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Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce

Celem niniejszego raportu jest zbadanie 
oraz zwiększenie świadomości dotyczącej 
problemu, jakim jest nadużywanie tymcza-
sowego aresztowania w Polsce. Dodatkowo 
raport zawiera pakiet rekomendacji, które 
mogą doprowadzić do ograniczenia nad-
użyć. Raport składa się z czterech zasadni-
czych części: omówienia przepisów regulu-
jących tymczasowe aresztowanie w Polsce, 
przeglądu najnowszych dostępnych danych 
statystycznych związanych z tym najbar-
dziej surowym środkiem zapobiegawczym, 
przedstawienia wyników z pogłębionych wy-
wiadów przeprowadzonych w ramach tego 
opracowania oraz z rekomendacji. Raport 
pokazuje, że nadużywanie tymczasowego 
aresztowania jest ogromnym problemem  
o charakterze systemowym, na który składa 
się szereg czynników: nieprecyzyjne przepisy, 
polityka karna oraz bierność i zbyt mała ob-
sada kadrowa sądów. 

Główne wnioski:
• W okresie od 2009 r. do 2015 r. odnotowano 

znaczny spadek liczby osób przebywają-
cych w aresztach śledczych – w 2009 r. 
liczba ta wyniosła 9460, a w 2015 r. – 4160. 
Tendencja spadkowa nie utrzymała się. 
Pod koniec 2021 r. tymczasowo zatrzy-
manych było już 11 908 osób.

• Wzrasta liczba osób tymczasowo aresz-
towanych w stosunku do skazanych.  
W 2015 r. skazane zostały 65 664 oso-
by, a osadzone w aresztach śledczych – 
4 162 osoby. W 2021 r. skazanych zostało 
61 648 osób, a tymczasowo aresztowa-
nych – aż 8 707 osób. W 2021 r. w Polsce 
osadzonych w areszcie śledczym było 
ponad dwa razy więcej niż w 2015 r.

• Od lat skuteczność prokuratorskich wnio-
sków o zastosowanie tymczasowego 

aresztowania utrzymuje się na poziomie 
ok. 90 proc.

• Drastycznie spada liczba uwzględnio-
nych zażaleń dotyczących tymczasowego 
aresztowania. W 2014 r. zostało uwzględ-
nione 716 spośród 5250 zażaleń, czyli 13,6 
proc. wszystkich zażaleń. W 2021 r. sądy 
przychyliły się do 141 spośród 5 768 wnie-
sionych zażaleń, co stanowi zaledwie 2,4 
proc. ogółu zażaleń.

• Posiedzenia aresztowe w przeważającej 
większości to czysta formalność, po której 
zasądzane są 3 miesiące tymczasowego 
aresztowania. W trakcie tych 3 miesięcy 
prokuratura powinna zbierać dowody, jed-
nak bardzo często nic się nie dzieje. Sądy 
nie weryfikują czy prokuratorzy wykonali 
czynności, automatycznie przedłużając 
okres tymczasowego aresztowania o ko-
lejne miesiące. 

• W rezultacie, długość tymczasowego 
aresztowania jest w Polsce problemem 
od lat, potwierdzonym w wielu wyrokach 
Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka (ETPCz). 

Nadużywanie tymczasowego aresztowania 
pogwałca prawa podstawowe i generuje 
ogromne koszty społeczne. Każdy z nas może 
zostać pokrzywdzony przez wadliwie funkcjo-
nujący system sprawiedliwości karnej. 

Nie musimy się na to godzić.  
Możemy powiedzieć NIE  

aresztowemu bezprawiu. 

Wstęp
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Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce

Zdajemy sobie sprawę, że problemy, które leżą 
u źródła nadużywania tymczasowego aresz-
towania, są systemowe, natomiast od czegoś 
trzeba zacząć. Dlatego Warsaw Enterprise In-
stitute proponuje wprowadzenie szeregu dzia-
łań, które pozwolą w prosty sposób usprawnić 
system sprawiedliwości karnej. 

1. Wprowadzić prawne limity dla maksy-
malnego czasu trwania tymczasowego 
aresztowania na wzór Francji czy Holandii.

2. Zastosować kryterium wagi przewinienia. 
Tymczasowe aresztowanie powinno być 
stosowane wyłącznie w przypadkach cięż-
kich przestępstw z użyciem przemocy.

3. Traktować zwolnienie za poręczeniem jako 
domniemane, a areszt jako konieczność.

4. Zreformować wytyczne dla organów ściga-
nia w taki sposób, by na etapie postępowa-
nia przygotowawczego domyślnie stoso-
wały nieizolacyjnie środki zapobiegawcze. 

5. Stosować orzeczenia Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka, w których znajduje się 
wiele szczegółowych gwarancji dla osób 
tymczasowo aresztowanych.

#PowiedzNieAresztowemuBezprawiu

Zapraszamy do lektury!
Warsaw Enterprise Institute  
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…stosowanie tymczasowego aresztowania jest 
szczegółowo uregulowane przez przepisy pra-
wa karnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania karnego (k.p.k.), środki zapo-
biegawcze, takie jak tymczasowe aresztowanie, 
można stosować w celu zabezpieczenia pra-
widłowego toku postępowania jedynie wte-
dy, gdy zebrane dowody wskazują na duże 
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił 
przestępstwo1. Co istotne, na prawdopodobień-
stwo popełnienia przestępstwa muszą skadać 
się dowody istniejące w chwili podejmowania 
decyzji o zastosowaniu środka zapobiegawcze-
go. Niedopuszczalne jest stosowanie środków 
zapobiegawczych w nadziei, że w trakcie po-
stępowania prokuratura wejdzie w posiadanie 
dowodów uwiarygadniających popełnienie 
przestępstwa.

Oprócz podstawy ogólnej, mówimy również  
o szczególnych podstawach do zastosowania 
tymczasowego aresztowania. Są nimi:
• Obawa ucieczki2. Obawa ta nie może być 

abstrakcyjna, lecz konkretna i realna. Za 
obawą ucieczki przemawiają takie argu-
menty jak ucieczka oskarżonego przed 
pościgiem policyjnym, ukrywanie się po 
domniemanym popełnieniu przestępstwa 
lub zwolnienie z pracy, nabycie biletów 
lotniczych czy próby przekroczenia granicy.

• Obawa matactwa3. Podobnie jak w przy-
padku obawy ucieczki, obawa matactwa 
nie może być abstrakcyjna, lecz oparta 
na konkretnych dowodach. Matactwem 
będzie nakłanianie do składania fałszy-
wych zeznań lub inny, bezprawny sposób 
utrudniania postępowania karnego. Jako 
przykład możemy wymienić tu niszcze-

1 Art. 249 § 1 k.p.k.
2 Art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k.
3 Art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k.
4 Art. 258 § 2 k.p.k.
5 Art. 249 § 1 k.p.k.

nie dokumentów lub innych dowodów 
rzeczowych istotnych z perspektywy po-
stępowania. Matactwem dla odróżnienia 
nie jest odmowa składania wyjaśnień czy 
ich zmiana. 

• Grożąca oskarżonemu surowa kara4. Prze-
słanka zachodzi, gdy oskarżonemu zarzu-
ca się popełnienie zbrodni lub występku 
zagrożonego karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
8 lat albo którego sąd I instancji skazał 
na karę pozbawienia wolności wyższą niż  
3 lata. Z orzecznictwa strasburskiego wy-
nika, że tymczasowy areszt nie może być 
stosowany na zasadzie przewidywania 
wyroku skazującego, więc powinien być 
ograniczony jedynie do pewnych, określo-
nych przypadków. 

• Wyjątkowo w celu zapobiegnięcia po-
pełnienia przez oskarżonego nowego, 
ciężkiego przestępstwa5. Kryterium cięż-
kiego przestępstwa nie jest zdefiniowa-
ne w ustawie. Niemniej, w świetle art. 257  
§ 2 k.p.k. można interpretować to pojęcie 
jako przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu,  
a także bezpieczeństwu powszechnemu.

