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STOWARZYSZENIE M!ODZIE"Y ORMIA#SKIEJ 

 Stowarzyszenie M!odzieży Ormiańskiej (dalej jako: SMO) jest 

ogólnopolskim stowarzyszeniem. Zosta!o zawiązane w 2005 r., 

a# zarejestrowano je w 2006 r. Jest jedną z najstarszych organizacji 

ormiańskich dzia!ających w#Polsce i jedną z najbardziej prężnie dzia!ających. 

Wielu obecnych liderów mniejszości ormiańskiej wywodzi się ze 

Stowarzyszenia M!odzieży Ormiańskiej. Jednym z pierwszych projektów SMO 

w 2006 r. by!a konferencja na temat praw i obowiązków cudzoziemców 

w#Polsce. 

SMO od pocz$tku swojej dzia!alno%ci zajmuje się w g!ównej mierze 

zrzeszaniem m!odzieży ormiańskiej oraz jej integracją z Polakami, 

przeciwdzia!anie ich wykluczeniu i wyrównywaniu szans pomiędzy m!odzieżą 

ormiańską i m!odzieżą polską. Stowarzyszenie podejmuje także dzia!ania 

mające na celu promocję historii i kultury ormiańskiej w Polsce, wymianę 

doświadczeń oraz wspó!pracę na rzecz wspólnego dobra oraz rozwoju 

spo!ecznego i ekonomicznego Polski. SMO w tamach swojej dzia!alno%ci 

%wiadczy tak&e pomoc prawn$ dla cudzoziemców.  
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WYKAZ SKRÓTÓW 

KKW - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 

z#2021 r., poz. 53. 

Konstytucja RP - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r., Dz. U. z 1997 r., Nr 07, poz. 16. 

KPK - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post'powania karnego, Dz. U. 

z 2021 r., poz. 534. 

RUPJP - rozporz$dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 7 kwietnia 2016 r. - 

Regulamin wewn'trznego urz'dowania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury, Dz.U. 2017 poz. 1206. 

Wytyczne KGP - Wytyczne nr 3 Komendanta G!ównego Policji z 30 sierpnia 

2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynno%ci dochodzeniowo-

%ledczych przez policjantów , Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 59. 1

 Wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.1
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WPROWADZENIE 
Stosowanie %rodków zapobiegawczych w praktyce wymiaru 

sprawiedliwo%ci jest, zwykle przy okazji zmian prawnych, przedmiotem 

o&ywionych dyskusji i analiz. Niezmiennie, najwi'ksze kontrowersje, budzi 

praktyka stosowania najbardziej dotkliwego z nich, tj. tymczasowego 

aresztowania. Jest to oczywi%cie zwi$zane z faktem, &e %rodek ten ingeruje 

w# podstawow$ sfer' wolno%ci cz!owieka i stanowi przymusowe 

odseparowanie go od spo!ecze"stwa na okre%lony czas. Nie mo&na przy tym 

abstrahowa( od potencjalnych nadu&y( na tym polu.  

Szczegó!owy problem badawczy dotyczy! prawid!owo%ci stosowania w 

praktyce tymczasowego aresztowania w post'powaniu karnym zako"czonym 

uniewinnieniem b$d) umorzeniem post'powania oraz w procedurze 

europejskiego nakazu aresztowania.  

Pomimo znacznej dysproporcji w liczebności niektórych mniejszości 

należy zauważyć, że dotykaj$ je podobne problemy. Wzrost liczebno%ci tych 

spo!eczno%ci i trudno%ci, z którymi musz$ si' zmierzy(, takim jak chocia&by 

procedura legalizacji pobytu, bariery komunikacyjne, czy te& niska 

%wiadomo%( prawa sprawiaj$ w konsekwencji, &e cz'%( z nich wchodzi 

w#kon*likt z prawem. 

Niniejszy raport w cz'%ci teoretycznej opiera si'# na analizie 

obowi$zuj$cych przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawa karnego. 

Wykorzystane w# opracowaniu dane statystyczne pochodz$ g!ównie 

ze# zbiorów powszechnie dost'pnych publikowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwo%ci, Prokuratur' Krajow$ i S!u&b' Wi'zienn$.   

Stowarzyszenie M!odzie&y Ormia"skiej, w celu zobrazowania skali 

problemu, zwróci!o si' w trybie dost'pu do informacji publicznej do s$dów 

powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwo%ci z wnioskiem 

o# udost'pnienie szczegó!owych danych dotycz$cych stosowania 
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tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców wybranych narodowo%ci: 

ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, bia!oruskiej, rosyjskiej, 

chi"skiej, wietnamskiej. O*icjalnie publikowane dane statystyczne nie 

zawieraj$ bowiem tak szczegó!owej informacji. Wyniki tej ankiety stanowi$ 

tak&e cz'%(#niniejszego raportu. Zupe!nie odr'bny problem stanowi kwestia 

odszkodowa" za oczywi%cie nies!uszne stosowanie izolacyjnego %rodka 

zapobiegawczego. 

W tym miejscu, zarówno SMO, jak i autorzy raportu wyra&aj$ 

wdzi'czno%( za przychylno%( i wyrozumia!o%( pracowników i dyrektorów 

s$dów, który - mimo licznych obowi$zków - przynajmniej w cz'%ci 

zareagowali pozytywnie na skierowane zapytania i udzielili merytorycznej 

odpowiedzi bez uciekania w#nadmierny formalizm procedury udost'pniania 

informacji publicznej. 
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TYMCZASOWE ARESZTOWANIE W PRAWIE 

POLSKIM 

1. RODZAJE +RODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH 

Zgodnie z ogóln$ zasad$ wyra&on$ w art. 249 § 1 KPK, stosowanie 

%rodków zapobiegawczych - w tym tak&e tymczasowego aresztowania - ma 

na celu przede wszystkim zabezpieczenie prawid!owego toku post'powania, 

a# wyj$tkowo tak&e w celu zapobiegni'cia pope!nieniu przez oskar&onego 

nowego, ci'&kiego przest'pstwa. +rodki zapobiegawcze mog$ by( 

stosowane wy!$czenie wówczas, gdy zebrane dowody wskazuj$ na du&e 

prawdopodobie"stwo, &e oskar&ony pope!ni! przest'pstwo.  

W polskim systemie prawa karnego katalog %rodków zapobiegawczych 

ma charakter zamkni'ty i obejmuje ich nast'puj$ce rodzaje: 

• tymczasowe aresztowanie; 

• por'czenie maj$tkowe; 

• por'czenie spo!eczne; 

• por'czenie osoby godnej zaufania; 

• dozór Policji; 

• nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego 

(w# przypadku zarzutów pope!nienia przest'pstwa z u&yciem 

przemocy na# szkod' osoby wspólnie zamieszkuj$cej lokal i gdy 

zachodzi obawa, &e#przest'pstwo zostanie pope!nione ponownie lub 

pad!a taka gro)ba); 

• zawieszenie w czynno%ciach s!u&bowych lub zawodowych  

• nakaz powstrzymania si' od okre%lonej dzia!alno%ci lub prowadzenia 

okre%lonego rodzaju pojazdów; 
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• zakaz ubiegania si' o zamówienia publiczne na czas trwania 

post'powania; 

• zakaz zbli&ania si' do pokrzywdzonego na wskazan$ odleg!o%( 

• zakaz opuszczania kraju (który mo&e by( po!$czony z zatrzymaniem 

paszportu lub innego dokumentu uprawniaj$cego do przekraczania 

granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu). 

Z uwagi na zakres przedmiotowy niniejszego raportu odst$piono 

od# szczegó!owej analizy podstaw prawnych nieizolacyjnych %rodków 

zapobiegawczych. Dalsza cz'%ci raportu dotyczy wi'c wy!$cznie praktyki 

stosowania tymczasowego aresztowania.  

Na marginesie wskaza( wy!$cznie nale&y, &e %rodki zapobiegawcze 

o# charakterze wolno%ciowym, zgodnie z doktryn$, powinny mie( co do 

zasady prymat przed stosowaniem tymczasowego aresztowania. Z praktyki 

autorów raportu wynika jednak, &e w sprawach, w których podejrzanym jest 

cudzoziemiec, rzadko dochodzi do realizacji tej ogólnej zasady.  
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2. PODSTAWY STOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA 

+rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w polskim 

systemie prawnym powinien by( %rodkiem ostatecznym. Wynika to 

oczywi%cie ze stopnia dolegliwo%ci tej instytucji, która jest najbardziej 

dolegliwym ze# wszystkich %rodków zapobiegawczych. W wyniku 

zastosowania bowiem tymczasowego aresztowania cz!owiek pozbawiony jest 

jednego z#podstawowych praw - wolno%ci osobistej. Prawo to gwarantowane 

jest przez art. 41 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez przepisy 

mi'dzynarodowe.  

Jak ju& zosta!o wskazane wy&ej, zgodnie z art. 249 § 1 KPK środki 

zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie, stosuje się w celu 

zabezpieczenia prawid!owego toku postępowania, a wyj$tkowo tak&e w celu 

zapobiegnięcia pope!nieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego 

przestępstwa. Ponadto  ww. %rodki zapobiegawcze, w tym tak&e tymczasowe 

aresztowanie, można stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują 

na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany pope!ni! dane przestępstwo. 

Ustawodawca nie bez przyczyny wskaza! na konieczno%( „du&ego 

prawdopodobie"stwa” pope!nienia przez oskar&onego zarzucanych mu 

przest'pstw. Nale&y mie( przy tym na wzgl'dzie, &e# zgodnie 

z# orzecznictwem przy ustalaniu tej przes!anki, prowadz$cy post'powanie 

m u s i d y s p o n o w a( t a k i m i d o w o d a m i , k t ó r e s t w a r z a j$ s t a n 

uprawdopodobnienia zbli&ony do# pewno%ci . W doktrynie podkre%la si', 2

&e# organ stosuj$cy %rodek zapobiegawczy musi oceni(, czy zebrany 

w! sprawie materia" dowodowy wskazuje na du#e prawdopodobie$stwo 

pope"nienia zarzucanego czynu. Dokonuj%c tej oceny, organ procesowy 

powinien kierowa& si' przede wszystkim zasad% obiektywizmu (art. 4 KPK), tj. 

 Por. postanowienie S$du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2009 r., sygn. akt II AKa 98/09, 2

LEX nr 577593; postanowienie S$du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11#sierpnia 2009 r., sygn. akt II 
AKz 1006/09, LEX 577594.
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przy ocenie istnienia stopnia prawdopodobie$stwa uwzgl'dnia& okoliczno(ci 

przemawiaj%ce zarówno na korzy(&, jak! i! na niekorzy(& oskar#onego 

(podejrzanego) .  3

Zwróci( przy tym nale&y tak&e uwag' na tezy wyra&one przez Europejski 

Trybuna! Praw Cz!owieka w wybranych sprawach przeciwko Polsce. Wynika z 

nich jednoznacznie, &e up!yw czasu towarzysz$cy stosowaniu tymczasowego 

aresztowania w sprawach, gdzie podstaw$ stosowania tego %rodka 

zapobiegawczego by!y uzasadnione podejrzenie, i&# oskar&ony dopu%ci! si' 

zarzucanego mu czynu oraz surowo%ci gro&$cej mu kary, os!abia pierwotnie 

przedstawione przes!anki b'd$ce podstaw$ zastosowania tymczasowego 

aresztowania. Nie mog$ one uzasadnia( ca!ego okresu %rodka 

zapobiegawczego. Zdaniem Trybuna!u postanowienia o przed!u&eniu 

tymczasowego aresztowania powinny zawiera( konkretne uzasadnienie 

ryzyka, i& w sprawie mo&e doj%( do ukrywania dowodów, nak!aniania 

%wiadków do zeznawania na korzy%( oskar&onego, ucieczki lub w inny sposób 

zak!ócony b'dzie przebieg post'powania. Nadto, powody aresztowania, 

wed!ug Trybuna!u, nie powinny by( identyczne z powodami aresztowania 

wszystkich wspó!oskar&onych, lecz# zawiera(# argumenty dotycz$ce 

konkretnie oskar&onego. Trybuna! uznawa! tak&e, i&# potrzeba zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu post'powania, a w szczególno%ci proces 

uzyskiwania dowodów od %wiadków, stanowi!y wa&n$ podstaw' dla 

pocz$tkowego stosowania tymczasowego aresztowania wzgl'dem 

skar&$cego. W tej mierze Trybuna! zaznacza!, i& trzeba wskaza(, &e surowo%( 

gro&$cej kary jest istotnym elementem w ocenie zagro&enia ucieczk$ lub 

 K. Eichstaedt [w:] Kodeks post'powania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. +wiecki, 3

LEX/el. 2021, art. 249.
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powrotem do przest'pstwa, a ci'&ar oskar&enia sam w sobie nie mo&e s!u&y( 

uzasadnieniu d!ugich okresów stosowania tymczasowego aresztowania . 4

  

Jednocześnie w art. 258 KPK przewidziano przes!anki szczególne 

zastosowania tymczasowego aresztowania. Zalicza si' do nich: 

• uzasadnion$ obaw' ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zw!aszcza 

wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju 

sta!ego miejsca pobytu (art. 258 § 1 pkt 1 KPK); 

• uzasadnion$ obawa, że oskarżony będzie nak!ania! do sk!adania 

fa!szywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób 

utrudnia! postępowanie karne (art. 258 § 1 pkt 2 KPK). 

Potrzeba zastosowania izolacyjnego %rodka zapobiegawczego mo&e by( 

tak&e uzasadniona gro&$c$ oskar&onemu surow$ kar$ je&eli zarzuca mu si' 

pope!nienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, 

której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy oskar&ony zosta! 

skazany przez sąd pierwszej instancji na kar' pozbawienia wolności nie 

niższ$ niż 3 lata (art. 258 § 2 KPK). 

Zwróci( przy tym nale&y uwag' na tez' S$du Apelacyjnego w Krakowie, 

zgodnie z któr$ zagro#enie surow% kar% traci na znaczeniu w miar' up"ywu 

czasu, skoro okres tymczasowego aresztowania podlega zaliczeniu na poczet 

kary pozbawienia wolno(ci . 5

Zdaniem S$du Najwy&szego stosowanie tymczasowego aresztowania na 

podstawie art. 258 § 2 KPK nie mo#e by& antycypacj% gro#%cej oskar#onemu 

surowej kary, albowiem dopuszczalne jest wy"%cznie w celu procesowym, 

mianowicie zabezpieczenia prawid "owego toku post'powania. 

 por. Wyrok Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka z dnia 4 czerwca 2020 r., sygn. akt 37245/13, 4

,ABUDEK v. POLSKA, LEX nr 3009211; wyrok z dnia 18 pa)dziernika 2018 r., sygn. akt 15333/16, BUR-A 
v. POLSKA, LEX nr 2594447; Wyrok Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka z dnia 19 lipca 2018 r., 
sygn. akt 52683/15, ZAGALSKI v. POLSKA, LEX nr 2592220; Wyrok Europejskiego Trybuna!u Praw 
Cz!owieka z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. akt 43924/12, ZIELI.SKI v. POLSKA, LEX nr 2511462.

 Zob.postanowienie z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt II AKz 31/19, LEX nr 2718715.5
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Surowo(&! gro#%cej oskar#onemu kary nie jest przeto, sama w sobie, 

wystarczaj%c% przes"ank% do stosowania tymczasowego aresztowania 

na! podstawie tego przepisu, a jedynie pozwala na przyj'cie domniemania, 

#! ew tym wypadku tymczasowe aresztowanie jest niezb'dne w celu 

zabezpieczenia prawid"owego toku post'powania, co powinno by& jednak 

wykazane w!uzasadnieniu odpowiedniego postanowienia . 6

Dodatkowo art. 258 § 3 KPK przewiduje, że tymczasowe aresztowanie 

można wyjątkowo zastosować, gdy zachodzi uzasadniona obawa, 

że# oskarżony, któremu zarzucono pope!nienie zbrodni lub umyślnego 

występku, pope !ni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub 

bezpieczeństwu powszechnemu, zw!aszcza gdy pope!nieniem takiego 

przestępstwa grozi!. 

W odniesieniu do tymczasowego aresztowania, istotne znaczenie ma art. 

249a § 1 KPK. Zgodnie z tym przepisem podstaw' orzeczenia o zastosowaniu 

lub przed!u&eniu tymczasowego aresztowania mog$ stanowi( ustalenia 

poczynione na podstawie (1) dowodów jawnych dla oskar&onego i jego 

obro"cy, (2) dowodów z zezna" %wiadków, których nie udost'pnia si' 

oskar&onemu i jego obro"cy, je%li zachodzi uzasadniona obawa 

niebezpiecze"stwa dla &ycia, zdrowia albo wolno%ci %wiadka lub osoby dla 

niego najbli&szej.  

Tymczasowe aresztowanie mo&e nast$pi( tylko na mocy postanowienia 

s$du (art. 250 § 1 KPK). S$d rejonowy, w którego okr'gu prowadzi si' 

post'powanie (a w wypadkach niecierpi$cych zw!oki tak&e inny s$d 

rejonowy), stosuje je w post'powaniu przygotowawczym na wniosek 

prokuratora (art. 250 § 2 KPK). Na etapie post'powania przygotowawczego 

izolacyjny %rodek zapobiegawczy, zgodnie z art. 249 § 2 KPK, można 

 Zob. postanowienie S$du Najwy&szego z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt WZ 15/09, LEX nr 503668.6
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stosować tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o 

przedstawieniu zarzutów. Po# wniesieniu aktu oskar&enia tymczasowe 

aresztowanie stosuje s$d, przed którym sprawa si'# toczy (art. 250 § 2 zd. 

drugie KPK). Natomiast po wydaniu orzeczenia ko"cz$cego post'powanie 

w# przedmiocie tymczasowego aresztowania orzeka s$d, który wyda! to 

orzeczenie, a w razie przekazania sprawy do drugiej instancji - s$d 

odwo!awczy (art. 251 § 2 zd. drugie KPK). 

Przepisy procedury karnej okre%laj$ tak&e wymagania formalne zarówno, 

co#do wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak i co do tre%ci 

postanowienia w przedmiocie %rodków zapobiegawczych. Zgodnie z art. 250 

§#2a KPK we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wymienia 

si' dowody wskazuj$ce na du&e prawdopodobie"stwo, &e oskar&ony pope!ni! 

przest'pstwo, okoliczno%ci przemawiaj$ce za istnieniem zagro&e" dla 

prawid!owego toku post'powania lub mo&liwo%ci pope!nienia przez 

oskar&onego nowego, ci'&kiego przest'pstwa oraz okre%lonej podstawy 

stosowania tego %rodka zapobiegawczego i konieczno%ci jego stosowania.  

W postanowieniu o zastosowaniu %rodka zapobiegawczego nale&y 

wymieni( osob', zarzucany jej czyn, jego kwali*ikacj' prawn$ oraz podstaw' 

prawn$ zastosowania tego %rodka (art. 250 § 1 KPK). Uzasadnienie 

postanowienia w tym przedmiocie powinno tak&e zawiera( przedstawienie 

dowodów %wiadcz$cych o pope!nieniu przez oskar&onego przest'pstwa, 

wykazanie okoliczno%ci wskazuj$cych na istnienie zagro&e" dla 

prawid!owego toku post'powania lub mo&liwo%ci pope!nienia przez 

oskar&onego nowego, ci'&kiego przest'pstwa w razie niezastosowania 

%rodka zapobiegawczego oraz okre%lonej podstawy jego zastosowania 

i#potrzeby zastosowania danego %rodka (art. 251 § 3 zd. pierwsze KPK). 

