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Zastępca

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pan Stanislaw Trociuk

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2015 roku, sygn. 11.5150.9.2014.MK, 
odnoszące się do problematyki dostępu do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej w trybie 
art. 244 Kodeksu postępowania karnego, poniżej przesyłam stanowisko Komendy Głównej 

Policji, dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

Pismo Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy zmian w art. 245 § 2 
Kodeksu postępowania karnego i odpowiedniego stosowania rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r, w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu 
korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
920), które weszły w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. w zakresie oceny ich 

funkcjonowania w praktyce.

Zgodnie z rozporządzeniem, okręgowa rada adwokacka oraz rada okręgowej izby 
radów prawnych przedstawia prezesowi właściwego sądu rejonowego wykazy adwokatów' 
i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, do dnia 30 listopada 
każdego roku, obejmujące okres dyżurów w następnym roku kalendarzowym. Prezes sądu 
rejonowego przekazuje niezwłocznie ustaloną listę adwokatów i radców prawnych pełniących 
dyżury do wiadomości komendanta właściwej jednostki Policji. Wykazy mogą być 
przedstawiane za pośrednictwem środków' komunikacji elektronicznej lub na elektronicznym 

nośniku danych.

Z uwagi, iż zmiany dotyczące art. 245 § 2 Kodeksu postępowania karnego 
i odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących kontaktu z adwokatem w sprawach 
prowadzonych w trybie przyspieszonym weszły w życie 1 lipca 2015 roku, pierwsze wykazy 
adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury, miały zostać przedstawione do j l  lipca 

2015 roku i obejmować okres dyżurów do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Przejściowo, do dnia ustalenia przez prezesa sądu rejonowego pierwszych wykazów 
adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury, stosowne były dotychczasowe przepisy 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu 
zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru



w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich 
(Dz. U. Nr 98. poz. 631).

Z posiadanych przez Komendę Główną Policji informacji wynika, że jednostki Policji 
na terenie całego kraju, stosujące w praktyce wskazane przepisy prawa, nie /.diagnozowały 
żadnych istotnych przeszkód w uzyskiwaniu ustalonych przez prezesów sądów rejonowych 
wykazów adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury oraz nie stwierdziły problemów' 
związanych z dostępem osób zatrzymanych do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym.

Jednostki Policji przyjęły różne rozwiązania praktyczne pozwalające na realizację 
przepisów rozporządzenia. Funkcjonariusze korzystają z wykazów adwokatów lub radców' 
prawnych pełniących dyżury' przekazywanych bezpośrednio przez prezesów7 sądów 
rejonowych. Ponadto korzystają z informacji posiadanych przez prokuratorów pełniących 
dyżury lub uzyskują aktualne informacje o dyżurujących obrońcach z okręgowej rady 
adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych. Funkcjonariusze uzupełniająco korzystają 
z informacji znajdujących się na stronach internetowych lub ustalonych w drodze kontaktu 
telefonicznego. Dostęp do list adwokatów i radców prawnych zapewniony jest 
w szczególności poprzez przekazywanie list dyżurnym jednostek, przełożonym 
i sekretariatom poszczególnych wydziałów, umieszczanie ich w pokojach, w których 
realizowany jest nadzór nad osobami zatrzymanymi lub pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych.

Podkreślić należy, że przyjęte w jednostkach Policji sposoby postępowania, w pełni 
zapewniają realizację praw' osób zatrzymanych, w  tym prawa do skorzystania z pomocy 
adwokata lub radcy prawnego.

Komenda Główna Policji nie odnotowała występowania istotnych problemów 
związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów art. 245 § 2 Kodeksu postępowania 
karnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 
sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu 
przyspieszonym.
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