K.p.k. reguluje nie tylko sytuacje, kiedy tymcza-
sowe aresztowanie nie powinno być stosowane, 
ale również sytuacje, kiedy takiego środka za-
pobiegawczego stosować nie wolno. Art. 259 
kodeksu postępowania karnego zawiera trzy 
zakazy względne. Zgodnie z pierwszym, należy 
odstąpić od tymczasowego aresztowania, jeśli 
szczególne względy nie stoją temu na prze-
szkodzie, a pozbawienie oskarżonego wolności 
spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia po-
ważne niebezpieczeństwo, lub pociągałoby za 

1. W teorii…
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sobą wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego, 
lub jego najbliższej rodziny6.

Zgodnie z drugim zakazem względnym, tym-
czasowego aresztowania nie stosuje się, gdy 
na podstawie okoliczności sprawy można 
przewidywać, że sąd orzeknie karę pozbawie-
nia wolności w trybie warunkowym lub karę 
łagodniejszą albo że okres tymczasowego 
aresztowania przekroczy przewidywany wymiar 
kary pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia7.

Trzeci zakaz stanowi, że tymczasowego areszto-
wania nie można stosować, jeśli przestępstwo 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie-
przekraczającą 2 lat8.

Względność zakazu drugiego i trzeciego wynika 
z § 4 art. 259 k.p.k., zgodnie z którym, zakazy nie 
stosują się, gdy oskarżony ukrywa się, upo-
rczywie nie stawia się na wezwania lub w inny 
bezprawny sposób utrudnia postępowanie 
albo nie można ustalić jego tożsamości.

Przechodząc do kwestii bardziej procedural-
nych, tymczasowe aresztowanie stosuje się  
w postępowaniu przygotowawczym na wniosek 
prokuratora9 i może nastąpić tylko na mocy 
postanowienia sądu10. Przed zastosowaniem 
środka zapobiegawczego sąd lub prokura-
tor ma obowiązek przesłuchać oskarżone-
go. Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja,  
w której przesłuchanie jest niemożliwe z powo-
du ukrywania się lub nieobecności podejrzane-
go w kraju. W przesłuchaniu ma prawo wziąć 
udział obrońca, a prokurator ma obowiązek 
zawiadomić sąd o terminie przesłuchania11.

6 Art. 259 § 1 k.p.k.
7 Art. 259 § 2 k.p.k.
8 Art. 259 § 3 k.p.k.
9 Art. 250 § 2 k.p.k.; W przypadku stosowania tymczasowego aresztowania po wniesieniu 
 aktu oskarżenia, jest ono stosowane przez sąd, przed którym toczy się sprawa.
10 Art. 250 § 1 k.p.k.
11 Art. 249 § 3 k.p.k.
12 Art. 250 § 2a k.p.k.
13 Art. 251 § 1 k.p.k.
14 Art. 251 § 2 k.p.k.
15 Art. 251 § 3 k.p.k.
16 Art. 263 § 1 k.p.k.

We wniosku o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania prokurator ma obowiązek wymie-
nić dowody wskazujące na duże prawdopodo-
bieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, 
okoliczności przemawiające za istnieniem za-
grożeń dla prawidłowego toku postępowania 
lub możliwości popełnienia przez oskarżonego 
nowego, ciężkiego przestępstwa oraz określo-
nej podstawy stosowania tego środka zapo-
biegawczego i konieczności jego stosowania12.

W postanowieniu o zastosowaniu środka za-
pobiegawczego należy wymienić osobę, za-
rzucany jej czyn, jego kwalifikację prawną 
oraz podstawę prawną zastosowania tego 
środka13, jak również należy określić termin, do 
którego ma trwać aresztowanie14. Co istotne, 
uzasadnienie postanowienia powinno zawie-
rać przedstawienie dowodów świadczących  
o popełnieniu przez oskarżonego przestępstwa, 
a przede wszystkim wykazanie okoliczności 
wskazujących na istnienie zagrożeń dla pra-
widłowego toku postępowania lub powodów 
dla zastosowania prewencyjnego tymczaso-
wego aresztowania, czyli możliwości popeł-
nienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego 
przestępstwa15.

Najbardziej istotna z perspektywy oskarżonego 
gwarancja znajduje się w art. 257 § 1 k.p.k., który 
stanowi, że tymczasowego aresztowania nie 
stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek 
zapobiegawczy. Oznacza to, że należy wyja-
śnić, dlaczego nie uznano za wystarczające 
zastosowanie innego środka zapobiegawczego.
W postępowaniu przygotowawczym sąd może 
wyznaczyć termin tymczasowego aresztowa-
nia na okres nieprzekraczający 3 miesięcy16. 
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Jeśli szczególne okoliczności sprawy uniemoż-
liwiły ukończenie postępowania przygotowaw-
czego w terminie trzech miesięcy, na wniosek 
prokuratora sąd może przedłużyć tymczasowe 
aresztowanie, jednak wszystkie przedłużenia nie 
mogą przekroczyć 12 miesięcy17. Jednocześnie, 
łączny okres tymczasowego aresztowania do 
wydania wyroku w pierwszej instancji nie może 
przekroczyć 2 lat18. K.p.k. dopuszcza przedłuże-
nie tych terminów przez sąd apelacyjny, jeżeli 
konieczność taka powstaje w związku z zawie-
szeniem postępowania karnego, czynnościami 
zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia 
tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czyn-
ności dowodowych w sprawie o szczególnej 
zawiłości, lub poza granicami kraju, a także 
celowym przewlekaniem postępowania przez 
oskarżonego19.

Kolejna istotna dla podejrzanego (oskarżo-
nego) gwarancja znajduje się w art. 263 § 4b 

17 Art. 263 § 2 k.p.k.
18 Art. 263 § 3 k.p.k.
19 Art. 263 § 4 k.p.k.
20 Art. 252 § 1 k.p.k.
21 Art. 252 § 3 k.p.k.

k.p.k., który stanowi, że przedłużenia czasu trwa-
nia tymczasowego aresztowania przez sąd 
apelacyjny nie stosuje się, gdy kara realnie 
zagrażająca oskarżonemu za zarzucane mu 
przestępstwo nie przekroczy 3 lub 5 lat pozba-
wienia wolności.

Oskarżeni mają prawo wnieść zażalenie od 
postanowienia o tymczasowym aresztowaniu20. 
Sąd powinien rozpoznać zażalenie niezwłocznie, 
nie później niż przed upływem 7 dni od prze-
kazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi 
aktami21. Środek zapobiegawczy, w tym najsu-
rowszy z nich, czyli tymczasowe aresztowanie, 
powinien być niezwłocznie uchylony lub zmie-
niony, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których 
został on zastosowany. Dla przykładu, jeśli tym-
czasowe aresztowanie zostało zastosowane w 
obawie o matactwo, środek zapobiegawczy 
powinien być uchylony natychmiast po ze-
braniu materiałów dowodowych. 
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2. Polska krajem aresztowego 
bezprawia 

Niestety, praktyka odbiega daleko od teorii, 
a stosowanie tymczasowego aresztowania 
w Polsce stanowi problem od lat. Najwięk-
szą liczbę osób przebywających w aresztach 
śledczych obserwowaliśmy na początku lat 
2000. W 2001 roku pozbawionych wolności  
w ten sposób było ponad 24 tys. osób, w 2002 r. 
prawie 22 tys., a w 2003 prawie 21 tys. 

Nieuzasadnione zasądzanie i przedłużanie tym-
czasowego aresztowania pogwałca prawa 
człowieka. Nie dziwi więc, że przy takiej skali 
nadużyć sytuacją zainteresowały się insty-
tucje odpowiedzialne za ich obronę. W 2007 r. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) 
zakomunikował polskiemu rządowi skargi 78 
polskich obywateli, którzy zgłaszali nadużycie 
tymczasowego aresztowania przez polskie 
władze22. Zarzuty podnoszone w stosunku do 
polskich organów dotyczyły pochopnego sto-
sowania tymczasowego aresztowania oraz 
automatyzmu w jego przedłużaniu. Dwa lata 
później ETPCz w sprawie Kauczor przeciw Polsce 
ogłosił, że nadużywanie tymczasowego aresz-
towania w Polsce ma charakter systemowy i nie 
jest wynikiem błędnej interpretacji przepisów 
w pojedynczych sprawach23.