W wypadku tymczasowego aresztowania w sentencji postanowienia 

nale&y nadto okre%li( czas jego trwania oraz oznaczy( termin, do którego 

%rodek ten ma trwa( (art.# 251 § 2 zd. pierwsze KPK). S$d zobligowany jest 
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tak&e wyja%ni(, dlaczego nie uznano za wystarczaj$ce zastosowanie innego 

%rodka zapobiegawczego (art. 251 § 3 zd. drugie KPK).  

W odniesieniu do ostatniego wymogu, wskaza( nale&y, i& zgodnie z art. 

257 § 1 KPK tymczasowego aresztowania nie stosuje si', je&eli wystarczaj$cy 

jest inny %rodek zapobiegawczy. Przepis ten ustanawia dyrektyw' 

minimalizacji i# proporcjonalno%ci %rodków zapobiegawczych, co oznacza, 

&e# tymczasowe aresztowanie powinno by( stosowane w ostateczno%ci. 

Zgodnie  z#orzecznictwem %rodki zapobiegawcze winne by( wykorzystywane 

przez organ procesowy w sposób adekwatny do istniej$cego zagro&enia dla 

prawid!owego toku procesu . S$d stosuj$cy i s$d przed!u&aj$cy tymczasowe 7

aresztowanie ma zatem obowi$zek rozwa&enia, czy dla zabezpieczenia 

prawid!owego toku post'powania karnego konieczne jest stosowanie tego 

%rodka zapobiegawczego, czy te& wystarczaj$cy jest inny %rodek 

o#charakterze wolno%ciowym . 8

W powy&szym kontek%cie zwróci( nale&y przy tym uwag' na tez' S$du 

Apelacyjnego w Katowicach: postanowienie o zastosowaniu (rodka 

zapobiegawczego powinno zawiera& przedstawienie dowodów (wiadcz%cych 

o pope"nieniu przez oskar#onego przest'pstwa. Analogicznie rzecz 

przedstawia si' w przypadku s%du wyst'puj%cego z wnioskiem w przedmiocie 

przed"u#enia stosowania tymczasowego aresztu. Wspomniany wniosek 

przyjmuje posta& postanowienia (art. 93 § 1 KPK) i w zwi%zku z tym jego 

uzasadnienie winno odpowiada& wymogom uzasadnienia postanowienia 

s%dowego. Jest wi'c oczywiste, #e uzasadnienie wniosku musi znale)& 

odzwierciedlenie w! argumentacji odpowiadaj%cej jego przedmiotowi, 

zw"aszcza, #e ów „przedmiot” jest (ci(le uregulowany w ustawie procesowej. 

S"usznie zatem podnosi obro$ca, i# trudno uzna& za zrealizowanie 

 Zob. postanowienie S$du Apelacyjnego w#Bia!ymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r., sygn. akt II AKz 7

19/00, LEX nr 44272.

 Zob. postanowienie S$du Apelacyjnego we Wroc!awiu z dnia 29 pa)dziernika 2008 r., sygn. akt II AKz 8

565/08, LEX nr 496474.
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powy#szego wymogu poprzestanie w uzasadnieniu postanowienia na 

odwo"aniu do „zebranego w! sprawie materia"u dowodowego" lub 

„zgromadzonego materia"u dowodowego, wielokrotnie wymienianego 

w!orzeczeniach tut. S%du”. Ostatnia z przywo"anych formu" jest tym bardziej 

niewskazana, je#eli zwa#y si', #e!poprzednie postanowienia o!nadzwyczajnym 

przed"u#eniu stosowania tymczasowego aresztowania tak#e nie zawiera"y 

uszczegó"owienia dowodów wskazuj%cych na sprawstwo oskar#onych . 9

Wskaza( równie& w tym miejscu nale&y na negatywne przes!anki 

podmiotowe i przedmiotowe orzeczenia tymczasowego aresztowania 

okre%lone w art. 259 KPK. Zgodnie z § 1 tego przepisu je&eli szczególne 

wzgl'dy nie stoj$ temu na przeszkodzie, nale&y odst$pi( od tymczasowego 

aresztowania. Ustawodawca wskaza! przy tym, &e sytuacja taka zachodzi 

zw!aszcza gdy pozbawienie oskar&onego wolno%ci spowodowa!oby dla jego 

&ycia lub zdrowia powa&ne niebezpiecze"stwo lub poci$ga!oby wyj$tkowo 

ci'&kie skutki dla oskar&onego lub jego najbli&szej rodziny. Katalog tych 

przes!anek ma charakter jedynie przyk!adowy . 10

Co wi'cej, izolacyjnego %rodka zapobiegawczego nie stosuje si', gdy na 

podstawie okoliczno%ci sprawy mo&na przewidywa(, &e s$d orzeknie 

w# stosunku do oskar&onego kar' pozbawienia wolno%ci z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania lub kar' !agodniejsz$ albo &e okres 

tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary 

pozbawienia wolno%ci bez warunkowego zawieszenia (art. 259 § 2 KPK). 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy zachodzi wysokie 

prawdopodobie"stwo orzeczenia %rodka zabezpieczaj$cego polegaj$cego na 

umieszczeniu sprawcy w zak!adzie zamkni'tym (art. 259 § 4 zd. drugie KPK). 

 Zob. postanowienie z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II AKz 17/10, LEX nr 574487.9

 K. Eichstaedt [w:] Kodeks post'powania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. +wiecki, 10

LEX/el. 2021, art. 259. Zdaniem tego autora mo&liwe jest wi'c odst$pienie od tymczasowego 
aresztowania z uwagi na wzgl'dy spo!eczne. 
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Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z art. 259 § 3 KPK, nie mo&e by( 

tak&e stosowane, je&eli przest'pstwo zagro&one jest kar$ pozbawienia 

wolno%ci nieprzekraczaj$c$ roku.  

Ograniczenia wynikaj$ce z art. 259 § 2 i § 3 KPK nie maj$ natomiast 

zastosowania w przypadku, gdy oskar&ony ukrywa si', uporczywie nie stawia 

si' na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia post'powanie albo 

nie mo&na ustali( jego to&samo%ci (art. 259 § 4 zd. pierwsze KPK).   
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3. CZAS TRWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA 

Czas trwania tymczasowego aresztowania wynika wprost z przepisów 

reguluj$cych post'powanie karne. Okre%lenie czasu trwania izolacyjnego 

%rodka zapobiegawczego w pierwszej decyzji procesowej podlega rygorowi 

art. 263 § 1 KPK. Stosownie do tego przepisu s$d stosuj$c tymczasowe 

aresztowanie oznacza jego termin na okres nie d!u&szy ni& 3#miesi$ce. S$d 

wydaj$cy postanowienie okre%la w powy&szych ramach czas trwania tego 

%rodka zapobiegawczego autonomicznie. 

Je&eli natomiast ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie 

można by!o ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie trzech 

miesięcy, na# wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji w!aściwy do 

rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przed!użyć 

tymczasowe aresztowanie na okres, który !ącznie nie może przekroczyć 

12# miesięcy (art. 263 § 2 KPK). ,$czny okres stosowania tymczasowego 

aresztowania do chwili wydania wyroku przez sąd I instancji nie może 

przekroczyć 2 lat (art. 263 § 3 KPK).  

S$d apelacyjny, w którego okr'gu prowadzi si' post'powanie, na mocy 

art. 263 § 4 KPK, mo&e przed!uży( tymczasowe aresztowanie na okres 

przekraczaj$cy wskazane wy&ej terminy. Przed!u&enia dokonuje si' na 

wniosek s$du okr'gowego, przed którym sprawa si' toczy, a w post'powaniu 

przygotowawczym na wniosek w!a%ciwego prokuratora bezpo%rednio 

prze!o&onego wobec prokuratora prowadz$cego lub nadzoruj$cego 

%ledztwo. Stylizacja tego przepisu wskazuje na zamkni'ty katalog przes!anek 

umo&liwiaj$cych przed!u&enie stosowania tymczasowego aresztowania. 

Tym# samym, mo&e ono mie( miejsce wy!$cznie wówczas, gdy zachodzi 

co#najmniej jedna z nast'puj$cych sytuacji: 

• dosz!o do zawieszenia post'powania z przyczyn wskazanych 

w#art.#22#§#1 KPK; 
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• prowadzone s$ czynno%ci zmierzaj$ce do ustalenia lub potwierdzenia 

to&samo%ci oskar&onego; 

• wykonywanie czynno%ci dowodowych w sprawie o szczególnej 

zawi!o%ci lub poza granicami kraju; 

• celowe przewlekanie post'powania przez oskar&onego. 

Co wi'cej, zgodnie z orzecznictwem, poj'cie „szczególnej zawi"o(ci 

sprawy” u#yte w art. 263 § 4 KPK wi%za& nale#y z sytuacj% specjaln%, 

ponadprzeci'tn%, rzadk% i wyj%tkow%, tak z faktycznego, jak i prawnego 

punktu widzenia, wymagaj%c% skomplikowanej operacji my(lowej, je(li chodzi 

o analiz' obszernego materia"u dowodowego czy te# przeprowadzenia 

wyk"adni okre(lonych norm prawnych, które nie znalaz"y dotychczas odbicia w 

judykaturze S%du Najwy#szego lub s%dów apelacyjnych. Obszerno(& 

dowodowa jest kategori% odr'bn% od jej zawi"o(ci. Jakkolwiek mo#e ona 

powodowa& trudno(ci organizacyjne, jednak#e nie mo#e to stanowi& jedynego 

powodu w"a(ciwo(ci s%du wy#szego rz'du .  11

Nadto, zdaniem S$du Apelacyjnego we Wroc!awiu „szczególna zawi"o(& 

sprawy” mo#e by& uwarunkowana wyj%tkowymi trudno(ciami w zakresie 

techniczno - kryminalistycznej rekonstrukcji konkretnego zdarzenia 

stanowi%cego przedmiot post'powania, w zwi%zku z wielo(ci% i tre(ciow% 

ró#norodno(ci% gromadzonego materia"u dowodowego. Poj'cie to odnosi si' 

jednak do takiego g"ównie uk"adu procesowego, w którym ponadstandardowy 

stopie$ skomplikowania procesu poznawczego determinowany jest du#% 

liczb% z"o#onych czynno(ci dowodowych wymagaj%cych realizacji poprzez 

czasoch"onne dzia"ania wykrywcze i badawcze, a nadto poprzez konieczno(& 

równoczesnego gromadzenia materia"u dowodowego wobec kilkunastu, czy 

kilkudziesi'ciu osób podejrzanych, i dokonywania ustale$ obejmuj%cych 

dziesi%tki lub wi'cej pope"nionych przez te osoby czynów zabronionych. 

 Zob. postanowienie S$du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2007, sygn. akt II AKo 236/07, 11

LEX nr 410405.
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W#ocenie S$du Apelacyjnego we Wroc!awiu przed"u#enie aresztu z uwagi na 

wykonywanie czynno(ci dowodowych „w sprawach o szczególnej zawi"o(ci” 

wymaga dokonania ka#dorazowo oceny charakteru danej sprawy. Zawi"o(ci 

dotyczy& mog% jedynie aspektów faktycznych sprawy i musz% by& szczególnej 

natury . 12

Wskaza( tak&e nale&y na tez' S$du Najwy&szego, który stwierdzi!, 

&e# przed "u#enie tymczasowego aresztowania w post'powaniu 

przygotowawczym na czas d"u#szy ni# 3 miesi%ce (art. 263 § 1 KPK) mo#e 

nast%pi& tylko ze wzgl'du "na szczególne okoliczno(ci sprawy". Okoliczno(ci% 

tak% (…) nie mo#e by& samo stwierdzenie, #e zachodzi potrzeba zbierania 

kolejnych dowodów po to by wyja(ni& wszystkie istotne okoliczno(ci sprawy 

oraz ewentualnie przeredagowa& tre(& przedstawionych podejrzanemu 

zarzutów . 13

W powy&szym kontek%cie, zwróci( nale&y uwag' na tez' S$du 

Apelacyjnego w Krakowie, zgodnie z którym ka#de przed"u#anie 

tymczasowego aresztowania jest decyzj% procesow% autonomiczn% wobec tej, 

która zosta"a podj'ta poprzednio w! przedmiocie zastosowania tego (rodka 

zapobiegawczego oraz uprzednich decyzji procesowych o jego przed"u#eniu. 

Konieczna jest ka#dorazowa wery*ikacja przes"anek aresztowania, zarówno z 

art. 249 KPK jak i z art. 258 KPK . 14

 Zob. postanowienie z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt II AKz 304/10, LEX nr 580887.12

 Zob. postanowienie S$du Najwy&szego z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt WZ 15/09, LEX nr 503668.13

 Zob. postanowienie z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt II AKz 104/18, LEX nr 2574269.14
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4. UPRAWNIENIA CUDZOZIEMCA W ZWI/ZKU Z ZATRZYMAIEM I 
TYMCZASOWYM ARESZTOWANIEM 

Zasada terytorialno!ci w zakresie obowi"zywania ustawy karnej  

Zgodnie z wyra&on$ w art. 5 KK zasad$ terytorialno%ci polsk$ ustaw' 

karn$  stosuje si' do sprawcy, który pope!ni! czyn zabroniony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie& na polskim statku wodnym lub 

powietrznym, chyba &e umowa mi'dzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stron$ , s tanowi inaczej . Dlatego dla ponies ienia 

odpowiedzialno%ci karnej za przest'pstwa nie jest konieczne posiadanie 

obywatelstwa polskiego, przez co sprawc$ czynu podlegaj$cym jurysdykcji 

s$du karnego mo&e by( równie& cudzoziemiec rozumiany jako osoba, która 

tego obywatelstwa polskiego nie posiada (art. 3 pkt 2 ustawy 

o# cudzoziemcach), czyli posiada obywatelstwo obcego pa"stwa b$d) nie 

posiada &adnego obywatelstwa. 

Stosowanie przepisów post#powania karnego do osób podlegaj"cych 

polskiej ustawie karnej 

Zgodnie z art. 2 § 1 KPK, jednym z celów post'powania karnego jest 

wykrycie i poci$gni'cie do odpowiedzialno%ci sprawcy. Dzia! VI KPK „+rodki 

przymusu” zawiera przepisy dotycz$ce m.in. zatrzymania (rozdzia! 27) oraz 

%rodków zapobiegawczych (rozdzia! 28), do których nale&y tymczasowe 

aresztowanie. Z uwagi na zakres przedmiotowy niniejszego raportu, analiza 

stanu prawnego ogranicza si' do dwóch wy&ej wspomnianych %rodków 

przymusu. W post'powaniu karnym cudzoziemcowi przys!uguj$ zasadniczo 

te uprawnienia i obowi$zki, co obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, a tak&e 

mo&na wobec niego zastosowa( te same %rodki procesowe. Z uwagi jednak 

za odmienno%( jego sytuacji prawnej i faktycznej, wynikaj$c$ z posiadania 

innego obywatelstwa (b$d) jego nieposiadania), a tak&e, co cz'ste, 
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nieznajomo%ci b$d) niedostatecznej znajomo%ci j'zyka polskiego 

(urz'dowego), w przypadku jego zatrzymania b$d) tymczasowego 

aresztowania zastosowanie maj$ dodatkowe przepisy. 

Kwestie ogólne 

Przed omówieniem praw cudzoziemców w sytuacjach zatrzymania 

i#tymczasowego aresztowania, nale&y zwróci( uwag' na regulacje o bardziej 

ogólnym charakterze. Przede wszystkim, ustrojodawca, uznaj$c, &e sytuacje 

pozbawienia wolno%ci na potrzeby prowadzonego post'powania karnego 

g!'boko ingeruj$ w sfer' praw i wolno%ci cz!owieka, wprowadzi! 

do# Konstytucji RP (art. 41) gwarancje m.in. dla osób zatrzymanych 

i#tymczasowo aresztowanych. Ponadto, w polskiej ustawie karnej procesowej, 

w dziale I „Przepisy wst'pne”, w art. 16 § 1 KPK wskazano, &e je&eli organ 

prowadz$cy post'powanie jest obowi$zany pouczy( uczestników 

post'powania o ci$&$cych obowi$zkach i o przys!uguj$cych im 

uprawnieniach, brak takiego pouczenia nie mo&e wywo!a( ujemnych skutków 

procesowych dla uczestnika post'powania lub innej osoby, której to 

dotyczy”. Z kolei art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 

s$dów powszechnych (t.j. z 24.11.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2072), stanowi, 

&e „osoba niew!adaj$ca w wystarczaj$cym stopniu j'zykiem polskim ma 

prawo do wyst'powania przed s$dem w znanym przez ni$ j'zyku 

i#bezp!atnego korzystania z pomocy t!umacza”. Art. 300 KPK ustanawia tak&e 

obowi$zek pouczenia podejrzanego przed pierwszym przes!uchaniem 

o#przys!uguj$cych mu uprawnieniach. 

Zatrzymanie 

Art. 244 § 1-1b KPK wymienia przes!anki dokonania przez Policj' 

zatrzymania fakultatywnego (§ 1-1a) i obligatoryjnego (§ 1b) osoby 

podejrzanej, czyli takiej, któr$ podejrzewa si' o pope!nienie przest'pstwa, ale 
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której nie przedstawiono jeszcze zarzutu . Art. 247 KPK reguluje za% tzw. 15

zatrzymanie prokuratorskie, mog$ce dotyczy( zarówno osoby podejrzanej, 

jak i podejrzanego. Wed!ug art. 244 § 2 KPK zatrzymanego nale&y 

natychmiast (od razu ) poinformowa( o przyczynach zatrzymania i o 16

przys!uguj$cych mu prawach. 

 W sytuacji zatrzymania, w momencie informowania o przyczynach 

zatrzymania i przys!uguj$cych zatrzymanemu prawach, dla cudzoziemca 

szczególnie istotne s$ dwa pouczenia:  

• o prawie do nawi$zania kontaktu z w!a%ciwym urz'dem konsularnym lub 

przedstawicielstwem dyplomatycznym pa"stwa, którego jest obywatelem, 

a# je&eli zatrzymany nie posiada &adnego obywatelstwa – z urz'dem lub 

przedstawicielstwem w!a%ciwym dla jego sta!ego miejsca zamieszkania 

(art.# 244 § 2 w zw. z art. 612 § 2 KPK); jak wynika z przepisu, organy 

post'powania nie kontaktuj$ si' z urz'dem lub przedstawicielstwem 

z# w!asnej inicjatywy, bez pro%by zatrzymanego; wyj$tek od tej regu!y, 

wynikaj$cy z wi$&$cych Rzeczpospolit$ umów mi'dzynarodowych, 

wyra&ono w § 87 ust. 9 wytycznych KGP, stanowi$cych, &e je#eli 

przewiduje to umowa konsularna mi'dzy Rzecz%pospolit% Polsk%, 

a! pa$stwem, którego zatrzymany jest obywatelem, w"a(ciwy urz%d 

konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne informuje si' z urz'du; 

• o prawie do skorzystania z bezp!atnej pomocy t!umacza, je&eli 

cudzoziemiec nie w!ada w wystarczaj$cym stopniu j'zykiem polskim (art. 

