o wiele 

bardziej rygorystycznie, niż ma to miejsce w przypadku krótszych okresów stosowania 

tymczasowego aresztowania, a nadto z uwagi na fakt, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem 

zapobiegawczym, nie zaś karą pozbawienia wolności. 

 

23. Wątpliwości co do jakości instancyjnej kontroli potęgują dodatkowo dwie praktyczne obserwacje. 

Pierwsza – wskazuje na obserwowaną często powierzchowność i ogólnikowość uzasadnień 

postanowień Sądów Apelacyjnych orzekających o dalszym stosowaniu tymczasowego 

aresztowania, połączoną z brakiem rozważenia istnienia negatywnych przesłanek dalszego 

stosowania tego środka. Druga – wskazuje na problem powtarzających się sędziów orzekających  

w sprawach dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec tej samej osoby i w tej samej 

sprawie „głównej”. Znane są w praktyce przypadki, gdy przy długotrwałym stosowaniu 

tymczasowego aresztowania już przez Sądy Apelacyjne, dochodzi do orzekania przez tych samych 

sędziów, orzekających zarówno na etapie rozpoznawania wniosków Sądów Okręgowych  

o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, jak i rozpoznawania zażaleń na 

pierwszoistancyjne postanowienia Sądów Apelacyjnych. W rekordowych sprawach, dochodziło do 

sytuacji, w których na przestrzeni kilku lat stosowania tymczasowego aresztowania wobec jednej 

osoby i w ramach tej samej sprawy „głównej”, orzekający sędziowie orzekali kilka- (4-5-) krotnie  

w tej samej sprawie. Mając świadomość, że postępowania dotyczące stosowania tymczasowego 

aresztowania traktowane są jako postępowania „incydentalne” wobec głównego procesu, 

praktykę taką należy ocenić zdecydowanie negatywnie. W sytuacji, w której ci sami sędziowie 

orzekają o stosowaniu tymczasowego aresztowania kilkukrotnie wobec te samej osoby, można 

odnieść wrażenie braku ich bezstronności, zważywszy na fakt, że na wcześniejszym etapie 

 
4 https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-
15053.doc [ostatni dostęp: ...] 

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-15053.doc
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-dotlumaczeniafinal2015kmretrzaskamaczkapacholak-15053.doc


postępowania wyrazili oni już swoje stanowisko w sprawie i w przedmiocie zasadności dalszego 

stosowania tymczasowego aresztowania. To zaś, połączone z niską jakością, a nawet 

zdawkowością uzasadnień postanowień Sądów Apelacyjnych w przedmiocie przedłużenia 

tymczasowego aresztowania, rodzi pytanie o zachowanie pełnych gwarancji rzetelności tych 

postępowań i ryzyko utrwalania przewlekłości tymczasowego aresztowania. 

 

24. W kontekście nieuzasadnionego przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania należy 

zwrócić uwagę, że nierzadko w praktyce mają miejsce sytuacje, w których jakkolwiek sądy 

dostrzegają możliwość uchylenia stosowania aresztu, to jego uchylenie lub zmianę uzależniają od 

zapłaty wysokiego, nieadekwatnego do okoliczności konkretnej sprawy poręczenia majątkowego, 

którego rozmiar przekracza realne możliwości finansowe aresztowanego, w rzeczywistości 

skutkując dalszym stosowaniem aresztu, pomimo ustania lub minimalizacji przesłanek do jego 

stosowania. 

 

25. Praktyczne problemy skutkujące przedłużającym się stosowaniem tymczasowego aresztowania 

wynikają również z niejasnych i niedookreślonych przepisów w zakresie organu władnego do 

przyjęcia kwoty poręczenia majątkowego w przypadku, gdy decyzję o jego uchyleniu lub zmianie 

pod warunkiem złożenia określonej w postanowieniu kwoty poręczenia majątkowego wydał sąd 

drugiej instancji. W takich wypadkach zdarza się, że sąd pierwszej instancji odmawia przyjęcia 

poręczenia majątkowego, uznając się za niewłaściwy do podjęcia takiej czynności. Powstały spór 

kompetencyjny powoduje, że mimo gotowości złożenia poręczenia majątkowego, warunkującego 

uchylenie aresztu, posiedzenie w przedmiocie jego przyjęcia jest wyznaczane ze znacznym 

opóźnieniem, co z kolei wpływa na dalsze stosowanie w tym czasie tymczasowego aresztowania. 