22 www.prawo.pl/prawnicy-sady/tymczasowe-aresztowania-w-polsce-liczba-wciaz-
 rosnie,507498.html.
23 Ibidem.
24 www.hfhr.pl/raport-hfpc-tymczasowe-aresztowanie-nietymczasowy-problem.
25 Dane statystyczne dotyczące środków zapobiegawczych publikowane przez Ministerstwo 
 Sprawiedliwości. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie.

Wyrok był przełomowym momentem, od które-
go liczba tymczasowo aresztowanych zaczęła 
systematycznie spadać. Czas po ogłoszeniu 
decyzji naznaczony został wieloma zmianami  
w obszarze prawa karnego, polityki karnej, 
struktury sądownictwa i prokuratury, a także 
funkcjonowania organów wymiaru sprawiedli-
wości w sprawach karnych. Zmiany te wpłynęły 
również na stosowanie środków powstrzymy-
wania, z których najbardziej bolesnym jest tym-
czasowe aresztowanie. W okresie od 2009 r. 
do 2015 r. odnotowano znaczny spadek liczby 
osób przebywających w aresztach śledczych –  
w 2009 r. liczba ta wyniosła 9460, a w 2015 r. – 
4160. Niestety, jak podaje Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka w swoim raporcie poświę-
conym nadużywaniu tymczasowego aresz-
towania od tamtej pory mamy do czynienia  
z pogorszeniem sytuacji: „Tendencja spadkowa 
nie utrzymała się i w ostatnich latach ponownie 
obserwujemy konsekwentny i znaczny wzrost 
liczby osób pozbawionych wolności przed uzy-
skaniem końcowego wyroku. W dniu 31 maja 
2019 roku tymczasowo aresztowane były już 
8365 osoby”24.

Pod koniec 2021 r. tymczasowo zatrzymanych 
było już 11 908 osób25.
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Wykres 1. Osoby tymczasowo aresztowane w postępowaniu przygotowawczym i postępowa-
niu sądowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości

Sytuacja szybko ulega 
pogorszeniu

W latach 2009–2015 odsetek osób tymczasowo 
aresztowanych w stosunku do ogółu więźniów 
spadał z 11,26 proc. do 5,88 proc.26. Jednakże 
od 2016 odsetek ten zaczął ponownie wzrastać, 
a w 2018 r. przekroczył już 10 proc.27. W 2021 r.  
ten sam odsetek wyniósł ponad 14 proc.28. 
Podobną tendencję możemy zaobserwować  
w przypadku prokuratorskich wniosków  
o zastosowanie tymczasowego aresztowa-
nia. Jak pokazuje tabela 1 (na kolejnej stronie), 
do 2015 roku liczba wniosków o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania w toku postę-
powania przygotowawczego systematycznie 
spadała, a różnica między liczbą wniosków  
w roku 2009 i 2015 wyniosła ponad 14 tys. Jed-
nak od roku 2016 liczba wniosków zaczęła szyb-
ko wzrastać, by w roku 2018 osiągnąć ten sam 

26 https://www.hfhr.pl/raport-hfpc-tymczasowe-aresztowanie-nietymczasowy-problem.
27 Ibidem.
28 Opracowanie własne na podstawie rocznej informacji statycznej za rok 2021 opublikowanej przez
 Centralny Zarząd Służby Więziennej, dostęp pod adresem: https://www.sw.gov.pl/assets/19/51/61/
 a542f3464c6b93a4771c38eac7813b2b3aaee79c.pdf.
29 Nowsze dane niedostępne.
30 Nowsze dane niedostępne.

poziom co pięć lat wcześniej29. Podobną ten-
dencję obserwujemy w przypadku postanowień 
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 

– podczas gdy liczba postanowień wydanych  
w latach 2009–2015 spadła o ponad 12 tys., to  
w roku 2016 liczba postanowień zaczęła po-
nownie rosnąć i w 2018 r. osiągnęła ten sam 
poziom co w roku 201330.
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Tabela 1. Liczba złożonych wniosków prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego areszto-
wania w toku postępowania przygotowawczego i ich skuteczność

  

Rok

Wnioski o zastosowanie 
tymczasowego 

aresztowania w toku
postępowania 

przygotowawczego

2009

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

24 75527 693 89,39 proc.

2010 23 06025 688 89,77 proc.

Postanowienia 
o zastosowaniu 
tymczasowego 

aresztowania w toku 
postępowania 

przygotowawczego

Procent 
uwzględnionych 

wniosków 
o zastosowanie 
tymczasowego 

aresztowania

2011 22 74825 452 89,37 proc.

2012 19 78622 330 88,60 proc.

17 49019 410 90,11 proc.

2014 17 23118 835 91,48 proc.

2015 12 58013 665 92,06 proc.

2016 13 79115 172 90,90 proc.

2017 17 14018 750 91,41 proc.

2018 17 76219 655 90,46 proc.

W swoich analizach Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka (HFPC), jak również Fundacja Court 
Watch zwracają uwagę na problem wynikający 
z bardzo wysokiej skuteczności prokurator-
skich wniosków o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania31. Jak widać na podstawie danych 
ukazanych w tabeli 1, sądy od lat przychylają 
się do prokuratorskich wniosków o zastoso-
wanie tymczasowego aresztowania. Odsetek 
skuteczności wniosków oscyluje na poziomie 
ok. 90 procent32.

HFPC alarmuje, że utrzymująca się wysoka 
skuteczność wniosków w okresie po 2015 r. jest 
powodem do zmartwień. W 2015 roku 92 proc. 
prokuratorskich wniosków o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania zostało uwzględ-
nionych. Rekordowo wysoka skuteczność 
wniosków w tym roku może wynikać z niskiej 

31 https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2019/12/tymczasowe_aresztowania_FCWP.pdf.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna informacja statyczna za rok 2021, dostęp: 
 https://www.sw.gov.pl/assets/19/51/61/a542f3464c6b93a4771c38eac7813b2b3aaee79c.pdf.

liczby wniosków złożonych przez prokuratorów 
(niewiele ponad 13,5 tys.). W 2018 roku sądy 
przychyliły się do ponad 90 proc. wniosków  
o zastosowanie tymczasowego aresztowania 

– co oznacza niewiele niższą skuteczność niż 
w roku 2015 – choć liczba złożonych wniosków 
była wyższa o prawie 6 tys.33.

Fundacja Court Watch zwraca uwagę również 
na rosnącą dysproporcję pomiędzy liczbą ska-
zanych a tymczasowo aresztowanych34. W 2015 r. 
skazane zostały 65 664 osoby, a osadzone 
w aresztach śledczych – 4 162. W 2018 r. ska-
zanych zostało tysiąc osób mniej, bo 64 045 
osoby, a osadzone w aresztach śledczych zo-
stały już 7 360 osoby. Trend wciąż się pogłębia, 
ponieważ w 2021 r. skazanych zostało ponad 
61 648 osób, a tymczasowo aresztowanych – 
aż 8 707 osób35.

2013
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W 2021 r. w Polsce osadzonych w areszcie 
śledczym było ponad dwa razy więcej osób 
niż w 2015 r.

Dodatkowo możemy zaobserwować gwałtow-
nie rosnącą liczbę tymczasowo aresztowanych 

cudzoziemców. W 2020 roku obserwowaliśmy 
mały spadek liczby cudzoziemców osadzonych 
w polskich aresztach śledczych, który może być 
atrybuowany lockdownom oraz utrudnieniom 
w przekraczaniu granic. 

Wykres 2. Liczba cudzoziemców tymczasowo aresztowanych w latach 2014–2021

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości
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Problemem jest czas – 
a właściwie długość 
tymczasowego aresztowania

Długość tymczasowego aresztowania to je-
den z największych problemów związanych  
z nadużywaniem tymczasowego aresztowania 
w Polsce. Długość pozbawienia wolności bez 
prawomocnego wyroku to także zarzut czę-
sto podnoszony w polskich procesach przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka36. 
Ze względu na oddzielne raportowanie cza-
su tymczasowego aresztowania przez sądy  
i prokuratury, dokładne wskazanie średniego 
czasu tymczasowego aresztowania w Polsce 
nie jest możliwe37.