72 § 1 i § 2 KPK); wed!ug art. 204 § 1 pkt 2 i § 2 KPK, t!umacza nale&y 

wezwa( m.in., je&eli zachodzi potrzeba przes!uchania osoby niew!adaj$cej 

j'zykiem polskim lub prze!o&enia na j'zyk obcy pisma sporz$dzonego 

w# j'zyku polskim; obowi$zek ten poszerza § 81 ust. 1 wytycznych KGP, 

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post'powanie karne, Warszawa 2011, s. 337.15

 K. Eichstaedt [w:] D. +wiecki (red.), Kodeks post'powania karnego, Tom I. Komentarz aktualizowany, 16

2021.
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zgodnie z którym „Policjant powinien wezwa( t!umacza do ka&dej 

czynno%ci procesowej, przy której jego udzia! jest niezb'dny, w celu 

umo&liwienia stronom czynnego udzia!u w post'powaniu, a tak&e do 

udzia!u w czynno%ci dokonywanej z osob$ niew!adaj$c$ j'zykiem 

polskim”, „tak&e wówczas, gdy przes!uchuj$cy policjant zna j'zyk, 

w# którym w!ada osoba przes!uchiwana lub w którym sporz$dzone jest 

pismo procesowe” (§ 81 ust. 2 Wytycznych KGP); zatem na rzecz 

zapewnienia pomocy t!umacza w trakcie czynno%ci zatrzymuj$cy jest 

zobowi$zany dzia!a( z w!asnej inicjatywy tym bardziej, je%li wcze%niej wie 

b$d) podejrzewa, &e# osoba podejrzana nie w!ada j'zykiem polskim; 

w#sytuacji zatrzymania omawiane prawo mo&na uzna( za fundamentalne 

dla cudzoziemca nie w!adaj$cego j'zykiem polskim, poniewa& brak 

mo&liwo%ci skorzystania z niego sprawia, &e zatrzymany nie mo&e by( 

skutecznie pouczony o innych, przys!uguj$cych mu prawach, 

poinformowany o przyczynach zatrzymania, a#tak&e wys!uchany.  

Pouczenie przekazuje si' zatrzymanemu na pi%mie, wed!ug wzoru 

okre%lonego w rozporz$dzeniu Ministra Sprawiedliwo%ci, wydanym 

na#podstawie art. 244 § 5 KPK. Wr'czaj$c zatrzymanemu pisemne pouczenie 

o# przys!uguj$cych zatrzymanemu uprawnieniach w post'powaniu karnym, 

nale&y równocze%nie wyja%ni( mu zawarte w nim tre%ci (zob. § 87 ust. 6 

wytycznych KGP). Je%li zatrzymany nie w!ada j'zykiem polskim, nale&y 

wr'czy( mu pouczenie przet!umaczone na j'zyk dla niego zrozumia!y, a je%li 

tekst obcoj'zyczny nie jest dost'pny, to „w protokole zatrzymania 

odnotowuje si' fakt ustnego przet!umaczenia przez t!umacza, pouczaj$c 

jednocze%nie o mo&liwo%ci &$dania dor'czenia pisemnego zestawienia 

uprawnie" w j'zyku zrozumia!ym dla tej osoby” (§ 87 ust. 7 wytycznych KGP). 
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Tymczasowe aresztowanie 

P r z e d s k i e rowa n i e m p r z e z p ro ku r a t o r a w p o s t'p owa n i u 

przygotowawczym wniosku o zastosowanie tego %rodka b$d) niezw!ocznie 

po og!oszeniu lub dor'czeniu postanowienia s$du o jego zastosowaniu, 

nale&y pouczy( podejrzanego b$d) oskar&onego o uprawnieniach 

przys!uguj$cych mu, jako tymczasowo aresztowanemu (art. 250 § 3 i § 3a 

KPK). 

W tym przypadku nale&y pami'ta( o przys!uguj$cych cudzoziemcowi 

uprawnieniach, gwarantowanych przepisami wymienionymi wy&ej. Przede 

wszystkim, w wypadku konieczno%ci przes!uchania osoby niew!adaj$cej 

j'zykiem polskim, prze!o&enia pisma na j'zyk, którym pos!uguje si' strona 

b$d) zapoznania jej z tre%ci$ przeprowadzanego dowodu, nale&y wezwa( 

t!umacza (art. 204 KPK), którego udzia! w czynno%ciach umo&liwi 

cudzoziemcowi nie znaj$cemu j'zyka polskiego zrozumienie, jaka jest jego 

sytuacja procesowa. 

T$umaczenie ustne i pisemne 

Prawo do pomocy t!umacza wprowadza art. 72 KPK. Przepis ten pe!ni 

funkcj' gwarancyjn$ oraz stanowi realizacj' minimalnych standardów 

demokratycznego systemu prawnego, zapewniaj$cego osobie nie w!adaj$cej 

j'zykiem danego kraju udost'pnienie jej podstawowych dokumentów 

procesowych w znanym jej j'zyku . Przepis art. 72 § 3 KPK wyra)nie 17

wymienia dokumenty, które nale&y dor'czy( oskar&onemu, je&eli nie w!ada 

on w wystarczaj$cym stopniu j'zykim polskim. Nale&$ do nich: 

postanowienie o przedstawieniu, uzupe!nieniu lub zmianie zarzutów, akt 

oskar&enia oraz orzeczenie podlegaj$ce zaskar&eniu lub ko"cz$ce 

post'powanie. Je&eli orzeczenie nie podlega zaskar&eniu mo&na poprzesta( 

na og!oszeniu przet!umaczonego orzeczenia ko"cz$ce post'powanie, lecz 

 Zob. Wyrok SN z dnia 22 marca 2007 r., sygn. V KK 190/06, LEX nr 301125.17
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tylko za zgod$ oskar&onego. Ponadto, zgodnie z art. 72 § 2 KPK t!umacza 

nale&y wezwa( do czynno%ci z udzia!em oskar&onego. Na wniosek 

oskar&onego lub jego obro"cy t!umacza nale&y tak&e wezwa( w celu 

porozumienia si' oskar&onego z obro"c$ w zwi$zku z czynno%ci$, do udzia!u 

w której oskar&ony jest uprawniony. 

W tym miejscu zwróci( tak&e nale&y uwag' na regulacj' zawart$ w art. 

263 § 8 KPK. Wprowadza on delegacj' ustawow$ dla Ministra 

Sprawiedliwo%ci do okre%lenia, w drodze rozporz$dzenia, wzoru pouczenia o 

przys!uguj$cych oskar&onemu w wypadku zastosowania tymczasowego 

aresztowania uprawnieniach: do sk!adania wyja%nie", do odmowy sk!adania 

wyja%nie" lub odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o tre%ci 

stawianych zarzutów, do przegl$dania akt w cz'%ci zawieraj$cej tre%( 

dowodów wskazanych we wniosku o tymczasowe aresztowanie, do dost'pu 

do pierwszej pomocy medycznej, jak równie& uprawnieniach wskazanych w 

art. 72 § 1, art. 78 § 1, art. 249 § 5, art. 252, art. 254 § 1 i 2, art. 261 § 1, 2 i 2a 

oraz art. 612 § 1, maj$c na wzgl'dzie konieczno%( zrozumienia pouczenia 

tak&e przez osoby niekorzystaj$ce z pomocy obro"cy. Niemal to&sama 

delegacja ustawowa przewidziana zosta!a w post'powaniu w przedmiocie 

wniosku pa"stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby 

%ciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w art. 607l KPK.  

Przepis ten, jest o tyle istotny punktu widzenie uprawnie" tymczasowo 

aresztowanego, &e przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie okre%laj$ 

wzór poucze", które nale&y dor'czy( podejrzanemu. Co istotne, aktualnie 

obowi$zuj$cy wzór, zosta! wprowadzony rozporz$dzeniem Ministra 

Sprawiedliwo%ci z dnia z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie okre%lenia wzoru 

pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w post'powaniu 

karnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 513) .  18

 Rozporz$dzenie wdra&a dyrektyw' Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 18

r. w sprawie prawa do informacji w post'powaniu karnym (Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2012, str. 1).
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Zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w 

post'powaniu karnym - pa"stwa cz!onkowskie zapewniaj$, aby osoby 

podejrzane lub oskar&one otrzyma!y pouczenie o prawach napisane w j'zyku 

dla nich zrozumia!ym. W przypadku gdy pouczenie o prawach nie jest 

dost'pne w odpowiednim j'zyku, osoby podejrzane lub oskar&one s$ 

informowane o przys!uguj$cych im prawach ustnie w j'zyku dla nich 

zrozumia!ym. Nast'pnie przekazuje si' im bez nieuzasadnionej zw!oki 

pouczenie o prawach w j'zyku dla nich zrozumia!ym. Nadto, dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 pa)dziernika 2010 r. w 

sprawie prawa do t!umaczenia ustnego i t!umaczenia pisemnego w 

post'powaniu karnym okre%la wymogi jakie powinny zosta( zagwarantowane 

przez pa"stwa cz!onkowskie w zakresie t!umaczenia ustnego i pisemnego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 pa"stwa cz!onkowskie w zakresie t!umaczenia 

ustnego powinny gwarantowa(: 

(1) aby podejrzanym lub oskar&onym, którzy nie rozumiej$ j'zyka 

danego post'powania karnego, zapewniono w rozs$dnym terminie 

t!umaczenie pisemne wszystkich dokumentów istotnych dla 

zapewnienia ich zdolno%ci do wykonywania swojego prawa do 

obrony oraz do zagwarantowania rzetelno%ci post'powania; 

(2) aby tam, gdzie to konieczne w celu zagwarantowania rzetelno%ci 

post'powania, dost'pne by!o t!umaczenie ustne kontaktów mi'dzy 

podejrzanymi lub oskar&onymi a ich obro"c$, zwi$zanych 

bezpo%rednio z jakimkolwiek przes!uchaniem lub sk!adaniem 

wyja%nie" podczas post'powania lub ze z!o&eniem odwo!ania lub 

innych wniosków proceduralnych. 

 T !umaczenie ustne musi mie( jako%( wystarcza j$c$ do 

zagwarantowania rzetelno%ci post'powania, w szczególno%ci poprzez 

doprowadzi( do tego, aby podejrzani lub oskar&eni zrozumieli zarzuty i 
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dowody przeciwko nim oraz byli w stanie wykonywa( swoje prawo do obrony 

(art. 2 ust. 8 dyrektywy).  

 W zakresie t!umaczenia pisemnego pa"stwa cz!onkowskie zapewniaj$, 

aby podejrzanym lub oskar&onym, którzy nie rozumiej$ j'zyka danego 

post'powania karnego, zapewniono w rozs$dnym terminie t!umaczenie 

pisemne wszystkich dokumentów istotnych dla zapewnienia ich zdolno%ci do 

wykonywania swojego prawa do obrony oraz do zagwarantowania rzetelno%ci 

post'powania (art. 3 ust. 1). Istotne dokumenty obejmuj$ wszelkie orzeczenia 

o pozbawieniu danej osoby wolno%ci, ka&dy zarzut lub akt oskar&enia oraz 

ka&dy wyrok (art. 3 ust. 2). Zgodnie z omawianymi przepisami, t!umaczenie 

pisemne musi mie( jako%( wystarczaj$c$ do zagwarantowania rzetelno%ci 

post'powania, w szczególno%ci poprzez zapewnienie, aby podejrzani lub 

oskar&eni rozumieli zarzuty i dowody przeciwko nim i byli w stanie 

wykonywa( swoje prawo do obrony (art. 3 ust. 9). 

Przepisy unijne, w art. 5 ust. 1 dyrektywy, nakazuj$ tak&e pa"stwom 

cz!onkowskim podejmowanie konkretnych %rodków w celu zapewnienia, aby 

t!umaczenie ustne i t!umaczenie pisemne mia!o jako%( wymagan$ na mocy 

powo!anych wy&ej przepisów (tj. art. 2 ust. 8 i art. 3 ust. 9). Aby wspiera( 

adekwatno%( t!umaczenia ustnego i pisemnego oraz skuteczny dost'p do 

niego, pa"stwa cz!onkowskie podejmuj$ starania w celu stworzenia rejestru 

lub rejestrów niezale&nych t!umaczy pisemnych i t!umaczy ustnych, którzy 

posiadaj$ odpowiednie kwali*ikacje. Po utworzeniu taki rejestr lub rejestry s$ 

udost'pniane, w stosownych przypadkach, obro"cy i stosownym organom 

(art. 5 ust. 2).  

W powy&szym kontek%cie zasygnalizowa( nale&y problem, z którym 

kilkukrotnie spotkali si' autorzy niniejszego raportu w praktyce zawodowej. 

Otó& niekiedy organy post'powania przygotowawczego pos!uguj$ si' 

wzorami t!umacze" w dalszym ci$gu dost'pnymi na stronie archiwalnej 
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Ministerstwa Sprawiedliwo%ci . Zdarzy!o si' równie& na etapie post'powania 19

przed s$dem, w sprawie, w której stosowany jest %rodek zapobiegawczy w 

postaci tymczasowego aresztowania, &e pouczenie podpisane przez 

oskar&onego cudzoziemca by!o nieprawid!owe i sporz$dzone w j'zyku 

obcym w sposób uniemo&liwiaj$cy zrozumienie tre%ci pouczenia dla 

t!umacza przysi'g!ego. Dzia!anie takie, w %wietle cytowanych wy&ej 

przepisów, z ca!$ pewno%ci$ nie realizuje prawa do rzetelnej informacji w 

post'powaniu karnym i zas!uguje na decydowan$ reakcj'.  

Informowanie urz#du konsularnego lub przedstawicielstwa 

dyplomatycznego 

Przede wszystkim nale&y zauwa&y(, &e o kontakcie cudzoziemca 

z# urz'dnikiem pa"stwa, którego jest on obywatelem stanowi Konwencja 

wiede"ska o stosunkach konsularnych, sporz$dzona w Wiedniu 24 kwietnia 

1963 r., której Rzeczpospolita Polska jest stron$. Wed!ug jej art. 36, 

„urz'dnicy konsularni maj$ prawo odwiedzania obywatela pa"stwa 

wysy!aj$cego, który jest tymczasowo aresztowany, uwi'ziony lub pozbawiony 

wolno%ci w jakikolwiek inny sposób, rozmawiania i korespondowania z nim 

oraz zapewnienia mu zast'pstwa prawnego. Maj$ oni równie& prawo 

odwiedzania ka&dego obywatela pa"stwa wysy!aj$cego, który w wykonaniu 

wyroku w ich okr'gu b$d) przebywa w wi'zieniu, b$d) jest pozbawiony 

wolno%ci w jakikolwiek inny sposób. Urz'dnicy konsularni powinni jednak 

powstrzyma( si' od dzia!ania na rzecz obywatela przebywaj$cego w areszcie 

tymczasowym lub w wi'zieniu b$d) pozbawionego wolno%ci w jakikolwiek 

inny sposób, je&eli zainteresowana osoba wyra)nie si' temu sprzeciwi” (ust. 1 

pkt c). Prawa przys!uguj$ce obywatelowi pa"stwa wysy!aj$cego (z 

perspektywy polskiej – cudzoziemcowi) oraz konsulowi tego pa"stwa 

„powinny by( wykonywane zgodnie z ustawami i innymi przepisami pa"stwa 

 https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/wzory-pouczen/19
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przyjmuj$cego, z zastrze&eniem jednak, &e wspomniane ustawy i inne 

przepisy powinny umo&liwia( pe!n$ realizacj' celów, którym s!u&$ prawa 

przyznane na podstawie niniejszego artyku!u” (art. 36 ust. 2). Wspomina o 

tym równie& KPK w art. 612 § 1. 

Kwesti' informowania rozwija § 290 RUPJP, gdzie wed!ug ust. 1, na 

wniosek lub je%li umowa mi'dzynarodowa tak stanowi, odpowiednia osoba 

(„Dyrektor Departamentu do Spraw Przest'pczo%ci Zorganizowanej i Korupcji 

Prokuratury Krajowej, naczelnik w!a%ciwego wydzia!u zamiejscowego, 

prokurator regionalny lub prokurator okr'gowy”) wysy!a pisemne 

zawiadomienie o zastosowaniu przez s$d i uchyleniu tymczasowego 

aresztowania bezpo%rednio do w!a%ciwego terytorialnie urz'du konsularnego 

lub do w!a%ciwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, ewentualnie do 

w!a%ciwej w sprawach konsularnych komórki organizacyjnej urz'du 

obs!uguj$cego ministra w!a%ciwego do spraw zagranicznych, je%li 

Rzeczpospolita Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z 

pa"stwem, którego obywatelem jest cudzoziemiec b$d) je%li tymczasowe 

aresztowanie dotyczy osób korzystaj$cych z prawa azylu. Z kolei jak stanowi 

ust. 3, przedstawiciel dyplomatyczny lub konsularny mo&e ubiega( si' o 

widzenie z tymczasowo aresztowanym cudzoziemcem. O zgodzie na nie 

decyduje w!a%ciwy prokurator prowadz$cy lub nadzoruj$cy post'powanie 

przygotowawcze lub kierownik jednostki, maj$c na uwadze zasady i terminy 

okre%lone w konwencji konsularnej i innych umowach mi'dzynarodowych, 

je&eli zawarte zosta!y z pa"stwem, którego obywatelem jest tymczasowo 

aresztowany. Z tej perspektywy dzia!anie takie nale&y uzna( za naruszenie 

gwarancji proceduralnych cudzoziemców. 

Obowi"zki aresztu !ledczego 

Przepisy prawa polskiego w sytuacji tymczasowego aresztowania 

cudzoziemca adresuj$ te& pewne obowi$zki wobec jednostek 
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penitencjarnych. Zgodnie z art. 210 KKW przyjmuj$c tymczasowo 

aresztowanego do aresztu %ledczego nale&y go bezzw!ocznie poinformowa( 

o przys!uguj$cych mu prawach i ci$&$cych na nim obowi$zkach oraz o 

konsekwencjach wynikaj$cych z art. 139 § 1 KPK, a zw!aszcza umo&liwi( mu 

zapoznanie si' z przepisami niniejszego kodeksu i regulaminu organizacyjno-

porz$dkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, oraz podda( 

odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. Jak ju& 

powiedziano wcze%niej, pouczenie powinno by( udzielone w sposób 

zrozumia!y. Art. 211 ust. 2 KKW przyznaje cudzoziemcowi prawo do 

poinformowania - bezzw!ocznie po osadzeniu go w areszcie %ledczym – 

w!a%ciwego urz'du konsularnego, ewentualnie w!a%ciwego przedstawicielstw 

dyplomatycznego, o miejscu swojego pobytu, niezale&nie od 

poinformowania innych, wskazanych w tym przepisie osób. 

Prawo do korzystania z pomocy obro%cy 

W powy&szym kontek%cie trzeba zauwa&y(, &e cudzoziemiec, jako 

oskar&ony, musi mie(#obro"c' w %ci%le okre%lonych sytuacjach okre%lonych 

w art. 79 KPK i art. 80 KPK. W pozosta!ych wypadkach, podejrzany, tak&e 

obcokrajowiec, ma prawo ustanowienia obro"cy z wyboru. Szczegó!owa 

analiza tego uprawnienia nie mie%ci si' w zakresie przedmiotowym 

niniejszego raportu. Z uwagi jednak na specy*ik' post'powania karnego z 

udzia!em cudzoziemców, w szczególno%ci w sytuacjach pozbawienia ich 

wolno%ci, czy to przez zatrzymanie, czy przez zastosowanie tymczasowego 

aresztowania, zwróci( nale&y uwag' na postulowane  od kilku lat wdro&enie 20

do polskiego porz$dku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

 Zob. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo dost'pu do adwokata w Polsce w %wietle dyrektywy 2013/48/U, 20

„Palestra” 7-8/2015, s. 243-254; Rzecznik Praw Obywatelskich, Wyst$pienie do Prezesa Rady Ministrów 
ws. wprowadzenia dyrektywy gwarantuj$cej m.in. prawo zatrzymanego do adwokata z dnia 4 lipca 
2018 r., II.5150.9.2014.MM; Rzecznik Praw Obywatelskich, Wyst$pienie do Prezesa Rady Ministrów z dnia 
3 wrze%nia 2021 r., KMP.570.3.2017.RK; Minister Sprawiedliwo%ci, Odpowied)#na wyst$pienie RPO, DLPK-
I.053.8.2021. W tym kontek%cie zob. tak&e Uchwa!a NR 12/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 
maja 2021 r. w sprawie z!o&enia w interesie publicznym petycji dotycz$cej zmiany ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks post'powania karnego, dost'p: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-
zlozy-petycje-dot-zmian-w-kpk-pomoc-prawna-z-urzedu-dla-zatrzymanego/page/5/.
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i#Rady 2013/48/ UE z#dnia 22 pa)dziernika 2013 r. w sprawie prawa dost'pu 

do adwokata w# post'powaniu karnym i# w# post'powaniu dotycz$cym 

europejskiego nakazu aresztowania oraz w#sprawie prawa do poinformowania 

osoby trzeciej o# pozbawieniu wolno%ci i# prawa do porozumiewania si' 

z#osobami trzecimi i#organami konsularnymi w#czasie pozbawienia wolno%ci 

(Dz. U. UE z 2013 r., L 294). Nie wdaj$c si' w szczegó!owe analizy tego aktu 

prawnego, zwróci( nale&y jedynie uwag', na art. 3 powo!anej dyrektywy, 

który ustanawia prawo dost'pu do adwokata w post'powaniu karnym. 