Celem uniknięcia takich sytuacji, postulować należy zmianę przepisów w tym zakresie, która 

pozwoliłaby na jasne określenie kompetencji sądów w przedmiocie przyjęcia poręczenia 

majątkowego w sytuacji, gdy decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztowania lub zmianie, pod 

warunkiem złożenia poręczenia majątkowego, wyda sąd drugiej instancji. 

 

Nowe regulacje prawne i ich wpływ na sposób stosowania środków zapobiegawczych 

(poręczenie, sprzeciw) 

 

26. Analizując problematykę stosowania tymczasowego aresztowania nie można zapominać, że nie 

jest to jedyny środek zapobiegawczy przewidziany w systemie środków przymusu w polskim 

procesie karnym. Warto podkreślić, że z regulacji k.p.k. expressis verbis wynika wyjątkowy, 

subsydiarny charakter tymczasowego aresztowania, środka ultima ratio (art. 257 § 1 k.p.k.). 



Oznacza to, że pozostałe środki zapobiegawcze, powinny być stosowane w pierwszej kolejności. 

Mowa tutaj o poręczeniach (majątkowym, osobistym i społecznym), dozorze Policji, nakazie 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazach i nakazach określonych w 

art. 276 k.p.k. oraz zakazie opuszczania kraju, który może zostać połączony z zatrzymaniem 

dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Kluczowe jest przy tym to, że środki o 

charakterze nieizolacyjnym mogą być ze sobą łączone dla jak najlepszego zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania karnego. W konsekwencji dostępność tych środków, tj. przede 

wszystkim łatwość spełnienia przesłanek ich stosowania, będzie rzutowała na liczbę stosowanych 

tymczasowych aresztowań. Ustawodawca powinien zatem dążyć do jak największego uproszczenia 

stosowania środków nieizolacyjnych, promując w ten sposób środki o charakterze wolnościowym, 

wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe. 

 

27. Biorąc pod uwagę powyższe należy krytycznie przyjrzeć się wprowadzonym w ostatnim czasie 

istotnym zmianom legislacyjnym w zakresie funkcjonowania poręczenia majątkowego. Zwłaszcza, 

że jak pokazują statystyki, jest to drugi – po dozorze Policji, najpopularniejszy środek 

zapobiegawczy. Niestety, może się okazać, że dotychczasowe zainteresowanie tym środkiem 

znacząco zmaleje. Jest to wynik dwóch wprowadzonych zmian, tj. dodania możliwości sprzeciwu 

prokuratorskiego od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego 

aresztowania (art. 257 § 2 k.p.k.) oraz wprowadzenie wymogu złożenia poręczenia majątkowego 

wyłącznie ze środków osobistych i to posiadanych już przed wydaniem postanowienia w tym 

zakresie. Nie ulega wątpliwości, że zmiany te nie doprowadzą do ograniczenia liczby stosowanych 

tymczasowych aresztowań. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się tym instytucjom. 

 

A. Weryfikacja pochodzenia przedmiotu poręczenia majątkowego 

 

28. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 1023) wprowadzono do polskiego porządku 

prawnego art. 266 § 1a k.p.k., zgodnie z którym: „Przedmiot poręczenia majątkowego nie może 

pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie 

dokonanego na ten cel. Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia 

majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła pochodzenia tego 

przedmiotu”. Niestety, ustawodawca nie zdecydował się na uzasadnienie takiej zmiany, co 

nastręcza dodatkowe trudności w zakresie ustalenia podstawowego celu wprowadzonej regulacji. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że powyższa zmiana może wywrzeć negatywny wpływ 

na stosowanie nie tylko poręczenia majątkowego, ale przede wszystkim tymczasowego 

aresztowania.  



 

29. Poręczenie majątkowe jest bowiem bardzo często stosowane zamiast tymczasowego 

aresztowania, czy to w ramach art. 257 § 2 k.p.k., czyli tzw. warunkowego tymczasowego 

aresztowania, czy po prostu w ramach zwykłej zmiany środków zapobiegawczych (np. w trybie art. 

