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W nawiązaniu do pisma Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

14 grudnia 2020 roku znak IX.517.1268.2017.MK, przy którym zwrócono się 

do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o powiadomienie na jakim etapie znajdują się prace 

legislacyjne nad zmianą przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz pisma Rzecznika 

Praw Obywatelskich z 18 grudnia 2020 roku znak IX.517.61.2016.JP, przy którym zwrócono 

się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację na jakim etapie znajdują się prace 

legislacyjne nad zmianą przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie przepisów 

dotyczących poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków 

odurzających lub substancji psychoaktywnych uprzejmie informuję, że projekt ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks kamy wykonawczy oraz niektórych innych ustaw na wniosek 

Ministra Sprawiedliwości został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, 

a w dniu 4 listopada 2021 r. umieszczony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie podkreślam, że czas trwania uzgodnień wewnątrzresortowych w związku 

z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw 

był uzasadniony szerokim spektrum planowanych zmian legislacyjnych z zakresu prawa 

karnego wykonawczego oraz innych ustaw, między innymi ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks kamy oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Odnosząc się do zagadnień podniesionych w zapytaniach Pana Rzecznika należy 

wskazać, że szczegółowo określony został sposób realizacji przez skazanego i tymczasowo 
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aresztowanego rozmów telefonicznych za pomocą samoinkasującego się aparatu 

telefonicznego i innych środków łączności oraz zmieniono zasady kontroli tych rozmów. 

Ponadto zaproponowano nowe brzmienie art. 217c kkw w zakresie kontaktów telefonicznych 

tymczasowo aresztowanego z obrońcą, które uwzględnia stanowisko Trybunatu 

Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 25 listopada 2014 r. i pozwoli na pełną realizację 

prawa do obrony. W projektowanych przepisach zapewniono także możliwość kontaktu 

za pomocą samoinkasującego aparatu telefonicznego z osoba najbliższą. Ujednolicono również 

sposób korzystania przez skazanych i tymczasowo aresztowanych z widzeń z małoletnimi. W 

projektowanych zmianach określony został także sposób poddawania osób pozbawionych 

wolności badaniom na obecność substancji psychoaktywnych. Zaproponowano nowe 

brzmienie art. 116b kkw, a szczegółowe kwestie dotyczące rodzajów badań na obecność 

substancji psychoaktywnych w organizmie skazanego, sposób przeprowadzania tych badań 

oraz sposób ich dokumentowania zostaną uregulowane rozporządzeniem wykonawczym 

do art. 116b§4 kkw.
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