Zgodnie art. 3 ust. 2 prawo dost'pu do adwokata powinno by( 

zagwarantowane m.in. ju& od momentu pozbawienia wolno%ci, czy te& przed 

pierwszym przes!uchaniem. 
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5. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W 
POST0POWANIU EKSTRADYCYJYNYM 

Podstaw' zastosowania tzw. aresztu ekstradycyjnego okre%la art. 605 

KPK. +rodek ten mo&e by( stosowany wobec osoby, co do której wp!yn$! 

wniosek o#wydanie (§1) albo przed wp!yni'ciem takiego wniosku (§ 2). Jak 

podkre% la si' w orzecznictwie celem stosowania tzw. aresztu 

ekstradycyjnego, okre%lonego w# art. 605 KPK, jest zapewnienie mo&liwo%ci 

szybkiego i sprawnego przeprowadzenia post'powania ekstradycyjnego 

przed organami polskimi oraz skuteczne wydanie osoby %ciganej lub skazanej 

pa"stwu obcemu . W# post'powaniu ekstradycyjnym stosuje si' 21

odpowiednio, z uwzgl'dnieniem jego specy*iki, przepisy okre%laj$ce 

podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, tj. art. 249 KPK i art. 258 

KPK . W zwi$zku z pojawiaj$cymi si' w doktrynie w$tpliwo%ciami, 22

S$d# Najwy&szy w# uzasadnieniu postanowienia z# dnia 11 stycznia 2000 r.  

doszed! do przekonania, &e# przepisy kodeksu post'powania karnego 

okre(laj%ce podstawy stosowania tymczasowego aresztowania (art. 249 i 258 

KPK) stosowane mog% by& w!odniesieniu do aresztu ekstradycyjnego jedynie 

odpowiednio. Nie mo#e mie& zatem #adnego znaczenia powo"ywanie si' na 

okoliczno(&, #e osoba, której dotyczy wniosek o! wydanie, nie ma w Polsce 

s t a "ego mie jsc a zamie sz kan ia . Podst aw' t ak% , obok du#ego 

prawdopodobie$stwa pope"nienia przest'pstwa, w zwi%zku z którym pa$stwo 

obce wyst%pi"o z wnioskiem o ekstradycj' (art. 249 § 1 KPK), stanowi& mo#e 

przede wszystkim obawa ucieczki lub ukrycia si' osoby (ciganej (art. 258 § 1 

 Postanowienie S$du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt II AKz 267/09, LEX nr 21

513119, Postanowienie S$du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. akt II AKz 
1103/20, LEX nr 3127229. 

 B. Augustyniak [w:] K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. +wiecki, B. Augustyniak, Kodeks post'powania 22

karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 605.
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pkt 1 KPK) oraz obawa pope"nienia nowego, powa#nego przest'pstwa (art. 258 

§ 3 KPK) . 23

W przypadku z!o&enia przez pa"stwo wzywaj$ce wniosku o wydanie 

osoby %ciganej w celu przeprowadzenia przeciw niej post'powania karnego 

lub wykonania orzeczonej kary albo %rodka zabezpieczaj$cego (art. 602 § 2 

KPK), przed skierowaniem wniosku do w!a%ciwego s$du, s$d okr'gowy 

z# urz'du lub na wniosek prokuratora mo&e wyda( postanowienie 

o#tymczasowym aresztowaniu osoby %ciganej. W takiej sytuacji odpowiednie 

zastosowanie znajduje art. 263 KPK reguluj$cy czas trwania tymczasowego 

aresztowania (zob. punkt 3 powy&ej). Norma ta ma zastosowanie wy!$cznie 

do sytuacji okre%lonych w art. 605 § 1 KPK i tym samym jakiekolwiek w tym 

wzgl'dzie analogie wobec stosowania tymczasowego w trybie art. 605 § 2 

KPK s$ wy!$czone .  24

Warunkiem zastosowania aresztu ekstradycyjnego na podstawie art. 605 

§# 1 KPK jest uprawdopodobnienie, na podstawie tre%ci wniosku 

ekstradycyjnego oraz za!$czonych dokumentów, pope!nienie przez osob' 

%cigan$ przest'pstwa wskazanego we wniosku. Przest'pstwo to musi mie( 

przy tym charakter „ekstradycyjny” . 25

Tymczasowe aresztowanie z art. 605 § 1 KPK nie ma charakteru 

obligatoryjnego, co oznacza, &e w toku post'powania ekstradycyjnego mog$ 

zosta( zastosowane nieizolacyjne %rodki zapobiegawcze, je&eli b'd$ one 

wystarczaj$ce dla zabezpieczenia prawid!owego toku tego post'powania 

 Zob. postanowienie w sprawie o sygn. akt II KO 289/99, LEX nr 39863.23

 Postanowienie S$du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 2004 r., sygn. akt II AKz 186/04, 24

LEX nr 142935.

 L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Ekstradycyjny charakter przest'pstwa, „Zeszyty Naukowe 25

Uniwersytetu Rzeszowskiego”, ZESZYT 97/2017, Prawo 21, s. 11-30. Zdaniem autorek obecnie dominuje 
pogl$d, zgodnie z którym „przy określaniu przestępstw ekstradycyjnych uważa się przestępstwa 
zagrożone karą, której górna granica wysokości to minimum rok pozbawienia wolności w przypadku 
wniosku o wydanie oskarżonego w celu przeprowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego oraz 
zagrożone karą 6 miesięcy pozbawienia wolności w razie żądania wydania w celu odbycia kary”, zob. 
tam&e, s. 21-22. 
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oraz b'd$ zapewnia!y realn$ mo&liwo%( wydania osoby %ciganej pa"stwu 

obcemu . 26

Zgodnie natomiast z art. 605 § 2 KPK tymczasowe aresztowanie przed 

z!o&eniem wniosku o wydanie mo&e by( zastosowane wy!$cznie na pro%b' 

pa"stwa obcego, je&eli organ pa"stwa wzywaj$cego zapewni, &e wobec 

osoby %ciganej zapad! w tym pa"stwie prawomocny wyrok skazuj$cy lub 

wydano postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu. Czas trwania 

aresztu ekstradycyjnego w takim wypadku nie mo&e przekroczy( 40 dni . 27

Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z art. 605 § 5 KPK, uchyla si' je&eli 

dane zawarte we wniosku o wydanie s$ niewystarczaj$ce i s$d lub prokurator 

za&$da! ich uzupe!nienia, a pa"stwo obce w terminie miesi$ca od dnia 

dor'czenia &$dania uzupe!nienia wniosku o wydanie organowi, który je 

zg!osi!, nie nades!a!o potrzebnych dokumentów lub informacji. 

Nadto, w razie odmowy wydania, cofni'cia przez pa"stwo obce wniosku 

o wydanie lub tymczasowe aresztowanie albo w razie gdy organ pa"stwa 

obcego zawiadomiony o czasie i miejscu wydania &$danej osoby nie 

przejmuje jej w terminu 7 dni od ustalonego dnia wydania, zarz$dza si' 

zwolnienie tymczasowo aresztowanego, je&eli nie jest on pozbawiony 

wolno%ci w innej sprawie (art. 605 § 6 KPK). 

Nowelizacja dokonana z dniem 27 kwietnia 2017 r.wprowadzi!a 

samodzieln$ podstaw' zastosowania tymczasowego aresztowania w art. 

605a §#2 KPK. Zgodnie z tym przepisem s$d mo&e pozbawi( wolno%ci osob' 

%cigan$, je&eli zwraca si' o to w!a%ciwy organ pa"stwa obcego poprzez 

wprowadzenie wpisu do bazy danych Mi'dzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej lub do Systemu Informacyjnego Schengen, stanowi$cego 

 S$du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2014 r., sygn. akt II AKz 169/14, LEX nr 1514948. 26

 Gwarancje w tym zakresie zawiera równie& art. 16 ust. 4 Europejskiej konwencji o ekstradycji. Z 27

przepisu tego wynika, &e tymczasowe aresztowanie mo&e by( zako"czone, je&eli w ci$gu 18 dni od 
chwili aresztowania pa"stwo wezwane nie otrzyma wniosku o wydanie oraz niezb'dnych dokumentów. 
Okres takiego aresztowania nie mo&e w &adnym razie przekroczy( 40 dni, licz$c od daty aresztowania. 
Zob. te& B. Augustyniak, dz. cyt.
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zapewnienie, &e wobec osoby %ciganej zapad! prawomocny wyrok skazuj$cy 

lub wydano inn$ decyzj' b'd$c$ podstaw$ pozbawienia wolno%ci, a w 

przypadku rejestracji w bazie Mi'dzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej - &e pa"stwo to wyst$pi o jej wydanie. Czas trwania 

tymczasowego aresztowania nie mo&e by( d!u&szy ni& 7#dni. 

Zwróci( przy tym nale&y uwag' na tre%( art. 615 § 2 KPK, który stanowi, 

&e#przepisów dzia!u XIII KPK nie stosuje si', je&eli umowa mi'dzynarodowa, 

której Rzeczpospolita Polska jest stron$, albo#akt prawny reguluj$cy dzia!anie 

mi'dzynarodowego trybuna!u karnego stanowi inaczej. Wyra&ona w tym 

przepisie zasada pierwsze"stwa umów mi'dzynarodowych znajduje 

podstaw' w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym umowa 

mi'dzynarodowa raty*ikowana za uprzedni$ zgod$ wyra&on$ w ustawie ma 

pierwsze"stwo przed ustaw$, je%li ustawy tej nie da si' pogodzi( z umow$. 

Jak wskazywa! wielokrotnie S$d Najwy&szy w swoim orzecznictwie Przepisy 

zawarte w!rozdzia"ach 64!i!65!Kodeksu post'powania karnego w!stosunku do 

umów mi'dzynarodowych pe"ni% rol' subsydiarn% i! ich celem jest 

zapewnienie praktycznej mo#liwo(ci wykonywania postanowie$ umownych . 28

Granice stosowania przepisów kodeksowych tworzy za%# art. 615 § 2# KPK, 

stanowi$c, &e#przepisów Kodeksu post'powania karnego nie stosuje si', gdy 

umowa mi'dzynarodowa stanowi inaczej . 29

 Por. uchwa!a S$du Najwy&szego z dnia 26 sierpnia 2004 r.,#I KZP 16/04, LEX nr 119756; tak&e M. 28

P!achta: Rola prokuratury i prokuratora w dziedzinie mi'dzynarodowej wspó!pracy w sprawach 
karnych, Studia Prawnicze 2006, nr 4, s. 7; H.#Kuczy"ska: Stosowanie %rodków zapobiegawczych w 
post'powaniu ekstradycyjnym w orzecznictwie s$dów polskich, Orzecznictwo S$dowe w sprawach 
karnych. Aspekty europejskie i unijne, L.#Gardocki, J. Gody", M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 
2008, s.#244

 Zob. postanowienie SN z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 367/08, LEX nr 496134.29
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6. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA 
W#POST0POWANIU O PRZEKAZANIE OSOBY +CIGANEJ NA 

PODSTAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA  

Celem przepisów reguluj$cych przekazywanie osób %ciganych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej %ciganych europejskim nakazem 

aresztowania jest przeprowadzenie przeciwko takiej osobie post'powania 

karnego lub wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolno%ci albo innego 

%rodka polegaj$cego na pozbawieniu wolno%ci na terytorium innego pa"stwa 

cz!onkowskiego Unii Europejskiej (art. 607k § 1 KPK). Podobnie jak 

w#procedurze ekstradycyjnej, tymczasowe aresztowanie mo&e by( stosowane 

przed wp!yni'ciem nakazu europejskiego (art. 607k § 4 KPK) oraz po jego 

otrzymaniu (art. 607k § 3 KPK). Decyzja s$du w zakresie zastosowania 

izolacyjnego %rodka zapobiegawczego w tym post'powaniu nie ma 

charakteru obligatoryjnego .  30

W celu zabezpieczenia prawid!owego przebiegu takiego post'powania, 

po otrzymaniu nakazu europejskiego, s$d okr'gowy na wniosek prokuratora, 

mo&e zastosowa( tymczasowe aresztowanie. S$d oznacza termin 

tymczasowego aresztowania bior$c pod uwag' czas niezb'dny do 

przekazania osoby %ciganej. ,$czny okres stosowania tymczasowego 

aresztowania nie mo&e przekroczy( 100 dni. Jest to bezwzgl'dne czasowe 

ograniczenie mo&liwo%ci stosowania tymczasowego aresztowania w toku 

procedury zwi$zanej z przekazaniem osoby %ciganej na podstawie ENA. 

Wprowadzenie tego maksymalnego terminu stanowi zabezpieczenie 

 Por. Postanowienie S$du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt II AKz 325/18, LEX 30

nr 2524971. Zob. te& postanowienie S$du Apelacyjnego w ,odzi z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt II AKz 
470/09, LEX nr 630265. S$d Apelacyjny w ,odzi wskaza! przy tym, &e osoba %cigana mo&e zosta( w 
dowolnym terminie zwolniona zgodnie z prawem krajowym pa"stwa wykonania. Dodaje, 
i&#ustawodawca europejski oczekuje, #e cel w postaci przekazania osoby (ciganej zostanie osi%gni'ty, 
nie wykluczaj%c mo#liwo(ci odst%pienia od stosowania tymczasowego aresztowania, je#eli tylko organ 
s%dowy pa$stwa wykonania nakazu przy pomocy innych (rodków zapobiegnie ucieczce tej osoby i tym 
samym zapewni jej przekazanie.
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podstawowych praw jednostki pozbawianej wolno%ci, przed podj'ciem 

prawomocnej decyzji w przedmiocie wykonania ENA . 31

Przepis art. 607k § 3 wprowadza, w przeciwie"stwie do post'powania 

ekstradycyjnego, samoistn$ podstaw'# zastosowania izolacyjnego %rodka 

zapobiegawczego. Jest ni$ istnienie wydanego w innym pa"stwie 

cz!onkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazuj$cego lub innej 

decyzji stanowi$cej podstaw'# pozbawienia wolno%ci osoby %ciganej. 

Okre%lona w omawianym przepisie podstawa tymczasowego aresztowania 

stanowi przepis szczególny wobec art. 249 § 1 KPK oraz art. 258 KPK. Z uwagi 

na taki charakter przepisu, w doktrynie podkre%la si', &e do zastosowania 

tymczasowego aresztowania nie jest niezb'dne ustalenie istnienia du&ego 

prawdopodobie"stwa, &e osoba %cigana dopu%ci!a si' zarzucanego 

przest'pstwa. S$d rozstrzygaj$cy opieraj$ si' w tym zakresie na zasadzie 

wzajemnego uznawania orzecze" . Zgodnie z pogl$dem S$du Najwy&szego, 32

na rozstrzygni'cie w przedmiocie wniosku o orzeczenie tymczasowego 

aresztowania wobec osoby %ciganej mo&e jednak mie( wp!yw wyst$pienie 

w# konkretnej sprawie ustawowych przes!anek odmowy wykonania nakazu, 

w#tym okre%lonej w art. 607p § 1 pkt 5 KPK, zakazuj$cej jego wykonania, je&eli 

narusza!oby to prawa i wolno%ci cz!owieka i obywatela . 33

Natomiast przed wp!yni'ciem nakazu europejskiego s$d mo&e 

zastosowa( wobec osoby %ciganej tymczasowe aresztowanie na czas nie 

d!u&szy ni& 7 dni, je&eli zwraca si' o to w!a%ciwy organ s$dowy, który wyda! 

nakaz europejski, poprzez wprowadzenie wpisu do Systemu Informacyjnego 

 Postanowienie S$du Apelacyjnego we Wroc!awiu z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt II AKz 3/12, LEX 31

nr 1110777.

 B. Augustyniak [w:] K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. +wiecki, B. Augustyniak, Kodeks post'powania 32

karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 607(k). Por. tak&e Wyrok S$du 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. akt II AKz 96/16, LEX nr 2087720, a tak&e 
Postanowienie S$du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II AKz 770/14, LEX 
nr 1665565.

 Postanowienie S$du Najwy&szego 7 s'dziów z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I KZP 9/14, LEX nr 33

1491069.
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Schengen lub do bazy danych Mi'dzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej, stanowi$cego zapewnienie, &e wobec osoby %ciganej zapad! 

prawomocny wyrok skazuj$cy lub wydano inn$ decyzj' b'd$c$ podstaw$ 

pozbawienia wolno%ci (art. 607k § 3a KPK).  

Dla zobrazowania skali analizowanego zagadnienia zwróci( nale&y uwag' 

na dane opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwo%ci wed!ug informacji 

pozyskanych z s$dów powszechnych , dotycz$ce stosowania ENA. Wynika z 34

nich, &e nie w ka&dym przypadku, w którym pa"stwo obce skierowa!o ENA do 

Polski, s$dy wydawa!y postanowienie o przekazaniu. Szczegó!owe wskazanie 

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, ENA -Europejski Nakaz Aresztowania w latach 2004-2020, dost'p: 34

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. Brak jednocze%nie w tych 
danych wyszczególnienia, czy w toku post'powania stosowane by!o tymczasowe aresztowanie. 
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przyczyn innego zako"czenia post'powania wymyka si' ramom niniejszego 

raportu i wymaga!oby pog!'bionej analizy akt post'powania. 
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7. DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA I ZADO+1UCZYNIENIA Z TYTU,U 
NIEW/TPLIWIE NIES,USZNEGO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA 

Cudzoziemiec jako uprawniony do odszkodowania i zado!&uczynienia 

Rozdzia! 58 KPK reguluje sposób dochodzenia od Skarbu Pa"stwa 

odszkodowania za poniesion$ szkod' lub zado%(uczynienia za doznan$ 

krzywd' w wyniku nies!usznego skazania (art. 552 § 1 i 2), nies!usznego 

zastosowania %rodka zabezpieczaj$cego (§ 3) i niew$tpliwie nies!usznego 

tymczasowego aresztowania lub zatrzymania (§ 4). Do 2015 r., w zwi$zku 

z#obowi$zywaniem art. 559 KPK, ustanawiaj$cym zasad' wzajemno%ci, prawo 

cudzoziemców do dochodzenia roszcze" z art. 552 KPK by!o ograniczone. 

Jednak przepis ten zosta! uchylony w ca!o%ci i nie obowi$zuje. Zmiana ta 

skutkuje przyznaniem cudzoziemcom prawa wyst$pienia z &$daniem w 

zakresie, jakim dysponuje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiada to 

standardom przyj'tym m.in. w art. 5 ust. 5 Konwencji o Ochronie Praw 

Cz!owieka i Podstawowych Wolno%ci. Do post'powania stosuje si' przepisy 

KPK, a w kwestiach nieuregulowanych w tym kodeksie – przepisy KPK (art. 