253 k.p.k.). W takim przypadku organ stosujący poręczenie majątkowe powinien w postanowieniu 

określić wszelkie jego elementy, w tym m.in. wysokość, postać, termin wpłacenia oraz osobę 

wpłacającą. Pozwala to z jednej strony na zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania 

karnego, a z drugiej daje pewność oskarżonemu czy też osobie trzeciej, że poręczenie majątkowe 

– przy spełnieniu wymagań zakreślonych w postanowieniu – zostanie przyjęte. Niestety, praktyka 

organów procesowych w tym zakresie, tak prokuratorów, jak i sądów, pozostawia wiele do 

życzenia. W postanowieniach o zastosowaniu poręczenia majątkowego sądy ograniczają się 

jedynie do wskazania wysokości kwoty podlegającej wpłaceniu oraz terminu na dokonanie tej 

czynności. Takie postępowanie rodzi pewne niebezpieczeństwa, jednakże dla jego ograniczenia 

wystarczająca byłaby właściwa interpretacja przepisów (por. np. art. 266 § 2 k.p.k.).  

 

30.  Wprowadzona zmiana przerzuca ciężar ustalenia osoby wpłacającej poręczenie majątkowe, jego 

postać czy inne warunki, na etap przyjęcia poręczenia, a więc z natury rzeczy czynność techniczną. 

Zagrożenia z tego wynikające aktualizują się przede wszystkim w sytuacji, w której na etapie 

postępowania przygotowawczego sąd, w wyniku rozpoznania zażalenia oskarżonego lub jego 

obrońcy, zmieni dotychczas stosowane tymczasowe aresztowanie właśnie na poręczenie 

majątkowe w trybie wskazanym w art. 257 § 2 k.p.k., tj. uzależniając opuszczenie aresztu przez 

oskarżonego od złożenia określonego poręczenia majątkowego. Jeżeli w takim wypadku przyjęcia 

poręczenia majątkowego będzie dokonywał prokurator, zyskuje on możliwość zablokowania 

wykonania postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania de facto wbrew decyzji organu 

sądowego. Jak zostało wcześniej wskazane, przyjęcie poręczenia majątkowego ma charakter 

techniczny, niemniej organ procesowy został wyposażony w możliwość wydania decyzji 

odmownej, która, co znamienne, nie może zostać poddana sądowej kontroli (art. 302 § 3 k.p.k.). 

 

31. W praktyce oznacza to, że prokurator może w sposób w zasadzie dowolny manipulować 

wykonalnością postanowienia sądu o uchyleniu tymczasowego aresztowania, zasłaniając się 

koniecznością ustalenia źródła pochodzenia środków majątkowych wpłaconych tytułem 

poręczenia majątkowego. Żaden z wprowadzonych przepisów nie uregulował jednak takiej 

procedury, ani też nie wprowadził mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających realizację 

podstawowych standardów i gwarancji procesowych. Zwracał na to uwagę m.in. Rzecznik Praw 



Obywatelskich w piśmie do Marszałek Sejmu z dnia 5 lutego 2021 r.5 Rodzi to zatem obawy, że 

nowo wprowadzona regulacja stanie się narzędziem do przedłużania stosowania tymczasowego 

aresztowania, mimo decyzji sądu o możliwości jego zmiany na środek o charakterze 

nieizolacyjnym. Jest to szczególnie niebezpieczne zwłaszcza w kontekście przedłużających się 

tymczasowych aresztowań. 

 

32.  Dodatkowo, należy wskazać na efekt mrożący, który może być konsekwencją wprowadzonych 

zmian. Mianowicie, chodzi o projektowany spadek stosowania poręczenia majątkowego, co będzie 

skutkowało zwiększeniem liczby stosowanych aresztów tymczasowych, a z pewnością nie przyczyni 

się do jej spadku. Wiele osób, które mogłyby wystąpić w charakterze osoby wpłacającej poręczenie 

majątkowe, wobec braku posiadanych środków własnych, po prostu odstąpi od takiego 

rozwiązania. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że kwota wpłacana tytułem poręczenia 

majątkowego pochodzi właśnie albo z różnego rodzaju pożyczek zaciąganych wśród znajomych czy 

rodziny, sprzedaży majątku, np. samochodu, czy wręcz nieformalnych zbiórek wśród rodziny  

i przyjaciół. Wobec wprowadzenia wymogu jednolitego charakteru środków wpłacanych tytułem 

poręczenia, należy spodziewać się, że znacząco ograniczy się krąg potencjalnych poręczających. 