Fundacja Court Watch przeprowadziła w 2019 r. 
badanie na aktach spraw sądowych z lat 2016–
2018, które wykazało, że średni czas tymczaso-
wego aresztowania w sprawach, gdzie wła-
ściwy był sąd okręgowy wyniósł odpowiednio: 

• 8 miesięcy dla spraw, w których tym-
czasowe aresztowanie zostało uchylone  
w trakcie postępowania prokuratorskiego 
lub sądowego; oraz 

• 14 miesięcy w przypadku spraw, gdzie tym-
czasowe aresztowanie było stosowane aż 
do wydawania prawomocnego wyroku. 

36 https://www.hfhr.pl/raport-hfpc-tymczasowe-aresztowanie-nietymczasowy-problem.
37 Ibidem. 
38 https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2019/12/tymczasowe_aresztowania_FCWP.pdf.

W przypadku spraw toczących się przed są-
dem rejonowym, średni czas tymczasowego 
aresztowania wyniósł odpowiednio:

• 6 miesięcy dla spraw, w których tym-
czasowe aresztowanie zostało uchylone  
w trakcie postępowania prokuratorskiego 
lub sądowego; oraz 

• 7 miesięcy w przypadku spraw, gdzie tym-
czasowe aresztowanie było stosowane aż 
do wydawania prawomocnego wyroku38.

W ramach swoich analiz Fundacja zestawi-
ła średni czas tymczasowego aresztowania  
z wynikami w indeksie sprawiedliwości karnego 
wymiaru sprawiedliwości dla 12 europejskich 
krajów. Dane jasno pokazują, że kraje, w których 
średni czas tymczasowego aresztowania jest 
niższy (np. Anglia i Walia – 2 miesiące, Austria 

– poniżej 3 miesięcy czy Holandia i Norwegia – 
poniżej 4 miesięcy) mogą poszczycić się lepiej 
funkcjonującym i lepiej ocenianym systemem 
sprawiedliwości. Pośród krajów ujętych w ze-
stawieniu, średni czas tymczasowego areszto-
wania był dłuższy jedynie w Grecji, co niosło za 
sobą gorszą notę w indeksie sprawiedliwości.
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Choć liczba zażaleń rośnie, to 
liczba uwzględnionych 
zażaleń spada

Do 2016 r. systematycznie spadała liczba zaża-
leń dotyczących tymczasowego aresztowania. 
W 2014 r. liczba złożonych zażaleń w sądach 
okręgowych i rejonowych wyniosła 5 250. Od 
2017 r. obserwujemy ponowny wzrost liczby za-
żaleń. Największa liczba zażaleń została wnie-
siona w 2019 r. – było ich ponad 7 tys. W 2020 r. 
i 2021 r. liczba ta ponownie zaczęła spadać, 
choć wciąż utrzymuje się na znacznie wyższym 
poziomie niż w latach 2015–2016.

Kwestii zażaleń nie możemy analizować  
w oderwaniu od liczby uwzględnionych zażaleń 
dotyczących tymczasowego aresztowania. Jak 
widać na wykresie 5, w tym aspekcie widzimy 

bardzo niepokojący trend, pokazujący, że dra-
stycznie spada liczba uwzględnionych zażaleń 
w stosunku do złożonych wniosków. W 2014 r. 
zostało uwzględnione 716 spośród 5250 zaża-
leń, czyli 13,6 proc. wszystkich zażaleń. W 2016 r. 
sądy na korzyść podejrzanego rozpatrzyły 
136 spośród 3 632 wniosków, czyli mniej niż  
4 proc. wszystkich wniosków. Na niski wynik  
z 2016 roku może mieć wpływ również rekor-
dowo niska liczba wniosków, która została  
w tym roku złożona przez pokrzywdzonych. 
Choć w 2021 r. liczba wniesionych zażaleń była 
na podobnym poziomie co w 2014 r. (różnica to 
500 złożonych wniosków), to istnieje ogromna 
dysproporcja pomiędzy liczbą uwzględnionych 
zażaleń. W 2021 r. sądy przychyliły się do 141 
spośród 5 768 wniesionych zażaleń – to zale-
dwie 2,4 proc. ogółu zażaleń.

Wykres 3. Średni czas tymczasowego aresztowania, względem wartości indeksu sprawiedliwości 
karnego wymiaru sprawiedliwości w krajach europejskich, dla których dostępne są obie dane

Źródło: Fundacja Court Watch
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Wykres 5. Liczba uwzględnionych zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości

Wykres 4. Liczba zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości
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Polska odsłona 
globalnego problemu

Choć w tym raporcie skupiamy się na sytuacji 
w Polsce, należy powiedzieć, że nadużywanie 
tymczasowego aresztowania to poważny pro-
blem w wielu krajach. W każdym momencie  
w aresztach śledczych na całym świecie prze-

39 https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_pre-trial_list_
 4th_edn_final.pdf.
40 https://www.penalreform.org/issues/pre-trial-justice/key-facts/.
41 Ibidem.

bywa ponad 3 miliony osób39. W skali roku liczba 
osób tymczasowo aresztowanych to ponad 
15 milionów40. Jednocześnie, od początku XXI 
wieku liczba osadzonych w aresztach śled-
czych wzrosła o ponad 15 proc.41. Biorąc pod 
uwagę te dane nie sposób nie zauważyć, że 
tymczasowe aresztowanie to problem, który 
dotyka znaczącą liczbę osób.
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3. Prawdziwe historie

Choć poznaliśmy teorię i dane statystyczne, 
to nie ukazują one nawet w części stopnia 
pogwałcenia praw podejrzanych i oskarżonych 
poprzez nadużywanie tymczasowego areszto-
wania w Polsce. Dlatego w ramach swoich ba-
dań Warsaw Enterprise Institute przeprowadził 
serię pogłębionych wywiadów z osobami, które 
zostały ofiarami nadużywania tymczasowego 
aresztowania. Wyniki wywiadów prezentujemy 
na kolejnych stronach.

                       Uwolnić Maćka!                  

Pamiętacie „Uwolnić Maćka”? To dobrze, bo od 
dnia jego zatrzymania minęło niedawno 10 lat, 
a proces wciąż nie ruszył z miejsca.

Jak doszło do tymczasowego 
aresztowania?
Dramat Macieja Dobrowolskiego zaczął się 
przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 
2012, które były organizowane na terenie Polski 
i Ukrainy. Doszło wówczas do konfliktu gru-
py kibiców z premierem. – Żeby zatuszować 
wszystkie niedociągnięcia dotyczące orga-
nizacji mistrzostw Europy (nieprzygotowane 
dworce, nieprzygotowane autostrady), rząd 
postanowił stworzyć temat zastępczy dla opinii 
publicznej i byli to kibice – opowiada Maciek.  
W odpowiedzi, kibice zaczęli protestować  
i obalać propagandę sukcesu premiera. Kibice, 
którzy zgromadzili się pod urzędem miasta, 
zostali aresztowani i spędzili kilka miesięcy  
w areszcie tymczasowym. – Rząd obawiał 
się, że my jako kibice, będziemy przeszkadzali  
w organizacji mistrzostw, które były ich oczkiem 
w głowie – wspomina. 

28 maja 2012 r. o 6 rano do mieszkań kilkudzie-
sięciu kibiców wpadli policjanci, kładąc kibiców 
na ziemię. Przeszukali mieszkania, wyrzucili 
wszystko z szaf i nic nie znaleźli. – Opuszcza-
liśmy swoje mieszkania w kajdankach. Nikt  

z nas nie spodziewał się, że możemy mieć 
postawione zarzuty inne niż kibicowskie. Wcho-
dząc do mieszkania, policjanci żartowali „szu-
kajcie szalików i flag wrogich klubów”. Przy 
okazji jego zatrzymania zostało zatrzymanych 
ok. 20–30 osób. Maciek nie był nigdy karany 
ani nie miał żadnych zarzutów związanych  
z kibicowaniem.