558 KPK). 

Przes$anki odpowiedzialno!ci 

Okoliczno%ci$ stanowi$c$ przes!ank' dochodzenia roszcze" z art. 552 § 

4 KPK jest „niew$tpliwie nies!uszne” tymczasowe aresztowanie lub 

zatrzymanie. Odszkodowanie lub zado%(uczynienie nie przys!uguj$ zatem 

z#tytu!u samego faktu zastosowania tych %rodków.  

Przes!anki odpowiedzialno%ci zosta!y szeroko omówione przez S$d 

Najwy&szy w uchwale z dnia 15 wrze%nia 1999 r., sygn. akt I KZP 27/99 . 35

Z# pos!u&enia si' przez ustawodawc' w tre%ci art. 552 § 4 KPK wyra&enia 

„niew$tpliwie nies!usznego”, wynika, &e ryzyko Skarbu Pa"stwa, w tym 

 LEX nr 37467.35
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wypadku, kszta!towane jest przede wszystkim przez kryterium s!uszno%ci 

(przes!anka s!uszno%ci). Tym samym, je&eli tymczasowe aresztowanie by!o 

s!uszne, to samo powstanie szkody, wynikaj$ce z jego stosowania, 

nie#stanowi podstawy odpowiedzialno%ci Skarbu Pa"stwa. Tak samo b'dzie 

w#wypadku nies!uszno%ci. Tylko bowiem niew$tpliwa nies!uszno%( stanowi( 

mo&e podstaw' tego roszczenia odszkodowawczego. Oznacza to, &e oceny 

s!uszno%ci tymczasowego aresztowania, na gruncie przepisu art. 552 § 4 KPK, 

nale&y dokonywa( przede wszystkim z punktu widzenia ostatecznego 

rozstrzygni'cia w sprawie. Wobec tego, niew$tpliwie nies!uszne tymczasowe 

aresztowanie to takie, które, przede wszystkim z perspektywy ostatecznego 

rozstrzygni'cia sprawy i ko"cowych ustale" dokonanych w sprawie 

o#odszkodowanie, nie powinno mie( miejsca. 

S$d Najwy&szy wskaza! przypadki, w których niew$tpliwie nies!uszne 

tymczasowe aresztowanie b'dzie mia!o miejsce. W pierwszej kolejno%ci 

b'dzie to mia!o miejsce, gdy by!o ono stosowane z naruszeniem przepisów 

rozdzia!u 28 KPK (odnosz$cych si' do tego %rodka zapobiegawczego: 

art.# 249, 250, 253, 257-260 i 263 KPK), dotycz$cych tego %rodka 

zapobiegawczego albo okaza!o si' niezasadne z punktu widzenia 

ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygni'cia w przedmiocie 

odpowiedzialno%ci karnej, w %wietle ca!okszta!tu okoliczno%ci ustalonych 

w# tej sprawie, a tak&e w toku post'powania w#przedmiocie odszkodowania 

lub zado%(uczynienia za nies!uszne tymczasowe aresztowanie . 36

W ocenie S$du Najwy&szego niew$tpliwie nies!uszne tymczasowe 

aresztowanie nie b'dzie mia!o miejsca w sytuacji, o której w art. 259 § 4 KPK, 

gdy oskar&ony (podejrzany) ukrywa! si' lub uporczywie nie stawia! si' na 

wezwania. Wówczas nie mamy do czynienia z obraz$ przepisów rozdzia!u 

 W takim wypadku ocena s!uszno%ci dokonywana jest z punktu widzenia okoliczno%ci istniej$cych w 36

chwili stosowania tymczasowego aresztowania, gdy& w!a%nie wtedy zosta!o wydane orzeczenie z 
obraz$ wskazanych przepisów. Dalszy przebieg post'powania nie ma znaczenia dla dokonania oceny 
s!uszno%ci.
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28#KPK. Jest to bowiem sytuacja, gdy organ pa"stwa (s$d), w sposób jedynie 

przez zastosowanie tymczasowego aresztowania, realizuje swój ustawowy 

obowi$zek (art. 2 KPK), a oskar&ony (podejrzany) o pope!nienie przest'pstwa, 

b'd$c do tego zobowi$zany ustawowo (art. 75 § 1 KPK), nie stawia! si' na 

wezwania s$du. Takie tymczasowe aresztowanie nie tylko nie jest 

niew$tpliwie nies!uszne, czy nies!uszne, lecz uzna( je trzeba po prostu za 

s!uszne, jako#zgodne z prawem. 

Ty m c z a s o w e p o z b a w i e n i e w o l n o % c i n i e b 'd z i e m o &n a 

uzna(# za# niew$tpliwie nies!uszne, gdy sam poszkodowany, swym umy%lnie 

zawinionym zachowaniem, spowodowa! niekorzystne dla siebie orzeczenie w 

tym przedmiocie, gdy przyczyn$ tego jest nie podyktowana realizacj$ prawa 

do obrony odmowa z jego strony wykazania swej to&samo%ci. W tym 

wypadku tak&e wzgl'dy s!uszno%ci b'd$ przemawia!y za wy!$czeniem 

odpowiedzialno%ci odszkodowawczej Skarbu Pa"stwa. 

S$d Najwy&szy dopuszcza przy tym, orzeczenie zado%(uczynienia lub 

odszkodowania na podstawie art. 552 § 4 KPK, mimo, w zasadzie, nagannego 

zachowania oskar&onego, powoduj$cego stosowanie tymczasowego 

aresztowania, np. takie zachowanie osoby o wyj$tkowo niskim poziomie 

intelektualnym. 

Zarazem, w sytuacji, gdy przy stosowaniu tymczasowego aresztowania 

nie dosz!o do obrazy przepisów rozdzia!u 28 KPK, ale s$d podejmowa! 

decyzj' w# tym przedmiocie na podstawie nieprawdziwych okoliczno%ci, co 

zosta!o ustalone w pó)niejszym okresie, to takie tymczasowe aresztowanie 

te& nale&y uzna( za niew$tpliwie nies!uszne. 
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S$d Najwy&szy stan$! przy tym na stanowisku, &e za niew$tpliwie 

nies!uszne, w zasadzie , uzna( nale&y ka&de tymczasowe aresztowanie 37

oskar&onego (podejrzanego), który ostatecznie (prawomocnie) zosta!:  

• uniewinniony,  

• umorzono w stosunku do niego post'powanie, tak&e warunkowo,  

• s$d odst$pi! od wymierzenia kary,  

• nast$pi!o skazanie na kar' pozbawienia wolno%ci z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania,  

• wymierzona zosta!a tylko kara nie zwi$zana z pozbawieniem 

wolno%ci lub %rodek karny,  

• gdy wymierzona zosta!a kara pozbawienia wolno%ci w wysoko%ci 

ni&szej ni& okres tymczasowego stosowania aresztowania . 38

  

 Odnosz$c si' do powy&szych wypadków bardziej szczegó!owo, 

S$d#Najwy&szy wyja%ni!, i&#prawomocne uniewinnienie, w zasadzie, stanie si' 

zawsze podstaw$ ustalenia, &e wcze%niej stosowane tymczasowe 

aresztowanie by!o niew$tpliwie nies!uszne, i to bez wzgl'du na to, czy jego 

podstaw$ b'dzie pewne stwierdzenie, &e przest'pstwa w ogóle nie 

pope!niono, albo &e pope!ni! je kto inny, czy te& sta!o si' tak dlatego, &e nie 

zdo!ano zebra( wystarczaj$cych dowodów winy, nawet wówczas, gdy 

zastosowanie mia!a regu!a okre%lona w art. 5 § 2 KPK. Sytuacja taka b'dzie 

mia!a miejsce równie&, gdy s$d wydaje wyrok uniewinniaj$cy w wypadkach 

przewidzianych w art. 414 § 1 KPK, gdy w sprawie zaistnia!y okoliczno%ci 

okre%lone w art. 17 § 1 pkt 2 KPK chyba &e sprawca w# chwili czynu by! 

niepoczytalny, gdy& wówczas s$d umarza post'powanie. 

 Oczywi%cie nale&y ka&dorazowo uwzgl'dnia( konkretne okoliczno%ci sprawy. W sytuacji bowiem, 37

zawinionego zachowania oskar&onego, pozwalaj$cego postawi( mu zarzut, ze spo!ecznego punktu 
widzenia, spowodowania niekorzystnego dla siebie orzeczenia w przedmiocie tymczasowego, %rodek 
taki nie b'dzie niew$tpliwie nies!uszny.

  W takiej sytuacji problem odszkodowania dotyczy tylko stosowania tymczasowego aresztowania w 38

czasie stanowi$cym ró&nic' mi'dzy tymi okresami.
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 Tak samo b'dzie, gdy prawomocne umorzenie post'powania 

na# podstawie art. 17 § 1 KPK, tak&e po rozpocz'ciu przewodu s$dowego 

(art.#385 § 1 KPK), w sytuacjach okre%lonych w art. 414 § 1, stanie si', co do 

zasady, podstaw$ ustalenia, &e wcze%niej stosowane tymczasowe 

aresztowanie by!o niew$tpliwie nies!uszne. 

 Ocena nies!uszno%ci tymczasowego aresztowania b'dzie taka sama, 

jak# w wypadkach uniewinnienia, gdy dosz!o do umorzenia post'powania 

z#przyczyn okre%lonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 KPK. Tymczasowe aresztowanie 

trzeba uzna( za niew$tpliwie nies!uszne tak&e w ka&dym wypadku umorzenia 

post'powania na podstawie art. 17 § 2 pkt 2 KPK w zw. z art. 31 § 1 KK, wobec 

ustalenia, &e sprawca czynu zabronionego by! w chwili jego pope!nienia 

niepoczytalny. 

 Niew$tpliwie nies!uszne, w ka&dym wypadku, b'dzie tymczasowe 

aresztowanie w sprawie, w której post'powanie zosta!o umorzone wobec 

ustalenia, &e spo!eczna szkodliwo%( czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 KPK). 

 Zdaniem S$du Najwy&szego, w zasadzie, równie& w sytuacji umorzenia 

post'powania wobec ustalenia, &e sprawca czynu zabronionego, z mocy 

ustawy, nie podlega karze (art. 17 § 1 pkt 4 KPK), tymczasowe aresztowanie 

b'dzie niew$tpliwie nies!uszne. S$ to bowiem wypadki, gdy: sprawca 

odst$pi! od czynu lub zapobieg! skutkowi (np. art. 15 § 1, art. 17, 21 § 1, art. 131 

§ 1, art. 252 § 4 KK), okaza! czynny &al (np. art. 169 § 1, art. 220 § 3, art. 259, 

art. 296 § 5, art. 297 § 3, art. 299 § 8 KK), albo zaistnia!y inne okoliczno%ci (np. 

art. 233 § 3, art. 236 § 2, art. 239 § 2, art. 240 § 3 KK). Obowi$zek ustalenia 

wszystkich tego rodzaju okoliczno%ci le&y po stronie organu prowadz$cego 

post'powanie (art.#4#KPK). 

 Nie ma znaczenia dla oceny przes!anek z art. 552 § 4 KPK, umorzenie 

post'powania z powodu %mierci oskar&onego (podejrzanego), na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 5 KPK. 
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 Z kolei umorzenie post'powania z powodu przedawnienia karalno%ci 

(art. 17 § 1 pkt 6 KPK), którego termin up!yn$! przed wszcz'ciem 

post'powania w sprawie, w której stosowane by!o tymczasowe aresztowanie, 

zawsze b'dzie %wiadczy( o niew$tpliwej nies!uszno%ci tego %rodka 

zapobiegawczego. Tak# samo b'dzie w wypadku, gdy termin ten up!ynie 

w#toku post'powania, które nie zostanie umorzone, a oskar&ony (podejrzany) 

nadal b'dzie tymczasowo aresztowany. W tym ostatnim wypadku 

niew$tpliwie nies!uszne b'dzie ono po up!ywie terminu przedawnienia. Je&eli 

za% chodzi o wcze%niejszy okres pozbawienia wolno%ci w tym trybie, 

a# oskar&ony po up!ywie terminu przedawnienia nie jest ju& tymczasowo 

aresztowany, to umorzenie post'powania z tego powodu zdecyduje tak&e o 

niew$tpliwej nies!uszno%ci tymczasowego aresztowania, z wyj$tkiem sytuacji, 

gdy brak mo&liwo%ci wcze%niejszego zako"czenia post'powania wynika! 

z#bezprawnego zachowania oskar&onego . W takim bowiem tylko zakresie 39

zasada s!uszno%ci pozwala uzna( odpowiedzialno%( Skarbu Pa"stwa, 

na# zasadzie ryzyka, za to, &e nie zdo!ano poci$gn$( sprawcy czynu 

zabronionego do odpowiedzialno%ci karnej w#ustawowo okre%lonym czasie. 

 W ka&dym wypadku stosowania tymczasowego aresztowania 

w# sprawie, w której post'powanie nie powinno si' toczy(, wobec powagi 

rzeczy os$dzonej - res iudicata (art. 17 § 1 pkt 7 in principio KPK) oraz gdy 

umorzenie post'powania nast$pi!o wobec wcze%niej wszcz'tego 

post'powania, które si' toczy - lis pendens (art. 17 § 1 pkt 7 in *ine KPK), uzna( 

je nale&y za niew$tpliwie nies!uszne. 

 S$d Najwy&szy podkre%la tak&e, i& we wszystkich wypadkach, 

gdy# post'powanie zosta!o umorzone, gdy& sprawca nie podlega! 

orzecznictwu polskich s$dów karnych (art. 17 § 1 pkt 8 KPK), tymczasowe 

aresztowanie zawsze b'dzie niew$tpliwie nies!uszne. 

 Np. ukrywania si' oskar&onego czy niestawiennictwa na wezwania, czy te& innego bezprawnego 39

zachowania oskar&onego, które spowodowa!o przed!u&enie post'powania, np. samookaleczenie 
uniemo&liwiaj$ce uczestniczenie w czynno%ciach procesowych). 
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 Tymczasowe aresztowanie b'dzie zawsze niew$tpliwie nies!uszne, 

gdy# umorzenie post'powania nast$pi!o wobec ustalenia braku skargi 

uprawnionego oskar&yciela (art. 17 § 1 pkt 9 KPK), braku wymaganego 

zezwolenia na %ci$ganie (art. 11 § 1 pkt 10 in principio KPK) oraz w razie braku 

wniosku o %ciganie (art. 17 § 1 pkt 10 in *ine KPK), a gdy wniosek zosta! 

skutecznie cofni'ty (art. 12 § 3 KPK) tylko wtedy, gdy cofni'cie wniosku 

nast$pi!o wy!$cznie z inicjatywy osoby uprawnionej (nie dotyczy to wi'c np. 

sytuacji, kiedy wnioskodawca zosta! nak!oniony do cofni'cia wniosku, przez 

oskar&onego, czy osob' mu blisk$).  

 Zdaniem S$du Najwy&szego, tak&e ustalenie, &e zachodzi inna 

okoliczno%( wy!$czaj$ca %ciganie (art. 17 § 1 pkt 11 KPK) b'dzie %wiadczy( 

o# niew$tpliwej nies!uszno%ci tymczasowego aresztowania, chyba &e 

z#okoliczno%ci konkretnej sprawy b'dzie wynika!o, &e osoba poszkodowana 

wy!$cznie swoim umy%lnym zachowaniem spowodowa!a wydanie orzeczenia 

w przedmiocie tymczasowego aresztowania, albo si' w ten sposób do tego 

przyczyni!a i w!a%nie wzgl'dy s!uszno%ci przemawiaj$ za wy!$czeniem 

odpowiedzialno%ci Skarbu Pa"stwa za powsta!$ szkod' lub krzywd' albo jej 

ograniczeniem. 

 W wypadku zako"czenia post'powania w inny sposób, 

tj.# post'powanie karne zosta!o warunkowo umorzone, s$d odst$pi! od 

wymierzenia kary, wymierzona zosta!a kara pozbawienia wolno%ci krótsza ni& 

okres tymczasowego aresztowania, kara pozbawienia wolno%ci 

z# warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo tylko kara nie zwi$zana 

z#pozbawieniem wolno%ci lub %rodek karny, okres pozbawienia wolno%ci za% 

nie zosta! zaliczony na poczet kary w tej lub innej sprawie równie& wyst$pi 

szkoda zwi$zana z wykonaniem tymczasowego aresztowania.  

U&yty w tre%ci art. 552 § 4 KPK zwrot „tymczasowe aresztowanie lub 

zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem równie& zastosowane przez obce 

pa"stwo wobec osoby %ciganej rzeczywiste pozbawienie wolno%ci: 
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1)# na# skutek wydania przez polski s$d europejskiego nakazu aresztowania; 

2)# na# wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu, chyba &e 

nast$pi!o ono na podstawie decyzji organu pa"stwa wezwanego w ramach 

procedury ekstradycyjnej wy!$cznie w wyniku naruszenia zobowi$za" 

wynikaj$cych z a) umowy mi'dzynarodowej, na podstawie której pierwotny 

wniosek zosta! z!o&ony, które to naruszenie nie by!o mo&liwe do przewidzenia 

w dacie sk!adania wniosku lub w trakcie jego realizacji albo b) ustale" 

poczynionych na szczeblu dyplomatycznym w przedmiocie konkretnego 

post'powania ekstradycyjnego, w przypadku braku umowy w tym zakresie 

(zob. Uchwa!a S$du Najwy&szego z dnia 25 lutego 2021 r., sygn. akt I KZP 

5/20, LEX nr 3123903). 

Szkoda (maj$tkowa) mo&e by( wyrz$dzona zarówno na osobie (poprzez 

naruszenie dóbr osobistych prowadz$ce do uszczerbku w maj$tku), jak i 

mieniu. Na szkod' maj$tkow$ mog$ z!o&y( si' zarówno poniesione straty, 

jak# i utracone korzy%ci, udowodnione zgodnie z metod$ dyferencyjn$. 

Szkoda niemaj$tkowa (krzywda) wi$&e si' z naruszeniem dóbr osobistych 

wnioskodawcy i równie& to zagadnienie jest regulowane w przepisach KC 

(m.in. art. 23, 24, 444, 445, 448). By ustali( fakt naruszenia, nale&y odwo!a( 

si' do czynników obiektywnych, a nie polega( wy!$cznie na subiektywnych 

odczuciach wnioskodawcy. Wysoko%( sumy zado%(uczynienia wymaga 

rozwa&enia wszystkich okoliczno%ci sprawy, w szczególno%ci rodzaju 

naruszonego dobra i rozmiaru doznanej krzywdy, intensywno%ci naruszenia 

oraz stopnia winy sprawcy, a tak&e sytuacji maj$tkowej zobowi$zanego. 

Zasad$ odpowiedzialno%ci przyj't$ w przypadku &$dania odszkodowania 

b$d) zado%(uczynienia jest zasada ryzyka. Dlatego wnioskodawca – jako ten, 

na którym spoczywa ci'&ar dowodu (art. 6 KC) - nie musi wykazywa( winy 

konkretnego funkcjonariusza, a jedynie bezprawno%( dzia!ania i poniesion$ 

szkod' b$d) doznan$ krzywd'. Równocze%nie, s$d, stosuj$c zasad' prawdy 

materialnej (art. 2 § 2 KPK), nie jest zwi$zany wysoko%ci$ odszkodowania 
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b$d) zado%(uczynienia dochodzon$ w post'powaniu. Pomi'dzy 

zastosowaniem %rodka a szkod$ b$d) krzywd$ powinien te& istnie( 

adekwatny zwi$zek przyczynowy. 