Kwestia ta była także podnoszona przez NRA w opinii przedstawionej  

w ramach procesu legislacyjnego.6  

 

B. Sprzeciw prokuratora od decyzji sądu o zmianie tymczasowego aresztowania na 

poręczenie majątkowe 

 

33. Nieco wcześniej, bo w 2019 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1694) wprowadziła do 

polskiego porządku prawnego, nieznaną wcześniej, instytucję sprzeciwu prokuratora od decyzji 

sądu w przedmiocie zastosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania (art. 257 § 2 

k.p.k.). Instytucja ta daje prokuratorowi możliwość zablokowania wykonalności postanowienia  

w przedmiocie zmiany środka zapobiegawczego przez złożenie sprzeciwu od nieprawomocnej 

decyzji sądu.  

 

34.  Wskazany przepis stanowi, że: „Jeżeli prokurator oświadczy, najpóźniej na posiedzeniu po 

ogłoszeniu postanowienia wydanego na podstawie § 2, że sprzeciwia się zmianie środka 

 
5 II.510.61.2021.PZ; https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-o-projekcie-zmian-moze-chodzic-o-umozliwienie-
manipulowania-skladami-sadow  
6 https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-kkdruk867-30546.pdf 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-o-projekcie-zmian-moze-chodzic-o-umozliwienie-manipulowania-skladami-sadow
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-o-projekcie-zmian-moze-chodzic-o-umozliwienie-manipulowania-skladami-sadow
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-kkdruk867-30546.pdf


zapobiegawczego, postanowienie to, w zakresie dotyczącym zmiany tymczasowego aresztowania 

na poręczenie majątkowe, staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia”. W konsekwencji, 

oskarżony nadal będzie przebywał w izolacji, aż do czasu ewentualnego uprawomocnienia się 

postanowienia sądu o zmianie środka zapobiegawczego. Wcześniej prokurator nie miał takich 

kompetencji. Wprawdzie mógł składać ogólne wnioski o wstrzymanie wykonania danej decyzji, to 

jednak nie wywierały one tak dalece idących skutków. 

 

35. Jak się okazuje, w praktyce – niezależnie od realnej potrzeby w konkretnym przypadku – sprzeciw 

prokuratora stał się normą. Można się wręcz spotkać ze składaniem sprzeciwu na wszelki wypadek 

– prokurator we wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania z góry zaznacza, że 

sprzeciwia się ewentualnej zmianie tego środka na środek o charakterze wolnościowym. Wydaje 

się, że takie postępowanie stanowi nadużycie prawa i wymagałoby co najmniej potwierdzenia 

złożonego sprzeciwu na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora. W 

konsekwencji oznacza to jednak, że ostatecznie to prokurator decyduje, czy i kiedy podejrzany / 

oskarżony opuści areszt. Złożenie bowiem sprzeciwu przez prokuratora automatycznie prowadzi 

do wstrzymania wykonalności postanowienia sądu. Problem ten był sygnalizowany przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji z dnia 30 lipca 2019 r. (II.510.930.2019).  

 

36. Powyższe doprowadziło również do sytuacji, że możliwe jest złożenie przedmiotu poręczenia 

majątkowego, a mimo to nie dojdzie do zmiany środka zapobiegawczego. Jest to konsekwencja 

swoistej dwuetapowości stosowania poręczenia majątkowego, tj. konieczności jego technicznego 

przyjęcia, po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie. Oznacza to, że dopóki organ procesowy 

nie dokona potwierdzenia złożenia przedmiotu poręczenia majątkowego, dopóty nie dojdzie do 

jego skutecznego wykonania. Nawiązując jednak do poprzedniego akapitu, decyzja w zakresie 

wstrzymania wykonania postanowienie w przedmiocie zmiany tymczasowego aresztowania na 

poręczenie majątkowe każdorazowo powinna należeć do sądu orzekającego o tej zmianie.  

 

37.  Podsumowując, wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w zakresie nieizolacyjnych środków 

zapobiegawczych w sposób istotny rzutują na kwestię stosowania, a przede wszystkim 

przedłużania tymczasowego aresztowania. Umożliwiają one prokuratorowi prowadzącemu 

postępowanie autorytarne podejmowanie rozstrzygnięć w tej sprawie i to wbrew decyzji sądu. 

 

38. W ocenie NRA jest to fundamentalny dowód, że nie tylko polski rząd nie dostosował przepisów 

k.p.k. w zakresie wykonania wyroków Burża przeciwko Polsce, ale także wprowadził zmiany 



istotnie wzmacniające tymczasowe aresztowanie kosztem pozostałych środków nieizolacyjnych. 