Maćka wożono po Warszawie w celu zała-
twienia formalności. W ciągu dnia policjanci 
rozmawiali o biletach na Euro i śmiali się czy 
Maćkowi nie żal, że nie zobaczy już żadnych 
meczów. Kiedy dojechali do prokuratury i po-
stawiono mu zarzuty, sytuacja się diametralnie 
zmieniła. – Ty bracie, my cię mamy za chu-
ligana i do ciebie o kibicowskich sprawach,  
a ty należysz do gangu szkatuły. Ty gangsterem 
jesteś – powiedzieli policjanci. 

Posiedzenie aresztowe 
było „taśmowe”
Dzień później odbyła się „taśmowa rozprawa”. 
Każdy z kibiców wchodził na salę, każdemu 
stawiano zarzut udziału w zorganizowanej gru-
pie przestępczej i automatycznie zasądzano  
3 miesiące tymczasowego aresztu. Maciek nie 
przyznawał się i prosił o kontakt z adwokatem. 
Takiego kontaktu nie było. – W naiwności po-
wiedziałem, że mogę być przebadany wa-
riografem, ale żadna maszyna nie wjechała. 
Powiedziałem, że odmawiam wyjaśnień, bo 
zarzuty były tak absurdalnie, że ciężko było 
się do nich odnieść. Nikomu z grupy kibiców 
nie zasądzono wolnościowych środków zapo-
biegawczych.

Zgodnie z zarzutami prokuratury, gangsterski 
pseudonim Maćka brzmiał „Tłumacz”, a Maciek 
jeździł minimum raz lub dwa razy w tygodniu 
do Holandii, by przewozić do Polski duże ilości 
marihuany. Maciek znał angielski na wysokim 
poziomie, a klub piłkarski, którego był kibicem, 
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od wielu lat przyjaźnił się z klubem holender-
skim Den Haag. Jednak na tym podobieństwa 
się kończyły. W momencie, w którym rzekomo 
miał pokonywać samochodem 4–8 tys. kilo-
metrów tygodniowo, pracował na pełny etat  
w biurze na Radzymińskiej. – Prokuratura nie za-
dała sobie trudu, żeby 
sprawdzić, że w czasie, 
w którym postawione 
mi są zarzuty, praco-
wałem od 9 do 17 na 
Radzymińskiej, więc 
zarzut, że miałbym  
w tym czasie jeździć 
do Holandii był abs-
trakcyjny i nierealny – 
dodaje. – Wystarczyło 
stwierdzenie świadka 
koronnego, zero dowodów. Uznano mnie za 
łatwy kąsek. Chłopak, który za 3 miesiące miał 
brać ślub, którego postraszą, posiedzi 2 tygodnie  
i przyzna się do wszystkiego, co mu zarzucą. 
Jak się później okazało, od razu po zwolnieniu 
z aresztu śledczego, zarzut świadka koronnego 
został obalony.

Maciek spędził półtora roku w areszcie śled-
czym, zanim zapoznał się z aktami swojej 
sprawy. Osadzeni w areszcie śledczym nie 
mieli prawa do niczego. Wszystkie wnioski  
i skargi były odrzucane „z automatu”.

To nie był koniec absurdów w sprawie Maćka. 
W trakcie 40 miesięcy, które spędził w areszcie 
śledczym, wziął udział w setkach okazań. Nikt 
nigdy go nie rozpoznał. Osoba, która współ-
pracowała z prokuratorem, stwierdziła przed 
sądem, że go nie zna. – W teorii to sąd musi 
Tobie udowodnić winę, to ja starałem się udo-
wodnić, że nie jestem winnym – podsumowuje. 
Regularnie co 3 miesiące do aresztu przy-
chodziły dokładnie takie same postanowienia  
o przedłużeniu tymczasowego aresztowania. 

– Kopiuj-wklej sprzed 3 miesięcy – opisuje au-
tomatyzm, z jakim polski system sprawiedliwo-
ści pogwałca prawa oskarżonych. – Zachodzi 
obawa matactwa. Istnieje obawa, że mógłby 
zbiec z kraju. Istnieje duże prawdopodobieństwo 

popełnienia przestępstwa, zagrożonego wysoką 
karą. Bez żadnego uzasadnienia. 

Na późniejszym etapie sprawa właściwa  
i sprawa zażalenia na tymczasowe aresztowa-
nie odbywały się w tym samym czasie. Sędzia 

z Sądu Apelacyjnego 
uznał, że można już 
skorzystać ze środków 
wolnościowych, a Sąd 
Okręgowy orzekł, że 
nie można tego zrobić. 
Sąd Apelacyjny zasą-
dził 50 tys. kaucji bez 
zakazu opuszczania 
kraju, mimo że Maciek 
rzekomo był głównym 
organizatorem prze-

mytu. – Ten sam sędzia, który dwa tygodnie 
wcześniej nazywał mnie hersztem grupy, póź-
niej wypuścił mnie na wolność bez zakazu 
opuszczania kraju. Dwa tygodnie później przy-
szło pismo, że świadek koronny „się pomylił”.

Życie po tymczasowym areszcie
28 maja 2022 r. minęło 10 lat. Przez ten czas 
Maciek stracił narzeczoną, pracę, jego bab-
cia zmarła, a interes upadł. Nie może w pełni 
wrócić do normalnego życia, bo ciąży na nim 
widmo procesu. Po 10 latach od aresztowania, 
w tym 40 miesiącach tymczasowego aresztu, 
Maciek uzyskał 10 tys. złotych odszkodowania 
za przewlekłość postępowania. 

Zaczęli walić w drzwi o 6 rano. Martwi-
łem się, że mi psa zabiją. Mieszkanie 

wywalane do góry nogami. Powywalane 
wszystko z szaf. Przeszukany samochód. 

Normalna praca, byłem deweloperem  
w dużej firmie. Otworzyliśmy z narze-

czoną bistro na Woli. Byłem normalnym 
człowiekiem, jeździłem Fordem Fie-

stą z 95 r.
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      Historia Jacka Golińczaka                   

Jak doszło do tymczasowego 
aresztowania?
Jacek Golińczak był prezesem spółki w branży 
metali szlachetnych. W pewnym momencie 
zrezygnował ze stanowiska i wyjechał do Lon-
dynu. Podczas pracy w Londynie, podejmował 
też zlecenia dla starej firmy. Kiedy prokurator 
wystosował decyzję o zatrzymaniu, CBŚ przy-
jechał do jego domu. Gdy zadzwoniła od niego 
żona poinformować o sytuacji, Jacek powie-
dział, że potrzebuje 48 godzin i sam stawi się 
w prokuraturze, co też uczynił. Mimo to został 
wydany CBŚ-owi, żeby sfingować zatrzyma-
nie. – Prokurator śmiał mi się twarz, twierdząc, 
że zostałem zatrzymany przez CBŚ – dodaje.

Przesłuchanie było opresyjne, prokurator działał 
nerwowo, krzyczał i groził więzieniem. – Wiele 
w życiu przeżyłem. Prokurator straszył „inni 
wszystko powiedzieli, my wszystko wiemy, a Ty 
kłamiesz”. Nie podpisałem protokołu wyjaśnień, 
prokurator się zbulwersował. Usłyszałem: „Nie 
podpiszesz, to z więzienia nigdy nie wyjdziesz”.

Zatrzymani są pozbawieni praw i godności 
już w pierwszych godzinach zatrzymania. – 
Ochrona danych osobowych nie istnieje, imię, 
nazwisko, dane osobowe, adres – wszyscy  
o wszystkim wiedzą. Śpisz na materacu o gru-
bości 1 cm na ziemi, a obok inny podejrzany. 
Mimo że na razie nie jesteś skazany, na razie 
nie jesteś nawet oskarżony. Przy pierwszych 
zeznaniach nie prosił o adwokata. Prokurator 
 o 21:30 zatrzymał go na 3 miesiące. Wniosko-
wał o możliwość zadzwonienia do żony – nie 
zostało mu to umożliwione.