 Przypadki wy!$czenia odpowiedzialno%ci Skarbu Pa"stwa zosta!y 

okre%lone w art. 553 § 1 KPK. Zgodnie z tym przepisem roszczenie o 

odszkodowanie lub zado%(uczynienie nie przys!uguje temu, kto w zamiarze 

wprowadzenia w b!$d s$du lub organu %cigania z!o&y! fa!szywe 

zawiadomienie o pope!nieniu przest'pstwa lub fa!szywe wyja%nienie i 

spowodowa! tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, 

tymczasowego aresztowania, zastosowania %rodka zabezpieczaj$cego albo 

zatrzymanie 

 Je&eli oskar&ony przyczyni! si' do wydania takiego orzeczenia, to, co prawda, 

tymczasowe aresztowanie mo&na uzna(  za niew$tpliwie nies!uszne, ale 

zastosowanie b'dzie mia! art. 362 KC. 

 Odpowiedzialno%( Skarbu Pa"stwa z tytu!u niew$tpliwie nies!usznego 

tymczasowego aresztowania, wchodzi w gr' tylko wówczas, gdy osoba 

pozbawiona wolno%ci w tym trybie rzeczywi%cie ponios!a szkod' lub dozna!a 

krzywdy, która nie zosta !a zrekompensowana. Szkoda zostanie 

zrekompensowana w tych wszystkich wypadkach, gdy okres tymczasowego 

aresztowania zostanie zaliczony na poczet kary (nie tylko pozbawienia 

wolno%ci) w tej sprawie, w której tymczasowe aresztowanie by!o stosowane 

lub w innej sprawie, na podstawie art. 63 § 1 KPK i art. 417 KPK . 40

Pe$nomocnik  

Cudzoziemiec mo&e w post'powaniu korzysta( z pomocy pe!nomocnika. 

Mo&e &$da( ustanowienia go z urz'du, je%li nie posiada pe!nomocnika 

z#wyboru (art. 88 § 1 KPK) oraz je%li „w sposób nale&yty wyka&e, &e nie jest 

w# stanie ponie%( kosztów obrony bez uszczerbku dla niezb'dnego 

 Uchwa!a SN z dnia 15 wrze%nia 1999 r., sygn. akt I KZP 27/99, LEX nr 37467.40
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utrzymania siebie i rodziny” (art. 78 § 1 KPK). Je%li cudzoziemiec korzysta! z 

pomocy obro"cy w post'powaniu, w którym zastosowano wobec niego 

tymczasowe aresztowanie b$d) zatrzymanie, w post'powaniu o zap!at' 

odszkodowania lub zado%(uczynienia za niew$tpliwie nies!uszne 

zastosowanie tych %rodków jego pe!nomocnikiem b'dzie dotychczasowy 

obro"ca, poniewa& „upowa&nienie do obrony udzielone obro"cy w sprawie 

zachowuje moc jako upowa&nienie do dzia!ania w charakterze pe!nomocnika” 

(art. 556 § 4 KPK). 

T$umacz 

W kontek%cie post'powania uregulowanego w rozdziale 58 KPK nale&y 

pami'ta( o obowi$zku wezwania t!umacza w razie konieczno%ci 

przes!uchania osoby niew!adaj$cej j'zykiem polskim, zapoznania strony 

z# tre%ci$ przeprowadzonego dowodu oraz prze!o&enia na j'zyk polski pisma 

sporz$dzonego w j'zyku obcym lub odwrotnie (art. 204 § 1 pkt 2 i § 2 KPK). 

W# praktyce, t!umacz powinien by( zatem obecny na ka&dej rozprawie, 

na# której osobi%cie stawi si' cudzoziemiec b'd$cy wnioskodawc$. W tej 

sytuacji ma zastosowanie art. 5 ust. 2 i 3 USP. Nale&y zaznaczy(, &e, podobnie 

jak w przypadku zatrzymuj$cego funkcjonariusza, znajomo%( przez sk!ad 

s$du j'zyka ojczystego wnioskodawcy nie zwalnia z obowi$zku wyznaczenia 

t!umacza. 

Pomoc prawna 

W post'powaniu o odszkodowanie lub zado%(uczynienie pewne 

niezb'dne czynno%ci mog$ by( wykonywane w drodze pomocy prawnej, 

w# oparciu o przepisy rozdzia!u 62 KPK, w tym dor'czanie pism, 

przes!uchiwanie, dokonywanie ogl'dzin, przeszuka", zaj'cie i wydawanie 

przedmiotów, wzywanie do stawiennictwa, doprowadzenie, udost'pnianie 

akt i dokumentów oraz informacji o karalno%ci, udzielanie informacji o prawie. 
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DANE STATYSTYCZNE 

1. Cudzoziemcy w Polsce 

Z punktu widzenia omawianego zagadnienia istotne znaczenie maj$ 

ogólne dane statystyczne dotycz$ce liczby cudzoziemców na terytorium 

Polski.  

Zgodnie z przeprowadzonym w 2011 r. Narodowym Spisem 

Powszechnym do identy*ikacji narodowo-etnicznej w pierwszej, bądź drugiej 

kolejności (przed albo po Polskiej) identy*ikuje się 3,6 tys. Ormian, 51,0 tys. 

Ukraińców, 46,8 tys. Bia!orusinów, 13 tys. Rosjan, 4 tysiące Wietnamczyków i 
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oko!o 2 tys. Chińczyków. Wymienione mniejszości !ącznie stanowi!y oko!o 120 

tysięcy osób, a więc dość rozleg!ą grupę spo!eczną .  41

Badanie eksperymentalne  przeprowadzone przez G!ówny Urz$d 42

Statystyczny wykaza!o, &e na dzie" 31 grudnia 2019 r. szacunkowa liczba 

cudzoziemców wynosi!a ogó!em ponad 2 106 tys. Najwi'ksza liczebnie by!a 

subpopulacja obywateli Ukrainy - ponad 1 351 tys. Trzeci$ co do wielko%ci 

populacji by!a grupa Bia!orusinów, która liczy!a 105 tys.  

 G!ówny Urz$d Statystyczny, Struktura narodowo-etniczna, j'zykowa i wyznaniowa ludno%ci Polski - 41

Narodowy Spis Powszechny 2011, Warszawa 2015, s. 31. 

 G!ówny Urz$d Statystyczny, Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19, dost'p: https://42

stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-
covid-19,12,1.html.
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Z danych opublikowanych przez Urz$d do Spraw Cudzoziemców  43

wynika, &e w trzech kwarta!ach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadaj$cych 

wa&ne zezwolenia na pobyt na pocz$tku pa)dziernika wynosi!a 525 tys. osób. 

W%ród nich najwi'ksze grupy spo!eczne stanowili obywatele: Ukrainy – 293,8 

tys. osób, Bia!orusi – 37,1 tys., Niemiec – 19,7 tys., Rosji - 13,7 tys., Wietnamu- 

11,2 tys., Indii - 10,9 tys., Gruzji - 9,6 tys., W!och - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,9 

tys. oraz Chin – 6,9 tys. Zgodnie z informacj$ opublikowan$ przez Urz$d do 

Spraw Cudzoziemców, dane te nie uwzgl'dniaj$ osób przebywaj$cych w 

Polsce tymczasowo, np. na podstawie wizy czy w ramach ruchu 

bezwizowego.  

Z danych udost'pnianych przez Urz$d do Spraw Cudzoziemców  44

wynika, &e w 2020 r. liczba cudzoziemców z krajów takich jak Armenia, 

Gruzja, Rosja, Bia!oru%, Ukraina, Chiny, Wietnam posiadaj$cych wa&ne 

zezwolenia na pobyt wynosi!a !$cznie ponad 291 tys. osób. W%ród nich 

najwi'ksz$ grup' stanowili obywatele Ukrainy (niemal 227 tys.).  

Zwróci( uwag' nale&y, i& na przestrzeni dwóch lat, miedzy 2018 r. a 2020 

r.,  liczba cudzoziemców posiadaj$cych wa&ne zezwolenia na pobyt z Gruzji 

wzros!a niemal trzykrotnie. Natomiast w przypadku obywateli Bia!orusi i 

Ukrainy niemal dwukrotnie.  

Niezale&nie od )ród!a i rodzaju danych, zauwa&alna jest ogólna tendencja 

wzrostu populacji cudzoziemców w Polsce. Oczywi%cie jest to w g!ównej 

mierze wynikiem czynników ekonomicznych i spo!ecznych. Nie mo&na jednak 

przy tym pomija(, przynajmniej w odniesieniu do cz'%ci spo!eczno%ci 

obcokrajowców, poluzowania przepisów migracyjnych (ruch bezwizowy, 

u!atwienia w dost'pie do rynku pracy dla Ukrai"ców, Bia!orusinów, Rosjan, 

Gruzinów, Ormian i Mo!dawian).  

 Urz$d do Spraw Cudzoziemców, Zezwolenia na pobyt po III kwartale, dost'p: https://43

udsc.prowly.com/161616-zezwolenia-na-pobyt-po-iii-kwartale.

 Dane dost'pne na portalu https://migracje.gov.pl.44

53



54

Chiny
1%

Gruzja
2%

Wietnam
2%

Rosja
3%

Bia!oru%
7%

Pozosta!e
29%

Ukraina
56%

Odsetek cudzoziemców 
posiadaj$cych zezwolenie na 

pobyt w trzech kwarta!ach 2021 
r. wed!ug grup spo!ecznych. 

Wykres opracowany na 
podstawie danych Urz'du do 

Spraw Cudzoziemców



2. Prawomocnie skazani cudzoziemcy wed$ug wybranych 
narodowo!ci 

Dane udost'pnione przez Ministerstwo Sprawiedliwo%ci wskazuj$ na 

rosn$c$ liczb' cudzoziemców prawomocnie skazanych cudzoziemców 

ogó!em w latach 2010-2018 . O#ile w latach 2010-2015 liczba ta utrzymywa!a 45

si' mniej wi'cej na podobnym poziomie (mi'dzy 6,5 ty%. a 7,2 ty%.), to w 2018 

r. wynios!a nieco ponad 10 ty%. Niestety w czasie przygotowywania 

niniejszego raportu nie uda!o si' uzyska( danych za lata 2019-2020. 

Jednak&e, bior$c pod uwag' wzrost populacji wybranych grup 

obcokrajowców, jak chocia&by niemal dwukrotny wzrost liczby Ukrai"ców 

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, Handel lud)mi - prawomocne skazania w latach 2010-2018, dost'p: 45

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. Zob. te& Odpowied) na 
interpelacj' nr 24411 w sprawie przest'pstw na terytorium RP pope!nianych przez osoby narodowo%ci 
innej ni& polska, dost'p: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B3WHKV. 
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posiadaj$cych wa&ne zezwolenie na pobyt, nale&y przypuszcza(, wy!$cznie w 

oparciu o dane statystyczne, &e liczba skazanych cudzoziemców w tych 

latach by!a jeszcze wi'ksza.  

W latach 2015–2018 najwi'kszy odsetek prawomocnie skazanych 

cudzoziemców, stanowi!y osoby pochodzenia ukrai"skiego . W 2018 roku 46

liczba prawomocnie skazanych Ukrai"ców wzros!a o blisko 1,5 tys. osób 

w#porównaniu z 2017 rokiem. Natomiast od 2015 roku liczba ta wzros!a o ok. 

2,4 ty%. W latach 2015-2018 na podobnym poziomie utrzymywa!a si' liczba 

skazanych osób narodowo%ci chi"skiej oraz wietnamskiej. W porównaniu rok 

do roku w latach 2017-2018 blisko dwukrotnie wzros!a liczba skazanych osób 

narodowo%ci Gruzi"skiej. Od 2016 zauwa&alny jest niewielki spadek 

wydanych wyroków skazuj$cych wobec Ormian.  

W 2018 roku odsetek skazanych prawomocnie cudzoziemców 

w# stosunku do ogó!u prawomocnie skazanych osób doros!ych w 2018 r. 

wyniós! 3,75% . 47

  

 Dostęp do danych w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej udostępnione pismami z 46

dnia 3 sierpnia 2021 roku oraz z dnia 8 wrze%nia 2021 roku, nr sprawy DSF-II.082.225.2021.

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, Prawomocnie skazane osoby doros!e w latach 1946—2018, dost'p: 47

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/.
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3. Sprawy karne zako%czone uniewinnieniem lub umorzeniem 
post#powania 

Z punktu widzenia zakresu przedmiotowego niniejszego raportu wskaza( 

w#tym miejscu nale&y na ogólne dane dotycz$ce liczby spraw karnych, które 

zako"czy!y si' uniewinnieniem lub umorzeniem post'powania przed s$dami 

rejonowymi i okr'gowymi, jako s$dami pierwszej instancji . W latach 48

2015-2020 widoczny jest spadek liczby spraw, które w pierwszej instancji 

zako"czy!y si' wydaniem wyroku uniewinniaj$cego. Liczba ta zmniejszy!a si' 

w# okresie 5 lat blisko dwukrotnie. W 2015 r. s$dy rejonowe w pierwszej 

instancji uniewinni!y ok 9,3 ty%. osób doros!ych. Pi'( lat pó)niej, liczba ta by!a 

mniejsza o#blisko 4 ty%. osób.   

Tendencja taka utrzymuje si' tak&e w przypadku spraw zako"czonych 

postanowieniem o umorzeniu post'powania s$dowego. Przy czym w 

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, Os$dzenia (w tym skazania) w I instancji w s$dach rejonowych i w 48

s$dach okr'gowych w latach 1997-2020, dost'p: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
opracowania-wieloletnie/.
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przypadku post'powa" s$dowych tocz$cych si' w s$dach rejonowych, jako 

pierwszej instancji, liczba spraw zako"czonych umorzeniem post'powania 

spad!a z ok 15#ty%. do ok 9,5 ty%.  

W tym samym okresie, tj. mi'dzy 2015 r. a 2020 r. ogólna liczba 

os$dzonych zmniejszy!a si' o ok. 50 ty%. W 2015 r. w s$dach rejonowych 

w#pierwszej instancji wynosi!a ona 334 ty%., by nast'pnie spa%(#do ok. 284 

ty% w#2020 r.  
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4. Tymczasowe aresztowanie ogó$em 

W przedmiotowym okresie (lata 2015-2020) dostrzegalna jest ogólna 

tendencja wzrostu liczby przypadków, w których stosowany jest izolacyjny 

%rodek zapobiegawczy. Przyczyny tego stanu rzeczy wykraczaj$ poza zakres 

przedmiotowy niniejszego raportu. Ich analiza wymaga!aby przede wszystkim 

poszerzonych bada" w zakresie zarówno skali przest'pczo%ci w Polsce na 

prze!omie ostatnich lat, rodzaju przest'pstw, a w dalszej kolejno%ci tak&e 

zmian prawnych i odniesienia tych danych do konkretnych przypadków 

wynikaj$cych z akt sprawy. Ogólne dane statystyczne dotycz$ce 

tymczasowego aresztowania wskazane w tej cz'%ci opracowania stanowi$ t!o 

analizowanej kwestii tymczasowego aresztowania cudzoziemców. Z tego 

punktu widzenia, wystarczaj$ce jest przedstawienie ogólnych danych 

dotycz$cych stosowania tymczasowego aresztowania. Zwróci( przy tym 

nale&y uwag', &e dane pochodz$ce od ró&nych podmiotów (S!u&ba 
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Wi'zienna, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Sprawiedliwo%ci) nie s$ ze sob$ 

koherentne .W pierwszej kolejno%ci wskaza( nale&y na dane pochodz$ce z 49

Prokuratury Krajowej wytworzone na podstawie sprawozda" z dzia!alno%ci 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych 

(PK-P1K) za lata 2015-2020. W# analizowanym okresie wzros!a liczba 

kierowanych do s$dów wniosków o# zastosowanie tymczasowego 

aresztowania (w tym do listów go"czych) z#13665 w 2015 r. do 21813 w 2020 

r. Oznacza to wzrost o ponad 8 ty%. wniosków. Odsetek uwzgl'dnionych 

wniosków w 2020 r. wyniós! przy tym blisko 90% (19625 wniosków)  50

Z danych udost'pnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwo%ci 

wytworzonych na podstawie informacji przekazywanych przez s$dy 

powszechne tak&e wynika wzrost liczby zastosowanych przez s$dy rejonowe i 

s$dy okr'gowego w post'powaniu przygotowawczym i s$dowym %rodków 

zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Wyj$tek 

w# analizowanym czasie stanowi rok 2016, kiedy odnotowano spadek liczby 

orzecze". W 2020 r. w ca!ym okresie sprawozdawczym s$dy rejonowe wyda!y 

orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu 9200 razy. W porównaniu do 2015 

r. stanowi to wzrost o ok 2,4 ty% postanowie". W s$dach okr'gowych, 

w#analizowanym okresie, liczby te wzros!y z 1751 w 2015 r. do  2938 w 2020 

r.    51

 Na problem rozbie&no%ci w gromadzonych przez ró&ne piony danych wskazuje M. Gilewicz, Analiza 49

statystyczna zagadnień związanych z tymczasowym aresztowaniem, (w:) P. Wili"ski, J. Izydorczyk, D. R. 
Swenson, D. Raczkiewicz, ,. Lewandowski, M. Wasylczuk, M. Gilewicz, Stosowanie tymczasowego 
aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje, Lublin-Warszawa-Pozna" 2008, s. 75-103. Zwróci( 
nale&y wy!$cznie uwag' na to, &e nieporównywalno%ci danych wynika nie tylko z rodzaju )róde! danych 
lecz tak&e specy*iki pracy jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwo%ci. Przyczyn$ tego jest 
tak&e rozbie&no%( czasowa, moment zastosowania tymczasowego aresztowania, niedoskona!o%ci 
odr'cznych ewidencji, rejestrowania liczby orzecze" bez wzgl'du na to czy dotycz$ tej samej osoby i 
czy by!y wydawane w tych samych sprawach.

 2ród!o danych: Prokuratura Krajowa, Sprawozdania z dzia!alno%ci powszechnych jednostek 50

organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za lata 2015-2019, dost'p: https://pk.gov.pl/
dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/. 

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, +rodki zapobiegawcze w s$dach rejonowych i w s$dach okr'gowych 51

w latach 2005-2020, dost'p: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/.
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 +redni czas trwania tymczasowego aresztowania (obliczony jako 

%rednia wa&ona na podstawie danych dla poszczególnych przedzia!ów 

czasowych trwania tymczasowego aresztowania wed!ug stan na ostatni dzie" 

okresu sprawozdawczego) w przypadku orzecze" wydanych przez s$dy 

okr'gowe nieznacznie spad! na prze!omie lat 2019-2020 z 7,2 miesi$ca do 6,7 

miesi$ca. Niepokoj$ca jest natomiast %rednia d!ugo%( czasu trwania 

izolacyjnego %rodka zapobiegawczego stosowanego przez s$dy rejonowe. W 

okresie od 2018 r. okres ten wyd!u&y! si' o ponad 2 miesi$ce .  52

 Tam&e.52
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5. Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców 

W ostatnich latach zauwa&alny jest znaczny wzrost liczby stosowanego 

wobec cudzoziemców najdolegliwszego %rodka zapobiegawczego w postaci 

tymczasowego aresztowania. Wpisuje si' to w ogólny trend rosn$cej liczby 

tymczasowego pozbawienia wolno%ci.  