Stanowi to zatem naruszenie dyrektywy minimalizacji najsurowszego środka przymusu, która to 

wielokrotnie była eksponowana w orzecznictwie ETPCz.7  

 

6) Uwagi na tle polityki karnej w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania 

 

39. W ocenie NRA, nie sposób jest nie dostrzec, że wykazany zarówno w opracowaniach Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka, jak i opisany w licznych publikacjach i wystąpieniach Rzecznika Praw 

Obywatelskich ponowny wzrost bezwzględnej liczby stosowanych aresztów po 2015 r.4 ma związek 

z oczekiwaniem władzy wykonawczej co do wzrostu represyjności systemu karnego8. W styczniu 

2016 r. doszło do uchwalenia ustawy Prawo o prokuraturze, która zastąpiła ustawę o prokuraturze, 

a jednym z jej istotniejszych założeń było ponowne przyjęcie zasady, że Minister Sprawiedliwości 

jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Od czasu tej, jak i szeregu innych zmian o charakterze 

ustrojowym, mających miejsce w ostatnich latach, zauważalny był wzrost wniosków o stosowanie 

tymczasowego aresztowania, jak i uwzględnianych wniosków, co niekoniecznie szło w parze ze 

wzrostem ilości popełnianych przestępstw – w szczególności tych poważniejszych. W przestrzeni 

publicznej zaczęły funkcjonować jednak przenikające do niej pośrednio, jak i wyrażane wprost 

przez przedstawicieli władzy publicznej, w tym Prokuratury Generalnej i Krajowej - przy okazji 

konkretnych spraw i przypadków przestępstw, oczekiwania co do treści rozstrzygnięć sądu, oraz 

komentarze krytyczne, w przypadkach nieuwzględnienia wniosków aresztowych w sprawie. 

 

40. Jednym z bardziej jaskrawych przypadków takiego działania było wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinie Czubieniak, 

która przewodniczyła składowi rozpoznającemu zażalenie na zastosowanie aresztu względem 

podejrzanego, wobec którego zachodziła wątpliwość, czy jego stan psychiczny pozwala na udział 

w postępowaniu i prowadzenie swojej obrony w sposób rozsądny. Wyznaczony z urzędu obrońca 

nie był obecny na posiedzeniu aresztowym, co w ocenie sądu skutkowało koniecznością uchylenia 

postanowienia i skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu celem ponownego 

 
7 (zob. np. wyr. ETPCz z 4.10.2005 r. w sprawie 10268/03 Kankowski przeciwko Polsce, Legalis; wyr. ETPCz  
z 4.10.2005 r. w sprawie 17732/03Krawczak przeciwko Polsce, Legalis; wyr. ETPCz z 13.9.2005 r.  
w sprawie 44165/98Skrobol przeciwko Polsce, Legalis; wyr. ETPCz z 28.7.2005 r. w sprawie 75112/01Czarnecki 
przeciwko Polsce, Legalis; ETPCz z 11.10.2005 r. w sprawie 37444/97Bagiński przeciwko Polsce, Legalis). 
8 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dlugotrwalosc-aresztow-znow-problem-systemowy, „W latach 2015-
2019 liczba osób przebywających w aresztach wzrosła o 100%. Sądy akceptują bowiem ponad 90% takich 
wniosków prokuratury” [ostatni dostęp: ...] 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglryguytenrtheyq&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglryguytenrthe2a&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrzguytkmzvgmza&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglryguytenrthezq&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrzguytkmzsgu4q&refSource=hyplink
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dlugotrwalosc-aresztow-znow-problem-systemowy


rozpoznania9. Sędzia stanęła pod zarzutem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 

1 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oczywistą i rażącą obrazę przepisów 

prawa. W wyniku odwołań Ministra Sprawiedliwości i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  

w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zmieniła uniewinniający 

wyrok Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego we Wrocławiu w ten sposób, że uznając czyn 

sędzi za przypadek mniejszej wagi, odstąpiła od wymierzenia kary. W tej sprawie podejrzany 

ostatecznie opinią biegłych został uznany za niepoczytalnego, a sędzia w odpowiedzi na odwołania 

podnosiła m.in., że pouczenie nieumiejącego pisać i czytać podejrzanego poprzez wręczenie mu 

pliku dokumentów było fikcją realizacji prawa do obrony. 