Posiedzenie aresztowe był czystą formalno-
ścią. Akt oskarżenia zajmował 12 stron, a po-
siedzenie trwało 5 minut. Sąd udzielił głosu 
Panu Jackowi, który udowadniał, że jest jedy-
nym żywicielem rodziny i wnioskował o zwol-
nienie za poręczeniem. Prokurator wymagał 
100 tys. zł. – Wiedział, że te pieniądze były nie 
do zebrania dla mojej rodziny. Sąd nie od-
niósł się do moich argumentów – konkluduje. 

Zarzuty bez dowodów
Nowy prezes spółki, którą zarządzał kiedyś Ja-
cek, dopuścił się wyłudzeń. Zarzut działania 
w zorganizowanej grupie przestępczej został 
postawiony ponad 60 osobom. Przeciwko Jac-
kowi nie zostały przedstawione żadne dowody 
oprócz zeznań świadków, którzy współpracowali 
z prokuratorem. Jednak artykuł zorganizowanej 
grupy przestępczej daje prokuratorowi nieogra-
niczone możliwości. Wina grupy staje się winą 
osoby podejrzanej.

Wszystkie zarzuty były sformułowane w trybie 
przypuszczającym, akt oskarżenia zawierał 
wyłącznie nieprecyzyjne sformułowania typu 

„domniemywa się”, „przypuszcza się”, „podejrze-
wa się” lub „świadkowie zeznają”, że miał duży 
wpływ na działanie grupy. Wszystko teoretyczne, 
nic nie jest podparte dowodami. Wielokrot-
nie wnioskował o konfrontację ze świadkami  
i udowadniał, przedstawiając odpowiednie 
dokumenty, że kłamią. Nic nie przynosiło efektu.

Prokurator uzasadniał przedłużanie tymczaso-
wego aresztowania koniecznością wykonania 
czynności takich jak przesłuchanie wszystkich 
podejrzanych. W sprawę było zaangażowane 
60 firm i 200 osób, większość zupełnie niepo-
wiązanych z Jackiem. Mimo to musiał czekać 
w areszcie aż prokurator znajdzie setną oso-
bę w śledztwie, bo prokurator rzekomo badał 
wielowątkowość.

Pierwszy raz udostępniono mu akta dopiero 
po drugim przedłużeniu. Wielokrotnie składał 
zażalenia i apelował o przedstawienie dowo-
dów przeciwko niemu.

Przedłużanie tymczasowego aresztowania 
odbywało się na zasadzie przewidywania wy-
roku skazującego i było również tłumaczone 
skalą nadużyć czy koniecznością zweryfiko-
wania ewentualnych nadużyć w handlu mię-
dzynarodowym.

W rezultacie, 8 razy przedłużano areszt i 8 razy 
Jacek wnioskował o doprowadzenie na posie-
dzenie sądu w celu przedstawienia dowodów. 
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– Nie było mnie stać na pełnomocnika. Pełno-
mocnik z urzędu sugerował, żebym przyznał 
się, to prokurator mnie wypuści. Człowiek się 
łamie, rodzina w kryzysie, małżeństwo się sy-
pie – opowiada. W pewnym momencie prosił 
prokuratora o powiedzenie mu, do czego ma 
się przyznać. – Jeśli zacznę kłamać, to zapędzę 
się w kozi róg. Później usłyszałem od prokura-
tora „jeśli nie jest Pan wylewny, to będzie Pan 
siedział w nieskończoność. Przy braku dowo-
dów, prokuratorzy gra-
ją na zwłokę. Chcą na 
tyle zmęczyć, aby lu-
dzie przyznawali się do 
czynów, których nie po-
pełnili, byle tylko wyjść”. 
 
Środki alternatywne do 
tymczasowego aresz-
towania nie były w ogóle brane pod uwagę. 
Prokurator uzasadniał, że Jacek jest winny i 
materiał dowodowy o tym świadczy. W rze-
czywistości materiał dowodowy w 99 proc. 
nie dotyczył jego, a w 1 proc. wykazywał, że 
nie zrobił nic niezgodnego z prawem. Całko-
wite pogwałcenie domniemania niewinności. 
 
Podczas prowadzenia działalności kontro-
le skarbowe nigdy nie wykazywały żadnych 
nieprawidłowości. Jako prezes podjął decyzję, 
żeby zatrudnić dedykowanego pracownika ds. 
weryfikacji kontrahentów i procedur. Podczas 
przesłuchań, prokurator przedstawiał przeciw-
ko Jackowi fakt, że wybierał pieniądze z konta 

spółki jako prezes. – Te pieniądze nie zostały 
sprzeniewierzone, tylko trafiły do kasy spółki. 
Ale to był już zarzut. Skoro byłem złodziejem, 
czemu nie było mnie stać na adwokata albo 
na kaucję? – pytał.

Przetrzymywanie w nieludzkich 
warunkach 
W ocenie Jacka, areszt od więzienia w praktyce 
różni się tylko nazewnictwem. – Ci sami ludzie, 

pluskwy są te same, 
grzyb jest ten sam 

– wymienia. Jacek 
zaczął tracić wzrok. 
Sale są niewenty-
lowane. Każda jed-
na cela nie spełnia 
warunków europej-
skich, a 1000 aresztów  

w Polsce nie jest przystosowanych do wa-
runków sanitarno-bytowych. – Skazany musi 
ponieść karę adekwatną do czynu. Jednak  
w Polsce traci się zdrowie, psychikę, rodzinę, 
dobre imię, zanim cokolwiek zostanie udo-
wodnione. Każdy człowiek ma szansę obrony,  
a w areszcie śledczym nie można dostać ołów-
ka i kartki, żeby przygotować swoją obronę. 

Zniszczone życie bez wyroku
Żona odeszła. Pracował za granicą, teraz nie 
ma paszportu – stracił karierę. Ojciec zmarł – 
zajęto mu majątek i dom, na który całe życie 
odkładał pieniądze, żeby zabezpieczyć niepeł-
nosprawnego brata. 

Po 18 miesiącach spędzonych w areszcie 
śledczym, okazało się, że świadek  

„pomylił się” – Jacek nie brał udziału  
w zarzucanych mu czynach. Ponad dwa 

lata później proces jeszcze się nie  
rozpoczął, a prokurator nie wykonał 

żadnych czynności.
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                   Anna Malinowska                 

O 6 rano czterech funkcjonariuszy CBA weszło 
do domu Anny Malinowskiej (imię i nazwisko 
bohaterki zostało zmienione), przeszukiwa-
li mieszkanie, pakowali laptopy i dokumen-
ty. Odczytano jej zarzuty o wspieranie jednej  
z firm w miejscu, w którym pracowała. Następ-
nie, przez pół dnia funkcjonariusze wykonywali 

– jak z perspektywy czasu wiadomo – czynności 
pozorowane. Krążyli między różnymi miejscami. 
W jednym z nich „przez przypadek” natknęli się 
na innych zatrzymanych w tej samej sprawie. 
Widziała własnego syna, jak wysiada z samo-
chodu. Widziała również znajomych z pracy. 
Około 20 osób – wszyscy całkowicie przerażeni. 
Działania miały na celu zastraszenie wszystkich.

Jako że Anna przebywała na zwolnieniu lekar-
skim, nie mogła trafić na tzw. dołek. W związku 
z tym została przetransportowana do szpitala 
psychiatrycznego. Przez 2 dni była pozbawiona 
kontaktu z prawnikiem i bliskimi. Dwóch funk-
cjonariuszy z CBA siedziało bez przerwy, na 
zmianę pod jej izolatką.

Drugiego dnia do szpitala przyjechał proku-
rator z osobą, która spisywała zeznania. Nie 
dostała żadnych dokumentów, nie miała kon-
taktu z nikim. Nie mogła znaleźć sobie prawnika, 
ponieważ CBA pozwalało jej jedynie podać 
im numer, pod który mieli zadzwonić, żeby 
poinformować, że została zatrzymana. Była 
przesłuchiwana bez obrońcy ani świadomości, 
że może przestać odpowiadać na pytania bez 
obecności prawnika. Prokurator powiedział, 
że ma postawione ciężkie zarzuty. Straszył, że 
wyśle ją do najgorszego aresztu, jaki można 
sobie wyobrazić, żeby poszła na współpracę, 

„bo się nie wywinie”.