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniach z dzia!alno%ci 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych 

(PK-P1K) w 2015 r. liczba uwzgl'dnionych wniosków o tymczasowy areszt w 

stosunku do cudzoziemców wynios!a 429. W 2019 r. liczba ta by!a ju& ponad 

dwukrotnie wy&sza (1043) . W zako"czonych post'powaniach wobec 53

 2ród!o danych: Prokuratura Krajowa, Sprawozdania z dzia!alno%ci powszechnych jednostek 53

organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za lata 2015-2019, dost'p: https://www.gov.pl/web/
prokuratura-krajowa/sprawozdania-i-statystyki. 
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oskar&onych, co do których %rodek w postaci tymczasowego aresztowania 

by! stosowany w dacie wniesienia aktu oskar&enia liczby te wynosi!y 

odpowiednio 200 (2015 r.) oraz 565 (2019 r.).  

W odró&nieniu od lat wcze%niejszych, wzór formularza statystycznego PK-

P1K (Sprawozdanie z dzia!alności powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w sprawach karnych na 2020 r.) nie zawiera w dziale 1.2.1. (+rodki 

zapobiegawcze stosowane w post'powaniach przygotowawczych - 

tymczasowe aresztowanie), wyszczególnienia danych dotycz$cych 

aresztowa" cudzoziemców . St$d w opracowaniu brak jest danych za 2020 54

r.  

Omawiany trend potwierdzaj$ tak&e dane gromadzone przez S!u&b' 

Wi'zienn$. +rednio roczna liczba osadzonych cudzoziemców w 2015 r. w 

  Prokuratura Krajowa, Sprawozdanie z dzia!alno%ci powszechnych jednostek organizacyjnych 54

prokuratury w sprawach karnych za rok 2020, dost'p: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/
sprawozdania-statystyczne-za-2020-r.
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jednostkach penitencjarnych wynosi!a 543 w tym %rednio wobec 214 osób 

stosowany by! areszt. W 2020 r. %rednio rocznie przebywa!o w polskich 

jednostkach penitencjarnych 1218 obcokrajowców, w tym 603 tymczasowo 

aresztowanych. +rednia roczna liczba tymczasowo aresztowanych 

cudzoziemców w porównaniu lat 2019 i 2020 zmala!a o 14 osób. Liczba 

tymczasowo aresztowanych cudzoziemców przebywaj$cych w jednostkach 

penitencjarnych by!a ró&na w poszczególnych miesi$cach i na koniec roku 

spad!a o 42 osoby. Najmniej tymczasowo aresztowanych obcokrajowców w 

by!a w lipcu 2020 r. 

W latach 2017-2020 obywatele innych pa"stw stanowili blisko po!ow' 

ogó!u osadzonych cudzoziemców (%rednio rocznie). Pozosta!a cz'%( 

cudzoziemców przebywaj$cych w jednostkach penitencjarnych to osoby 

skazane lub ukarane. Najwy&szy odsetek %redniej rocznej liczby 

obcokrajowców, wobec których stosowane by!o tymczasowe aresztowanie 

wobec populacji cudzoziemców w jednostkach penitencjarnych by! w 2019 r. 

67

Cudzoziemcy osadzeni w jednostkach penitencjarnych w 2020 r. 
wed!ug stanu na koniec ka&dego miesi$ca

400

700

stycze" marzec maj lipiec wrzesie" listopad

cudzoziemcy

595
637630

594
564

537548
569578

633

683677

+ród"o danych: S"u,ba Wi$zienna, Roczne informacje statystyczne 
za '('( r.



(52%) i by! wy&szy o blisko 13 punktów procentowych od stanu w 2015 - ok. 

39% . 55

Wzrost liczby orzekanego wobec cudzoziemców tymczasowego 

aresztowania wynika tak&e z danych gromadzonych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwo%ci na podstawie informacji pochodz$cych z s$dów 

powszechnych . Z danych tych wynika, &e w okresie od 2015 r. do 2020 r. 56

liczba orzecze" w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania 

wobec cudzoziemców w post'powaniu przygotowawczym i s$dowym 

wzros!a ponad dwukrotnie. W 2015 r. s$dy rejonowe wyda!y 139 orzecze" o 

tymczasowym pozbawieniu wolno%ci obcokrajowców. Pi'( lat pó)niej (2020 

 2ród!o danych: Dane statystyczne opublikowane przez S!użbę Więzienną w Rocznych informacjach 55

statystycznych za lata 2015-2020, dost'p: https://www.sw.gov.pl/dzial/statystyka

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, +rodki zapobiegawcze w s$dach rejonowych i w s$dach okr'gowych 56

w latach 2005-2020, dost'p: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/.
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r.) liczba ta wynios!a ju& 373 orzeczenia. W analogicznych latach s$dy 

okr'gowe zastosowa!y tymczasowe aresztowanie w 2015 r. w 82, a w 2020 r. 

w 186 przypadkach. Daleko jednak do poziomu z lat 2005-2010 kiedy to s$dy 

rejonowe wyda!y odpowiednio 1191, 747, 646, 461, 419, 487 orzecze" w ci$gu 

roku. Odsetek spraw dotycz$cych cudzoziemców w 2015 r. stanowi! 2% ogó!u 

orzecze" s$dów rejonowych o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, 

natomiast 2020 r. wynosi! on 4%. W 2005 r. odsetek spraw, w których s$d 

rejonowy zastosowa ! wobec obcokrajowców izolacyjny %rodek 

zapobiegawczy by! na poziomie ok 3,6%. 

Nie sposób nie ulec wra&eniu, &e dynamika wzrostu tymczasowo 

aresztowanych cudzoziemców skorelowana jest ze wzrostem ogólnej liczby 

obywateli innych pa"stw przebywaj$cych na terytorium Polski. Niezale&nie 

jednak od przyczyn, fakt rosn$cej liczby tymczasowo aresztowanych 

cudzoziemców winien by( uwzgl'dniany w polityce karnej pa"stwa. Nie bez 

znaczenia ma tutaj tak&e zagwarantowanie osobom tymczasowo 

pozbawionym wolno%ci skutecznego prawa do s$du oraz prawa do obrony. 

Realizuj$ si' one nie tylko w zapewnieniu dost'pu do profesjonalnego 

obro"cy, lecz przede wszystkim w zapewnieniu ju& od momentu zatrzymania 

obowi$zków informacyjnych w zrozumia!ym dla danego cudzoziemca j'zyku, 

czy to przez zapewnienie dost'pu t!umacza, czy prawid!owo i rzetelnie 

sformu!owanych formularzy poucze".  
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6. Prawomocnie zas"dzone zado!&uczynienia i odszkodowania w 
trybie art. 552 § 4 KPK 

Z przedmiotowego punktu widzenia, zwróci( nale&y tak&e uwag' na 

dane statystyczne dotycz$ce prawomocnie zas$dzonych zado%(uczynie" 

i# odszkodowa" w trybie art. 552 § 4 KPK, tj. za niew$tpliwie nies!uszne 

tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w latach 2015 - 2020 . Dane te 57

obrazuj$ wyra)ny spadek orzecze" w tym przedmiocie. Co na tle rosn$cej 

liczby tymczasowych aresztowa", powinno budzi( zdziwienie.  

Ogólna liczba prawomocnie zas$dzonych zado%(uczynie" w 2020 r. 

wynios!a 127. Dla porównania, pi'( lat wcze%niej by!o to 258 orzecze". 

Tendencja spadkowa dotyczy tak&e prawomocnie przyznanych 

odszkodowa". W tym wypadku, spadek jest znacznie wi'kszy. Liczba 

zas$dzonych odszkodowa" w 2020 r. stanowi!a bowiem jedynie 35% stanu z 

2015 r.   

 Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, Prawomocnie zas$dzone odszkodowania w latach 2000-2020 i 57

zado%(uczynienia w latach 2009 – 2020 w trybie art. 552 k.p.k. w s$dach okr'gowych, dost'p: https://
isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/.
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Prawomocnie zas$dzone zado%(uczynienie w trybie art. 552 § 4 KPK  
za#nies!uszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w latach  
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W zwi$zku z tym spada ogólna wysoko%( zas$dzanych w omawianym 

trybie rekompensat. O ile 2018 r. !$czna wysoko%( zas$dzonych 

zado%(uczynie" wynosi!a 10,3 mln z!otych, dwa lata pó)niej by!o to ju& 

nieca!e 6 mln z!otych. W# okresie 2015-2020 mala!a tak&e ogólna kwota 

zas$dzonych odszkodowa". Wyj$tek w tym zakresie stanowi 2018 r. Jednak&e 

równie& w tym wypadku, od 2018 r. nast$pi! gwa!towny spadek ogólnej sumy 

odszkodowa" z 5,6 mln z!otych 2018 r. do nieca!ych 1,7 mln z!otych w 2020 r. 

Mimo tych dynamicznych zmian, %rednia wysoko%(# prawomocnie 

zas$dzonych odszkodowa" i zado%(uczynie" za nies!uszne tymczasowe 

aresztowanie lub zatrzymanie w latach 2016-2020 nie zmieni!a si'# istotnie. 

Wyj$tek w zakresie zas$dzonych odszkodowa" w analizowanym okresie 

stanowi 2018 r., kiedy to %rednia kwota odszkodowania wynios!a blisko 63 ty%. 

z ! o t y c h . Ta k & e w ó w c z a s o d n o t o w a n o n a j w y & s z $ % r e d n i $ 

wysoko%(# zado%(uczynienia. W# 2020 kwoty te wynosi!y: %rednia 

wysoko%(#zas$dzonego odszkodowania 32,7 ty%. z!otych, a zado%(uczynienia 

46,7 ty%. z!otych. 
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Prawomocnie zas$dzone odszkodowanie w trybie art. 552 § 4 KPK  
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DANE UZYSKANE W RAMACH DOST$PU DO 

INFORMACJI PUBLICZNEJ 

W ramach realizowanego projektu badawczego zwrócono si' 

z# wnioskiem o dost'p do informacji publicznej do Ministerstwa 

Sprawiedliwo%ci oraz s$dów powszechnych. Formularz zawiera! nast'puj$ce 

pytania: 

1. o liczb' spraw karnych (s$dowych) zako"czonych wyrokiem 

uniewinniaj$cym albo umarzaj$cym, wzgl'dnie postanowieniem 

umarzaj$cym post'powanie, wobec oskar&onych nast'puj$cych 

narodowo%ci: ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, 

bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej w latach 2015-2020 

z#rozbiciem na poszczególne lata? 

2. czy w wy&ej wymienionych sprawach stosowany by ! %rodek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a je%li tak, 

to#przez jaki okres?  

3. czy w sprawach, o których mowa w punkcie 1, cudzoziemcy, przeciwko 

którym toczy!y si' post'powania karne, wyst'powali o zado%(uczynienie 

lub odszkodowanie za oczywi%cie nies!uszne tymczasowe aresztowanie 

na#podstawie art. 552 § 4 KPK? Je%li tak, to w jakiej liczbie?  

4. o liczb' spraw zako"czonych odmow$ wydania osoby %ciganej 

narodowo%ci: ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, 

bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej w# post'powaniu 

na# podstawie europejskiego nakazu aresztowania w latach 2015-2020 

z#rozbiciem na poszczególne lata; 

5. o liczb' spraw zako"czonych odmow$ wydania osoby %ciganej 

narodowo%ci: ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, 
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bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej w# post'powaniu 

w# przedmiocie wniosku o wydanie osoby %ciganej w celu 

przeprowadzenia przeciw niej post'powania karnego lub wykonania 

orzeczonej co do niej kary albo %rodka zabezpieczaj$cego (post'powanie 

ekstradycyjne) w latach 2015-2020 z rozbiciem na poszczególne lata; 

6. czy w sprawach, o których mowa w punktach 4 i 5 stosowany by! %rodek 

zapobiegawczy w# postaci tymczasowego aresztowania, a je%li tak, 

to#przez jaki okres?  

7. czy w sprawach, o których mowa w punktach 4 i 5, cudzoziemcy, 

z# udzia !em których toczy !y s i' post'powania wyst'powal i 

o# zado%(uczynienie lub odszkodowanie za oczywi%cie nies!uszne 

tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 552 § 4 KPK? Je%li tak, to w 

jakiej liczbie? 

 W ramach realizowanych bada", wniosek w trybie ustawy o dost'pie 

do informacji publicznej zosta! przes!any do 375 s$dów powszechnych w 

Polsce oraz do Ministerstwa Sprawiedliwo%ci. Zwróci( przy tym nale&y 

uwag', i& pytania od punktu 4 do 7, z uwagi na w!a%ciwo%(, dotyczy!y 

wy!$cznie s$dów okr'gowych. Ministerstwo Sprawiedliwo%ci odpowiadaj$c 

na wniosek udost'pni!o dane dotycz$ce prawomocnie skazanych 

cudzoziemców wed!ug wybranych narodowo%ci w latach 2015-2018 oraz z 

wyszczególnieniem rodzajów przest'pstw, p!ci i wymiaru kary . Cz'%( z tych 58

danych omówionych zosta!o powy&ej w punkcie po%wi'conym ogólnej 

liczbie skazanych cudzoziemców. W pozosta!ym zakresie, dane te nie maj$ 

istotnego znaczenia z punktu widzenia zakresu przedmiotowego niniejszego 

raportu.  

  Dostęp do danych w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej udostępnione pismami z 58 58

dnia 3 sierpnia 2021 roku oraz z dnia 8 wrze%nia 2021 roku, nr sprawy DSF-II.082.225.2021.
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 Przechodz$c do analizy udzielonych odpowiedzi wskaza( w pierwszej 

kolejno%ci nale&y, &e odpowiedzi pozytywnych, w takim rozumieniu, 

&e#udzielona zosta!a szczegó!owa informacja (100), albo wskazano ogólnie na 

brak tego rodzaju spraw lub brak w!a%ciwo%ci (138) by!o !$cznie 238. 

Na#pozosta!e przypadki (137) sk!ada!y si': odmowa udost'pnienia informacji 

publicznej (31), brak odpowiedzi (60), pozosta!e (wezwanie do uiszczenia 

op!aty za przetworzenie informacji publicznej, przed!u&enie terminu do ko"ca 

roku, zawiadomienie o przetworzonym charakterze informacji i in) - 46. 

 Na podstawie odpowiedzi z 100 s$dów uzyskano informacj', &e w 

latach 2015-2020 liczba spraw zako"czonych wyrokiem uniewinniaj$cym 

albo umarzaj$cym, wzgl'dnie postanowieniem umarzaj$cym post'powanie, 

wobec oskar&onych nast'puj$cych narodowo%ci: ormia"skiej (arme"skiej), 

gruzi"skiej, ukrai"skiej, bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej oraz 

spraw, o których mowa w pytaniach 5 i 6 wynios!a !$cznie 387. W s$dach 

rejonowych by!o ich 325. W s$dach okr'gowych 55, w tym 41 post'powa" 

w# przedmiocie ENA lub w post'powania ekstradycyjnego, oraz 4 sprawy 

w#s$dach apelacyjnych (2 w przedmiocie pyt. 1). 
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Sądy Rejonowe 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Białoruś 4 1 3 1 2 4

Rosja 16 4 7 3 3 3

Ukraina 16 15 15 11 6 11

Chiny 1 1 1 1

Armenia 2 5 1

Wietnam 3 2

Gruzja 1 1
Brak informacji o 
narodowości 31 22 26 14 11 14
Brak informacji o roku 
wydania i narodowości 31

Liczba spraw karnych (sądowych) w sądach rejonowych zakończonych wyrokiem 
uniewinniającym albo umarzającym, względnie postanowieniem umarzającym postępowanie, 

wobec oskarżonych wybranych narodowości w latach 2015-2020



 W s$dach rejonowych wydano 65 wyroków uniewinniaj$cych. 

Wsród# nich najwi'cej dotyczy!o Ukrai"ców - 21 orzecze", Rosjan - 12 

orzecze", Bia!orusinów - 8 orzecze", Ormian - 5 orzecze". 118 post'powa" 

zako"czy!o si' umorzeniem. W 35 sprawach post'powanie warunkowo 

umorzono. W# pozosta!ych wypadkach brak by!o informacji o rodzaju 

orzeczenia (110). 

 W s$dach okr'gowych, w których toczy!y si'#sprawy, o których mowa 

w pyt. 1, na 14 spraw, zapad!y 4 wyroki uniewinniaj$ce oraz 9 orzecze" 

umarzaj$cych post'powanie. Jedna sprawa zako"czy!a si' wyrokiem 

cz'%c i owo u n i ew i n n i a j$cy m i u m a r z a j$cy m p o s t'p owa n i e . 59

Wyroki#uniewinniaj$ce dotyczy!y obywateli Ukrainy (3), Armenii (1) i Wietnamu 

(1). 

 Na 11 wniosków przes!anych do s$dów apelacyjnych wy!$cznie dwie 

odpowiedzi zawieraj$ dane maj$ce znaczenie z punktu widzenia zakresu 

 Zgodnie z przes!an$ informacj$ z S$du Okr'gowego w Katowicach, Adm-05-441/21, w jednej sprawie 59

zapad! wyrok dotycz$cy dwóch oskar&onych narodowo%ci ormia"skiej. Jednemu z oskar&onych 
zarzucono pi'( czynów - od jednego zosta! uniewinniony, co do jednego umorzono post'powanie. 
Drugiemu oskar&onemu zarzucono cztery czyny - od jednego zosta! uniewinniony, co do jednego 
czynu umorzono post'powanie. W stosunku do jednego oskar&onego stosowany by! %rodek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, którego okres zosta!y zaliczony na poczet kary.

78

Sądy Rejonowe uniewinnienia Umorzenia
Białoruś 8 9
Rosja 12 24
Ukraina 21 59
Chiny 3 1
Armenia 5 4
Wietnam 3 2
Gruzja 1 1
Brak informacji o narodowości 12 18
Brak informacji o rodzaju orzeczenia 
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Liczba spraw karnych (sądowych) w sądach rejonowych zakończonych wyrokiem 
uniewinniającym albo umarzającym, względnie postanowieniem umarzającym 

postępowanie, wobec oskarżonych wybranych narodowości według rodzaju 
orzeczenia w latach 2015-2020



przedmiotowego raportu. W pozosta!ych odpowiedziach wskazano, &e s$d 

nie gromadzi danych, o których mowa we wniosku albo nie by!o 

przedmiotowych spraw.  

 W s$dach apelacyjnych toczy!y si' 2 sprawy, o których mowa 

w# pytaniu nr 1. Obie sprawy zako"czy!y si'# wyrokiem uniewinniaj$cym. 

Dwie# sprawy dotyczy!y post'powania ekstradycyjnego i zako"czy!a si' 

odmow$ wydania (pyt. 5).  W jednej sprawie nie by!# stosowany %rodek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Co do drugiej, s$d 

apelacyjny wskaza!, i& nie posiada informacji odno%nie %rodka 

zapobiegawczego (pyt. 6) oraz czy osoba, przeciwko której toczy!o si' 

post'powanie wyst'powa!a z wnioskiem w trybie art. 554 § 4 KPK. 

 Z odpowiedzi uzyskanych z s$dów okr'gowych i apelacyjnych wynika, 

&e#w latach 2015-2020 toczy!y si' 43 sprawy, o których mowa w pytaniach nr 

4#i#5. Orzeczenia w 15 sprawach dotyczy!y Ukrai"ców, w 12 Bia!orusinów, a w 

10#Rosjan.  