 

41. Drugim przypadkiem, szeroko relacjonowanym przez media, była również sprawa sędziów Sądu 

Okręgowego w Szczecinie, którzy odmówili zastosowania tymczasowego aresztowania wobec 

byłych prezesów Zakładów Chemicznych Police, podejrzanych o przestępstwa menadżerskie; 

sprawa ta w opinii publicznej przestawiana była jako sprawa o tle politycznym. Wkrótce po 

ogłoszeniu decyzji o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania, Prokuratura Regionalna  

w Szczecinie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie orzekających w tej sprawie sędziów. 

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, według nieoficjalnych informacji, polecenie wszczęcia 

śledztwa pochodziło z Prokuratury Generalnej, na której czele stoi Prokurator Generalny,  

a zarazem Minister Sprawiedliwości, wywodzący się z aktualnej większość parlamentarnej, 

krytycznej wobec działań byłych prezesów Zakładów Chemicznych Police, powołanych na te 

funkcje przez poprzednią koalicję parlamentarną10.  

 

42. Powyższe przypadki nie mogą być bagatelizowane w oparciu o wynik postępowania 

dyscyplinarnego lub karnego, bowiem niewątpliwie samo postępowanie i sposób przedstawienia 

sędziów w opinii publicznej wywołało na sędziach mrożący efekt i mogło mieć wpływ na treść 

rozstrzygnięć w innych sprawach. Funkcjonowała bowiem - z początku artykułowana często wprost 

– obawa, że niezależnie od tego, czy odmowa stosowania aresztu będzie słuszna, czy nie, może 

pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne lub karne dla orzekającego sędziego. Taka presja 

powoduje, że sądy i orzekający sędziowie mogą nie być gotowi do uznania argumentów każdej ze 

stron, z zachowaniem wewnętrznej i zewnętrznej niezawisłości i jawności, a zasada równości broni 

może sprowadzać się wyłącznie do prawa przedstawienia stanowiska przez obrońcę na 

 
9https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/11/Stanowisko-HFPC-ws.-s%C4%99dzi-Aliny-Czubieniak.pdf 
[ostatni dostęp: ...] 
10https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22261128,sedziowie-nie-chcieli-aresztowac-prokuratura-
ziobry-znalazla.html [ostatni dostęp: ...] 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/11/Stanowisko-HFPC-ws.-s%C4%99dzi-Aliny-Czubieniak.pdf
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22261128,sedziowie-nie-chcieli-aresztowac-prokuratura-ziobry-znalazla.html
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22261128,sedziowie-nie-chcieli-aresztowac-prokuratura-ziobry-znalazla.html


posiedzeniu. Tak ukształtowana praktyka pozbawia stosowanie aresztu znamion 

proporcjonalności. 

 

7) Podsumowanie 

 

43. Pomimo wprowadzenia pewnych zmian ustawodawczych i zmiany praktyk, mających na celu 

wdrożenie standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

przedstawiciele Adwokatury dostrzegają konieczność zintensyfikowania działań na rzecz 

respektowania standardów przestrzeganiem ochrony praw jednostki w obszarze przeciwdziałania 

przewlekłości tymczasowego aresztowania. 

 

44. NRA wyraża głęboką nadzieję, że przedstawione stanowisko, jak również zawarte w nim uwagi  

i spostrzeżenia praktykujących polskich adwokatów, będą pomocne dla Komitetu Ministrów Rady 

Europy w procedurze monitorowania wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

wydanego w sprawie Burża przeciwko Polsce. 

 

45. NRA wyraża pełną gotowość współpracy z Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawach 

monitorowania efektywnego wykonywania wyroków ETPCz przez władze krajowe w celu ochrony 

praw i wolności obywatelskich, stanowiącej jedno z ustawowych zadań polskiej Adwokatury. 

 

 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, 

 
 
 
     _________________________________ 
     adw. Przemysław Rosati 
     Prezes 
     Naczelnej Rady Adwokackiej 
 
 
 
 
     ___________________________________ 
     adw. Natalia Klima-Piotrowska 
     Przewodnicząca  
     Komisji Praw Człowieka przy  
     Naczelnej Radzie Adwokackiej 
 
 
 



 
Niniejsze Obserwacje zostały przygotowanie przez Członków i Członkinie Komisji Praw Człowieka przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej: adw. Patrycję Dyluś-Borcz, adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak, adw. 
Michała Sykałę oraz adw. dra Piotra Karlika z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