Podczas posiedzenia aresztowego następne-
go dnia Anna dalej nie miała prawnika. Kiedy 
rozpoczęło się posiedzenie i sędzia dowiedziała 
się, że Anna nie ma prawnika, zrobili przerwę, 
zaczęli szukać obrońcy z urzędu. Adwokat od-
delegował młodego człowieka, który działał na 
jej niekorzyść. Sędzia nie znała akt sprawy, a jej 

pytania były nietrafione. – Starałam się wytłu-
maczyć sytuację, na co usłyszałam od sędziny 
„Nie interesuje mnie tłumaczenie oskarżonej” 
– wspomina. Zapadł wyrok o 3-miesięcznym 
aresztowaniu i Anna trafiła do aresztu na od-
dział psychiatrii sądowej. W jej celi było 6 osób, 
z czego 3 osoby to były zabójczynie swoich 
mężów i dzieci. 

W takich sytuacjach prokurator kieruje na 
badania, które normalnie trwają 6 tygodni. 
Anna spędziła w szpitalu 6 miesięcy. Gdyby 
nie interwencja szpitala, który potwierdził, że 
jest zdrowa, a szpital potrzebuje miejsca, mo-
głaby siedzieć tam do dziś. W efekcie, Anna 
spędzała miesiące z mordercami i chorymi 
psychicznie osobami, a sąd automatycznie 
przedłużał tymczasowe aresztowanie o kolejne 
miesiące, nie zapoznając się z aktami. – Celem 
tymczasowego aresztowania jest ograniczenie 
matactwa. Jeśli rzeczywiście tak by było, to po 
3 miesiącach powinni wypuścić ludzi. Proku-
ratura uzasadnia konieczność przedłużenia 
aresztu czynnościami. Sądy nie weryfikują czy 
zostały one wykonane. Zażaleń nikt nie czyta. 
Ludzie nie mają żadnych praw – podkreśla. 

Akt oskarżenia został jej przedstawiony dopiero 
po 6 miesiącach. Było w nim dużo niejedno-
znacznych sformułowań w trybie przypuszcza-
jącym. Nie było dowodów w sprawie i pojawiało 
się dużo nieścisłości w podstawowych faktach. 
W trakcie okresu tymczasowego aresztowa-
nia Anna pisała zażalenia do postanowień  
o jego przedłużeniu. Pisała argumentację me-
rytoryczną. Sądy w ogóle nie brały tego pod 
uwagę. Na posiedzeniach akta nawet nie były 
rozwiązywane.

Sądy nie zgadzają się, żeby podejrzany stawiał 
się na rozprawach dotyczących tymczasowego 
aresztowania. Aresztowani muszą przez cały 
czas mieć przy sobie prawnika, bo prokurator 
nie chce rozmawiać z podejrzanym. – Pytałam 
„dlaczego?” i usłyszałam: „Prokuratura nigdy 
nie odpowiada na pytania podejrzanych. Musi 
pani to zapamiętać”.
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Anna spędziła w areszcie rok i 4 miesiące.  
W tym czasie CBA opowiadało, że rodzina się 
jej wyrzekła, media trąbią na temat afery,  
w którą rzekomo była zamieszana, znajomi 
się odwrócili, a prawnik chce zrezygnować, bo 
syn nie płaci. Znęcali się nad nią psychicznie.

Przez 14 miesięcy nie miała możliwości skon-
taktowania się z mamą czy partnerem. – Co 
moja mama, która mieszka na podlaskiej wsi, 
mogłaby ze mną mataczyć, jak rozmowa  
w areszcie trwa 5 minut? Szantażowanie, prze-
trzymywanie i łamanie kręgosłupa ludzi – pro-
kuratura robi to wszystko, żebyśmy poszli na 
współpracę.

Na marginesie życia społecznego 
bez wyroku
Anna wyszła z aresztu 2 lata temu – od tej 
pory jest pod kuratelą prokuratura i prokurator 
może w każdym momencie odwiesić areszt  
i pozbawić ją wolności. Aby zapłacić kaucję 
150 tys., musiała sprzedać mieszkanie. Kaucja, 
która leży u prokuratora, topnieje z dnia na 
dzień przez inflację. Ma ograniczone prawa 
obywatelskie, musi stawiać się na dozór, nie 
może opuścić kraju. Nie ma możliwości powrotu 
do pracy. – Nawet jak sąd uzna, że jestem win-
na, to chcę mieć tę sprawę za sobą. Mecenas 
mówi, że to będzie się ciągnęło kolejne 5–6 
lat – mówi Anna.

Przez 13 lat była prezesem, dalej mogła genero-
wać podatki i miejsca pracy dla Państwa. Teraz 
zaoszczędzone przez życie pieniądze wydaje 
na prawnika. Nie dostaje zasiłku, bo była tyle 
czasu w areszcie, że straciła do niego prawo. 
Obecnie jest na marginesie życia społecznego 
mimo braku wyroku. – Nawet jeśli ktoś jest wi-
nien, to dalej jest obywatelem tego kraju. Areszt 
czy więzienie to utracenie wolności, natomiast 
areszty i więzienia w Polsce pozbawiają god-

ności. One upadlają ludzi. Dla wyrafinowanego 
przestępcy 3-miesięczny areszt to wakacje. Dla 
normalnego człowieka to piekło – opowiada.

Aresztowani osądzeni przez
społeczeństwo
W momencie tymczasowego aresztowania 
społeczeństwo uznaje osoby podejrzane za 
winnych. Ta sama sytuacja dzieje się w relacji 
pracownik-pracodawca. – Pracodawca po-
winien stać murem za swoimi pracownikami, 
ponieważ przyznanie się, że pracownik mógł 
popełnić przestępstwo, pokazuje problemy 
w wewnętrznych procedurach firmy. Niestety, 
tak się nie dzieje. Pracodawcy zwalniają ludzi, 
zanim zapadnie wyrok, czy nawet zostanie 
postawiony akt oskarżenia – opowiada o ostra-
cyzmie społecznym Anna. – To społeczeństwo 
musi się zmienić i zrozumieć, że nie wszyscy 
muszą siedzieć za każde przewinienie.

Aresztowani żyją na koszt 
państwa – to toksyczny mit
To, że ktoś jest aresztowany, to nie znaczy, że 
jest utrzymywany na koszt państwa. Od pań-
stwa dostaje się dwie rolki papieru toaletowego  
i malutką tubkę pasty do zębów na miesiąc. 
Utrzymanie Anny w więzieniu kosztowało jej 
rodzinę miesięcznie 1500 zł. 

W areszcie śledczym ludzie żyją jak bezdomni. 
Nie ma pralek, nie ma sznurków do powieszenia 
bielizny. 5 osób jest zamkniętych w maleńkiej celi. 
Dozwolone jest posiadanie tylko dwóch koszulek. 

Anna chorowała na cukrzycę i potrzebowała 
ruchu. W areszcie nie było ani siłowni, ani żad-
nych zajęć. Pisała podania o zgodę na pracę, 
o prowadzenie warsztatów psychologicznych, 
pisania CV. W odpowiedzi usłyszała: „Pani tu 
jest po to, żeby tu siedzieć”.
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4. Rekomendacje

Nie musimy godzić się na łamanie podstawo-
wych praw. Możemy powiedzieć „NIE” aresz-
towemu bezprawiu.
 