 Z ogó!u spraw, osiemna%cie dotyczy!o odmowy wydania osoby 

%ciganej narodowo%ci, ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, 

bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej w#post'powaniu na podstawie 

79

Sądy okręgowe i sądy apelacyjne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 razem
Białoruś 4 2 1 5 12
Rosja 1 1 2 3 3 10
Ukraina 1 2 5 3 4 15
Chiny 1 1
Armenia 1 1
Wietnam 1 1
Gruzja 1 1
Brak informacji o narodowości 1 1
Brak informacji o roku wydania 
orzeczenia i narodowości  1 1

Liczba spraw zako%czonych odmow- wydania osoby #ciganej wed"ug 
wybranych narodowo#ci w.post$powaniach ENA i ekstradycyjnym 

w.s-dach okr$gowych i administracyjnych w latach '(&)-'('( 



europejskiego nakazu aresztowania (dalej jako: ENA). Najwi'cej (6) z nich 

dotyczy!o dotyczy!o Rosjan. W pozosta!ych sprawach s$dy odmówi!y 

wydania na podstawie ENA obcokrajowców z Bia!orusi (5), Ukrainy (4), 

Armenii (1), Chin (1) i Gruzji (1). 

 W s$dach okr'gowych i apelacyjnych by!y !$cznie 24 sprawy 

dotycz$ce odmowy wydania w post'powaniu ekstradycyjnym. Blisko po!owa 

z nich (11) dotyczy!a obywateli Ukrainy. Pozosta!e post'powania dotyczy!y 

cudzoziemców pochodz$cych z Bia!orusi (7), Rosji (4) i Wietnamu (1).  

Stosowanie tymczasowego aresztowania 

 W 12 sprawach karnych (s$dowych) zako"czonych wyrokiem 

uniewinniaj$cym albo umarzaj$cym, wzgl'dnie postanowieniem 

umarzaj$cym post'powanie, wobec oskar&onych nast'puj$cych 

narodowo%ci: ormia"skiej (arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, bia!oruskiej, 

rosyjskiej, chi"skiej, wietnamskiej stosowany by! %rodek zapobiegawczy 

w#postaci tymczasowego aresztowania (pyt. 2).  

 +redni czas trwania tymczasowego aresztowania w sprawach, 

o# których mowa w pytaniu 1, wyniós! 317 dni. Najd!u&ej %rodek izolacyjny 

stosowany by! przez 879 dni, najkrócej 22 dni. W jednym przypadku s$d nie 

wskaza! czasu trwania %rodka zapobiegawczego.  

 Natomiast w post'powaniach dotycz$cych odmowy wydania 

na#obcokrajowców na podstawie ENA albo w post'powaniu ekstradycyjnym 

(pyt. 6), tymczasowe aresztowanie by!o stosowane w 20 sprawach. +redni 

czas trwania aresztu w post'powaniach ekstradycyjnych i ENA wyniós! 166 

dni. Najd!u&ej %rodek ten stosowany by! przez okres 1533 dni , najkrócej 60

7#dni (w dwóch sprawach).  

 Przy za!o&eniu, &e w odpowiedzi S$du Okr'gowego w Warszawie, BEZP-0153-1001/21, nie dosz!o do 60

omy!ki pisarskiej. Zgodnie bowiem z informacj$ przekazan$ przez S$d w jednej sprawie izolacyjny 
%rodek zapobiegawczy stosowany by! od 10 maja 2017 r. do 21 lipca 2021 r. Przy za!o&eniu, &e dosz!o do 
omy!ki pisarskiej i %rodek ten stosowany by! do 21 lipca 2017 r. %redni czas trwania tymczasowego 
aresztowania w post'powaniach, o których mowa w pytaniach 4 i 5, wyniós! 93 dni. 
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 Z uzyskanych odpowiedzi wynika, i& w trzech sprawach, o których 

mowa w pyt. 3 formularza wniosku o dost'p do informacji publicznej, 

zas$dzone zosta!o zado%(uczynienie b$d) odszkodowanie w trybie art. 552 

§# 4 KPK. W# dwóch przypadkach mia!o to zwi$zek z wydanym wyrokiem 

uniewinniaj$cym. W# jednej sprawie tymczasowy areszt trwa! 23 miesi$ce, 

natomiast w drugiej 9,5 miesi$ca. W odpowiedziach brak by!o informacji 

o# obywatelstwie cudzoziemców oraz wysoko%ci zas$dzonej rekompensaty. 

Zarazem cudzoziemcy, wobec których toczy!y si'# te post'powania nie 

wyst'powali z wnioskiem w trybie art. 552 § 4 KPK. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Przeprowadzona analiza, w szczególno%ci danych statystycznych, 

prowadzi do nast'puj$cych wniosków: 

- w ostatnich pi'ciu latach dynamicznie ro%nie liczba cudzoziemców 

przebywaj$cych w Polsce. Fakt ten nale&y uzna( za notoryjny, natomiast 

ma on istotne znaczenie z punktu widzenia dalszych wniosków 

i#rekomendacji;  

- w badanym okresie wzros!a liczba tymczasowych aresztowa" ogó!em, 

a#tak&e liczba tymczasowo aresztowanych cudzoziemców; 

- w ostatnich pi'ciu latach spad!a liczba prawomocnie zas$dzanych 

odszkodowa" i zado%(uczynie" w trybie art. 552 § 4 KPK, tj. w przypadku 

niew$tpliwie nies!usznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania; 

- z danych uzyskanych w trybie dost'pu do informacji publicznej wynika, 

&e#na 386 spraw, o których mowa w odpowiedziach, wy!$cznie w 31 z nich 

stosowany by! %rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania, w których stron$ by! cudzoziemiec narodowo%ci, ormia"skiej 

(arme"skiej), gruzi"skiej, ukrai"skiej, bia!oruskiej, rosyjskiej, chi"skiej, 

wietnamskiej; 

- dane uzyskane z s$dów powszechnych wskazuj$, &e najwi'kszy odsetek 

spraw zako"czonych wyrokiem uniewinniaj$cym albo umarzaj$cym, 

wzgl'dnie postanowieniem umarzaj$cym post'powanie, a tak&e 

w#sprawach o wydanie zarówno w post'powaniu w ramach europejskiego 

nakazu aresztowania jak i w post'powaniach ekstradycyjnych w latach 

2015-2020 dotyczy przede wszystkim Ukrai"ców, Rosjan, Bia!orusinów; 

-  równie& z danych udost'pnionych przez s$dy wynika, &e w bardzo 

nielicznych wypadkach (3 sprawy, ok. 10% spraw, w których stosowany by! 

izolacyjny %rodek zapobiegawczy) cudzoziemcy wyst'powali 
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o# rekompensat' za tymczasowe pozbawienie wolno%ci w trybie art. 552 

§#4#KPK.  

Zawarte w niniejszym raporcie dane oraz analizy prawne wskazuj$, 

na# rosn$c$ liczb' spraw karnych, w których oskar&onymi s$ obcokrajowcy. 

Przek!ada to si' tak&e na rosn$cy odsetek cudzoziemców w jednostkach 

penitencjarnych, w tym przede wszystkim osadzonych w zwi$zku 

z# zastosowaniem wobec nich tymczasowego aresztowania. Polityka 

kryminalna, jak si' wydaje, musi wi'c bra( pod uwag', nie tylko odsetek 

cudzoziemców w#stosunku do ogó!u spo!ecze"stwa, lecz przede wszystkim 

powinna by( ukierunkowana na zapewnienie cudzoziemcom realnej 

mo&liwo%ci wykonywania podstawowego, w post'powaniu karnym, prawa do 

obrony oraz zagwarantowanie rzetelno%ci post'powania. Nie bez znaczenia 

jest tak&e podnoszenie %wiadomo%ci prawnej obcokrajowców w zakresie 

obowi$zuj$cego prawa. Jednym z kluczowych elementów realizacji 

powy&szych celów jest z ca!$ pewno%ci$ zapewnienie adekwatnego 

t!umaczenia ustnego i pisemnego w# zrozumia!ym dla uczestników 

post'powania karnego j'zyku.  

Przechodz$c do rekomendacji, na tyle na ile mo&na je postawi( nie 

wykraczaj$c poza zakres przedmiotowy niniejszego raportu oraz w oparciu 

o# przedstawione analizy, dane, wnioski oraz do%wiadczenie zawodowe 

autorów, wskaza( nale&y:  

1. organy prowadz$ce post'powanie karne powinny zapewni( w praktyce 

realizacj'# prawa cudzoziemca do udzia!u obro"cy ju& od momentu 

pozbawienia wolno%ci (zatrzymania) oraz przed pierwszym 

przes!uchaniem, w tym w szczególno%ci w post'powaniu w przedmiocie 

zastosowania tymczasowego aresztowania; 

2. organy prowadz$ce post'powanie karne powinny zagwarantowa( 

cudzoziemcowi niezw!oczny dost'p do t!umaczenia ustnego lub 

pisemnego od momentu zatrzymania przy pomocy t!umacza 
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posiadaj$cego odpowiednie kwali*ikacje i w j'zyku, którym w!ada dana 

osoba; 

3. organy prowadz$ce post'powanie karne powinny zapewni( t!umaczenie 

pisemne poucze" o przys!uguj$cych zatrzymanym i tymczasowo 

aresztowanym praw i# obowi$zków na odpowiednio wysokim poziomie 

zgodne z aktualnie obowi$zuj$cymi wzorami wydanymi na podstawie 

w#art.#244 § 5 KPK i art. 263 § 8 KPK; 

4. w celu umo&liwienia cudzoziemcom korzystnia z dost'pu do t!umaczenia 

ustnego lub pisemnego w post'powaniu karnym postuluje si'# de lege 

ferenda ustanowienie obowi$zku pe!nienia dy&urów przez t!umaczy 

posiadaj$cych odpowiednie kwali*ikacje; 

5. Ministerstwo Sprawiedliwo%ci powinno niezw!ocznie dostosowa( 

udost'pniane obcoj'zyczne wzory poucze", w szczególno%ci 

o# przys!uguj$cych zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym prawach 

i#obowi$zkach przygotowane przez t!umaczy posiadaj$cych odpowiednie 

kwali*ikacje; 

6. po&$dane jest tak&e usprawnienie wymiany informacji na temat 

tymczasowo aresztowanych gromadzonych przez S!u&b' Wi'zienn$, 

Prokuratur' Krajow$ (w tym tak&e wytwarzanych w oparciu o formularz PK-

P1K) oraz Ministerstwo Sprawiedliwo%ci oraz poszerzenie gromadzonych 

danych na temat cudzoziemców, w tym tak&e ich pochodzeniu, wydanych 

postanowieniach o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jego 

przed!u&eniu oraz !$cznym czasie trwania tego %rodka zapobiegawczego.  
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STRESZCZENIE 
Raport pt. Stosowanie tymczasowego aresztowana wobec 

cudzoziemców stanowi wynik analizy obowi$zuj$cych przepisów prawa, 

dost'pnych danych statystycznych oraz danych uzyskanych w trybie dost'pu 

do informacji publicznej z s$dów powszechnych dotycz$cych problematyki 

stosowania %rodka izolacyjnego wobec osób nieposiadaj$cych obywatelstwa 

polskiego. Zarazem opracowanie to stanowi przyczynek do dalszych bada" 

nad omawian$ problematyk$. Jest on prób$ zwrócenia uwagi na sytuacj' 

cudzoziemców w post'powaniu karnym, z uwzgl'dnieniem procedury 

odszkodowawczej za niew$tpliwie nies!uszne tymczasowe aresztowanie. 

Raport ma tak&e na celu podnoszenie %wiadomo%ci prawnej w%ród osób 

nieposiadaj$cych obywatelstwa Polskiego. 

Badaniom poddano nie tylko dane dotycz$ce liczby cudzoziemców 

przebywaj$cych na terytorium Polski, czy te& dane pochodz$ce z jednostek 

organizacyjnych wymiaru sprawiedliwo%ci (Ministerstwo Sprawiedliwo%ci, 

Prokuratura Krajowa, S!u&ba Wi'zienna). Autorzy wzi'li tak&e pod uwag' 

przepisy reguluj$ce zastosowanie tymczasowego aresztowania 

z# uwzgl'dnieniem praktyki ich stosowania w stosunku do cudzoziemców. 

Raport przedstawia tak&e wybrane uprawnienia przys !uguj$ce 

cudzoziemcowi w sytuacji pozbawienia wolno%ci w zwi$zku z zatrzymaniem 

lub tymczasowym aresztowaniem. Zwraca tak&e uwag' na przes!anki 

dochodzenia zado%(uczynienia lub odszkodowania za niew$tpliwie 

nies!uszne zatrzymanie b$d) tymczasowe aresztowanie. W raporcie 

zaprezentowane zosta!y tak&e zbiorcze zestawienie danych uzyskanych 

w#ramach dost'pu do informacji publicznej z s$dów powszechnych. Autorzy 

raportu przedstawiaj$ tak&e rekomendacje, które w ich ocenie mog$ 

przyczyni( si' do zwi'kszenia gwarancji prawa do obrony cudzoziemców 

w#post'powaniu karnym. 

87



Raport stanowi rezultat projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 

M!odzie&y Ormia"skiej *inansowanego przez Narodowy Instytut Wolno%ci 

-Centrum Rozwoju Spo!ecze"stwa Obywatelskiego ze %rodków Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 
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Ամփոփ%մ 
«Օտարերկրացիների նկատմամբ նախնական կալանքի կիրառ%մ» 

վերնագրված զեկ%յցը առկա վիճակագրական տվյալների վերլ%ծ%թյան 

արդյ%նք է, որը ստացվել է ընդհան%ր դատարաններից հանրային 

տեղեկատվ%թյան հասանելի%թյան միջոցով, որոնք վերաբերվ%մ են 

Լեհաստանի քաղաքացի%թյ%ն չ%նեցող անձանց նկատմամբ 

մեկ%սացման միջոց կիրառել%ն։ Միաժամանակ, %ս%մնասիր%թյ%նը 

ներդր%մ է քննարկված հարցերի հետագա %ս%մնասիր%թյան գործ%մ։ 

Սրանով փորձ է արվ%մ %շադր%թյ%ն հրավիրել օտարերկրացիների 

դր%թյան վրա քրեական գործընթաց%մ, այդ թվ%մ՝ չհիմնավորված 

նախնական կալանքի փոխհատ%ցման ընթացակարգի վրա։ Զեկ%յցի 

նպատակն է նաև բարձրացնել Լեհաստանի քաղաքացի%թյ%ն չ%նեցող 

անձանց իրավագիտակց%թյ%նը: 

Հետազոտ%թյ%նն ընդգրկել է ոչ միայն Լեհաստանի տարածք%մ 

գտնվող օտարերկրացիների թվի կամ արդարադատ%թյան համակարգի 

կազմակերպչական ստորաբաժան%մների (Արդարադատ%թյան 

նախարար%թյ%ն, Ազգային դատախազ%թյ%ն, Քրեակատարողական 

ծառայ%թյ%ն) տվյալները: Հեղինակները հաշվի են առել նաև 

նախնական կալանքի կիրառ%մը կարգավորող դր%յթները՝ հաշվի 

առնելով օտարերկրացիների նկատմամբ նրանց պրակտիկան։ 

Զեկ%յց%մ ներկայացված են նաև որոշ իրավ%նքները, որոնք 

օտարերկրացին %նի ազատազրկման իրավիճակ%մ՝ կապված 

ձերբակալման կամ ժամանակավոր կալանքի հետ։ Այն նաև 

%շադր%թյ%ն է հրավիր%մ անհիմն կալանքի կամ նախնական կալանքի 

համար փոխհատ%ց%մ հայցել% նախադրյալների վրա: Զեկ%յց%մ 

ներկայացված է նաև ընդհան%ր իրավաս%թյան դատարանների 

հանրային տեղեկատվ%թյան հասանելի%թյան արդյ%նք%մ ձեռք 
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բերված տվյալների ամփոփ%մը։ Զեկ%յցի հեղինակները ներկայացն%մ 

են նաև առաջարկ%թյ%ններ, որոնք, իրենց կարծիքով, կարող են 

նպաստել քրեական դատավար%թյան ընթացք%մ օտարերկրացիների 

պաշտպան%թյան իրավ%նքի երաշխիքների բարձրացմանը։ 

Զ ե կ% յ ց ը 2 0 1 8 - 2 0 3 0 թ վական ն ե ր ի Քաղաքաց իական 

կազմակերպ%թյ%նների զարգացման ծրագրի միջոցներից Ազատ%թյան 

ազգային ինստիտ%տ-Քաղաքացիական հասարակ%թյան զարգացման 

կենտրոնի ֆինանսական աջակց%թ յամբ Լեհաստանի Հայ 

երիտասարդական մի%թյան կողմից իրականացված ծրագրի արդյ%նքն 

է: 
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Краткое Содержание 
Доклад под названием "Применение досудебного содержания под 

стражей в отношении иностранцев" является результатом анализа 

применимых положений закона, имеющихся статистических данных 

и данных, полученных в ходе доступа к публичной информации судов общей 

юрисдикции, касающихся проблемы применения меры изоляции 

в  отношении лиц, не имеющих польского гражданства. В то же время 

исследование является вкладом в дальнейшее изучение обсуждаемых 

вопросов. Это попытка привлечь внимание к положению иностранцев 

в  уголовном процессе, в том числе к процедуре компенсации за 

необоснованное предварительное заключение. Доклад также направлен 

на повышение правовой осведомленности среди лиц, не имеющих 

польского гражданства. 

Исследование охватывало не только данные о количестве иностранцев, 

находящихся на территории Польши, или данные организационных 

подразделений системы правосудия (Министерство юстиции , 

Национальная прокуратура, Пенитенциарная служба). Авторы также 

приняли во внимание положения , регулирующие применение 

предварительного заключения, учитывая практику их применения 

в  отношении иностранцев. В докладе также представлены отдельные 

права, которыми обладает иностранец в ситуации лишения свободы 

в связи с арестом или временным задержанием. В нем также обращается 

внимание на предпосылки для обращения за возмещением или 

компенсацией за необоснованное задержание или досудебное 

содержание под стражей. В отчете также представлена сводка данных, 

полученных в результате доступа к публичной информации судов общей 

юрисдикции. Авторы доклада также представляют рекомендации, которые, 
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по их мнению, могут способствовать повышению гарантий права на защиту 

иностранцев в уголовном процессе. 

Доклад является результатом проекта, осуществленного Армянской 

молодежной ассоциацией при финансовой поддержке Национального 

института свободы - Центра развития гражданского общества из средств 

Программы развития гражданских организаций на 2018 - 2030 годы. 
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SUMMARY 
The report entitled The use of pre-trial detention in relation to foreigners is 

the result of the analysis of the existing legal regulations, available statistical 

data and data obtained through the procedure of access to public information 

from common courts concerning the problem of the use of isolation measures 

in relation to persons who do not have Polish citizenship. At the same time, this 

study is a contribution to further research on the discussed issues. It is an 

attempt to draw attention to the situation of foreigners in criminal proceedings, 

including the procedure for compensation for unjustified pre-trial detention. 

The report also aims to raise legal awareness among persons who do not have 

Polish citizenship. 

The study covered not only data concerning the number of foreigners 

staying on the territory of Poland, or data from the organisational units of the 

justice system (the Ministry of Justice, the National Public Prosecutor's Office, 

the Prison Service). The authors have also taken into consideration the 

provisions regulating the use of pre-trial detention, taking into account the 

practice of their application in relation to foreigners. The report also presents 

selected rights that a foreigner is entitled to in the situation of deprivation of 

liberty due to arrest or temporary detention. It also points to the prerequisites 

of seeking compensation or damages for unjustified detention or pre-trial 

detention. The report also presents a summary of data obtained through access 

to public information from common courts. The authors of the report also 

present recommendations which, in their opinion, may contribute to the 

increase of guarantees of the right of defence of foreigners in criminal 

proceedings. 

The report is the result of a project implemented by the Armenian Youth 

Association in Poland funded by the National Institute of Liberty - Center for 
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Civil Society Development from the funds of the Civic Organizations 

Development Program for 2018 - 2030. 
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