Nadużywanie tymczasowego aresztowania 
w Polsce to palący problem. Od lat skutecz-
ność prokuratorskich wniosków o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania utrzymuje się 
na poziomie ok. 90 proc. Posiedzenia aresz-
towe w przeważającej większości to czysta 
formalność, po której zasądzane są 3 miesiące 
tymczasowego aresztowania. W trakcie tych 
trzech miesięcy prokuratura powinna zbierać 
dowody, jednak bardzo często nic się nie dzieje. 
Sądy nie weryfikują czy prokuratorzy wykonali 
czynności, automatycznie przedłużając okres 
tymczasowego aresztowania o kolejne mie-
siące. W rezultacie, długość tymczasowego 
aresztowania jest w Polsce problemem od lat, 
potwierdzonym w wielu wyrokach Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka (ETPCz).

W ostatnich latach liczba osób tymczasowo 
aresztowanych szybko rośnie. Mimo rosnącej 
liczby zażaleń na postanowienie o zastosowa-
niu tymczasowego aresztowania, spada licz-
ba uwzględnionych wniosków. Poszkodowani, 
przetrzymywani w areszcie śledczym, mają 
ograniczone możliwości przygotowania własnej 
obrony. Nie wszystkich stać na pełnomocnika, 
a sądy nie chcą rozmawiać z oskarżonymi. 
Domniemanie niewinności istnieje tylko na 
papierze. Efektem tych wszystkich nadużyć 
są zniszczone życia, rozbite rodziny, zaprze-
paszczone kariery. To wszystko składa się na 
łamanie podstawowych praw.

Nie musimy się na to godzić. Możemy powie-
dzieć „NIE” aresztowemu bezprawiu. Zdajemy 
sobie sprawę, że problemy, które leżą u źródła 
nadużywania tymczasowego aresztowania, 

42 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/06/24.06.2021-Raport-ZPP_Naduzywanie-
 tymczasowego-aresztowania.pdf.

są systemowe, natomiast od czegoś trzeba 
zacząć. Dlatego Warsaw Enterprise Institute 
proponuje wprowadzenie szeregu działań, który 
pozwoli w prosty sposób usprawnić system 
sprawiedliwości karnej.

1. Wprowadzić prawne limity dla maksy-
malnego czasu trwania tymczasowego 
aresztowania na wzór Francji czy Holandii.

Obecnie k.p.k. pozwala na przedłużanie tym-
czasowego aresztowania przez sądy ape-
lacyjne ponad limity czasowe przewidziane  
w kodeksie, jeżeli konieczność taka powstaje  
w związku z zawieszeniem postępowania kar-
nego, czynnościami zmierzającymi do usta-
lenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżo-
nego, wykonywaniem czynności dowodowych 
w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza 
granicami kraju, a także celowym przewle-
kaniem postępowania przez oskarżonego. 
Taka możliwość powinna zostać stanowczo 
ograniczona. Proponujemy wprowadzenie 
ustawowego limitu dla maksymalnego czasu 
trwania tymczasowego aresztowania. Holen-
derski kodeks postępowania karnego zezwala 
na tymczasowe aresztowanie przez maksy-
malnie 104 dni, po których musi odbyć się 
tzw. rozprawa pro forma, oceniająca postępy  
w dochodzeniu oraz dalsze istnienie podstaw 
do zatrzymania42.

Z drugiej strony, Francja w jasny sposób określa 
maksymalne czasy tymczasowego areszto-
wania dla czynów zabronionych, przestępstw 
i zbrodni, a czasy te są znacznie niższe niż te 
przewidziane dla czynów zagrożonych różnej 
wagi w k.p.k. Niestety, w Polsce w praktyce 
często stawiany jest zarzut partycypacji w zor-
ganizowanej grupie przestępczej, który pozwala 
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kwalifikować domniemane przestępstwo jako 
„ciężkie” – stąd nasz drugi postulat.

2. Zastosować kryterium wagi przewinie-
nia. Tymczasowe aresztowanie powinno 
być stosowane wyłącznie w przypadkach 
ciężkich przestępstw z użyciem przemocy.

Ograniczenie tymczasowego aresztowania do 
ciężkich przestępstw z użyciem przemocy to 
reforma, która została wprowadzona w latach 
70. w Finlandii. Choć ta zmiana była częścią 
szerszej reformy mającej na celu wprowadzenie 
bardziej skandynawskiego, nastawionego na 
człowieka systemu, to pozwoliła na znaczne 
ograniczenie liczby tymczasowo aresztowa-
nych43. Zmniejszenie liczby osób przebywają-
cych w aresztach śledczych ma również duże 
znaczenie dla samych osadzonych, ponieważ 
przeludnienie aresztów negatywnie wpływa na 
warunki sanitarno-bytowe.

3. Traktować zwolnienie za poręcze-
niem jako domniemane, a areszt jako 
konieczność.

Pozbawienie wolności rodzi olbrzymie kosz-
ty dla pokrzywdzonej jednostki, jak również 
ogromne koszty dla całego społeczeństwa. 
Osoba przebywająca w tymczasowym aresz-
cie nie może pracować, co prowadzi do utraty 
umiejętności oraz wpływów budżetowych, któ-
re ta osoba mogłaby generować dla Skarbu 
Państwa na wolności. Ponadto osoba zatrzy-
mana traci możliwość utrzymywania swojej 
rodziny, co prowadzi do negatywnych skutków 
społecznych.

Co gorsza, dla wielu osób tymczasowe aresz-
towanie ma efekt kryminogenny. Dla osób, 
które nie miały wcześniej kontaktu ze świa-

43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Khudoyorov przeciwko Rosji, § 183; Lelièvre przeciwko Belgii, § 97; 
 Shabani przeciwko Szwajcarii, § 62.

tem przestępczym, przebywanie w areszcie 
śledczym to trauma, która prowadzi do utraty 
korzyści związanych z powstrzymywaniem się 
od przestępczości: rodziny, pracy, domu44. Dla-
tego tymczasowe aresztowanie powinno być 
traktowane jako ostateczność.

4. Zreformować wytyczne dla organów 
ścigania w taki sposób, by na etapie 
postępowania przygotowawczego do-
myślnie stosowały nieizolacyjnie środki 
zapobiegawcze

Prawo przewiduje wiele nieizolacyjnych środ-
ków zapobiegawczych, np. poręczenie ma-
jątkowe, dozór policji, dozór elektroniczny, czy 
zakaz opuszczania krajów. Wytyczne dla orga-
nów ściągania powinny w praktyce realizować 
standardy wynikające z przepisów kodeksu 
postępowania karnego.

5. Stosować orzeczenia Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, w których znaj-
duje się wiele szczegółowych gwarancji 
dla osób tymczasowo aresztowanych.

W swoim orzecznictwie Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka zawiera wiele gwaran-
cji dla oskarżonych i poświęca szczególną 
uwagę środkom alternatywnym do aresztu 
tymczasowego:

• Art. 5 ust. 3 EKPCz gwarantuje nie tylko pra-
wo do „[bycia] sądzonym w rozsądnym 
terminie albo zwolnienie na czas postępo-
wania”, lecz również stanowi, że „zwolnienie 
może zostać uzależnione od udzielenia 
gwarancji zapewniających stawienie się 
na rozprawę”45.

• Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu lub 
aresztowaniu oskarżonego (podejrzanego) 
na władzach ciąży obowiązek rozpatrze-
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nia alternatywnych środków zapewnienia 
obecności takiej osoby na rozprawie46.

• Automatyczna odmowa zwolnienia za po-
ręczeniem, bez dokonania kontroli sądowej, 
jest niezgodna z gwarancjami wynikającymi  
z artykułu 5 ust. 347.

• Celem poręczenia, o którym mowa w ar-
tykule 5 ust. 3 Konwencji, nie jest pokrycie 

46 Idalov przeciwko Rosji [WI], § 140.
47 Piruzyan przeciwko Armenii, §105; S.B.C. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, §§ 23–24.
48 Mangouras przeciwko Hiszpanii [WI], § 78; Neumeister przeciwko Austrii, § 14.

straty, ale zapewnienie stawiennictwa na 
rozprawie. Co za tym idzie, wysokość porę-
czenia majątkowego musi zostać ustalona 
w odniesieniu do majątku oskarżonego 
oraz relacji z osobami, które miałyby wnieść 
zabezpieczenie. Kwota poręczenia musi 
mieć zatem charakter indywidualny i efekt 
zniechęcający do ucieczki48.
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