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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

 

(druk nr 1003) 

 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. 

Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) 

 

Art. 76. 

§ 1. Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy: 

1)   kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, jeżeli nie określił tego sąd w 

wyroku, 

2)   kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił tego 

sąd w wyroku, 

3)   ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego i dokonywanie ocen 

ich wykonywania, 

4)   dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji, 

5)  kwalifikowanie skazanych do nauczania w szkołach i na kursach oraz podejmowanie 

decyzji o pozbawieniu możliwości nauczania w zakresie nieobjętym nauczaniem 

obowiązkowym, 

6)   kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 § 2, do zakładów karnych dla 

młodocianych oraz skazanych, o których mowa w art. 96 § 3, do odbywania kary w 

oddziałach terapeutycznych, 

[7)   kwalifikowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 4, jako wymagającego 

osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających 

ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, oraz wymienionego w art. 88 § 3, 

jako wymagającego osadzenia w tym zakładzie w wyznaczonym oddziale lub celi oraz 

dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji tych decyzji,] 

<7) kwalifikowanie: 

a) skazanego – jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, 

b) skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnianie przestępstw, który nie został uznany 

za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu – jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym 

typu zamkniętego 
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–  oraz dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji decyzji 

określonych w lit. a i b,> 

8)   weryfikowanie indywidualnych programów oddziaływania albo indywidualnych 

programów terapeutycznych, a także kierowanie i wycofywanie skazanych z 

oddziałów terapeutycznych, 

9)   wyrażanie opinii w sprawach przyznania skazanemu przepustki, o której mowa w art. 

91 pkt 7 lub art. 92 pkt 9, oraz nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, 

wówczas gdy są one udzielane: 

a)  po raz pierwszy, 

b)  po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy, 

c)  po powstaniu istotnych zmian w sytuacji prawnej lub rodzinnej skazanego, 

10)  wyrażanie opinii w sprawach: 

a)  przyznania nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, skazanemu 

skierowanemu do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, 

b)  projektu porządku wewnętrznego zakładu karnego oraz zmiany tego porządku, 

c)  innych przekazanych jej przez dyrektora, 

11)  podejmowanie decyzji w sprawie korzystania przez skazanego z uprawnień 

określonych w art. 107 oraz zwolnienia z wykonywania pracy, na podstawie art. 121 

§ 7, 

12)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie i w przepisach wydanych na 

jej podstawie. 

§ 2. Jeżeli decyzja komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji jest sprzeczna z 

prawem, o jej zmianie lub uchyleniu orzeka sąd penitencjarny; art. 7 § 5 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3. W wypadku określonym w § 2 decyzję komisji penitencjarnej może także uchylić 

dyrektor okręgowy Służby Więziennej albo Dyrektor Generalny Służby Więziennej. 

§ 4. Na decyzje, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 6 i 7, przysługuje skarga. 

 

Art. 88. 

§ 1. Skazanego odbywającego karę w systemie programowanego oddziaływania osadza się w 

zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają 

osadzenie go w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

§ 2. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub odbywającego zastępczą karę pozbawienia 

wolności albo karę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że 

szczególne okoliczności przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu. 

[§ 3. Skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach 

zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu.] 

<§ 3. W zakładzie karnym typu zamkniętego osadza się: 

1) skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności 

przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu, co nie dotyczy skazanych uznanych 
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za stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu, 

2) skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat 

pozbawienia wolności, 

3) skazanego z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanego 

za przestępstwo określone w art. 197–203 Kodeksu karnego, popełnione w 

związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, lub upośledzonego umysłowo, 

4) skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, 

5) skazanego objętego ochroną na mocy art. 88d albo ustawy z dnia 25 czerwca 

1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1801).> 

[§ 4. W zakładzie karnym, o którym mowa w § 3, osadza się również skazanego za 

przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 

popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko 

takiemu osadzeniu. 

§ 5. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia 

wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

§ 5a. Skazanego objętego ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku 

koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. 

Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228) osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

§ 5b. Skazanego z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanego za 

przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z 

zaburzeniami preferencji seksualnych, lub upośledzonego umysłowo, osadza się w 

zakładzie karnym typu zamkniętego.] 

§ 6. W zakładzie karnym typu zamkniętego można także osadzić, ze względu na zagrożenie 

społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu: 

1)   skazanego za przestępstwo nieumyślne, odbywającego zastępczą karę pozbawienia 

wolności, osobę odbywającą karę aresztu oraz skazane kobiety, a także innych 

skazanych, których właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem 

przestępstwa, zachowanie po dokonaniu przestępstwa, negatywna ocena postawy i 

zachowania w areszcie śledczym, względy bezpieczeństwa zakładu albo inne 

szczególne okoliczności wskazują, że należy wobec nich wykonywać karę w 

warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, 

2)   skazanego, który podczas pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym naruszył 

w poważnym stopniu dyscyplinę i porządek, 

3)   skazanego przebywającego dotychczas w zakładzie karnym typu otwartego lub 

półotwartego, jeżeli negatywna ocena jego postawy i zachowania, a także względy 

bezpieczeństwa zakładu wskazują, że należy wobec niego wykonywać karę w 

warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, 

4)   skazanego, który popełnił przestępstwo o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, 

jeżeli jego postawa i zachowanie przemawiają za przebywaniem w zakładzie karnym 

typu zamkniętego. 
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[Art. 88a. 

§ 1. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3, osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi 

zakładu karnego typu zamkniętego, zawiadamiając o tym sędziego penitencjarnego. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do skazanego, którego właściwości, warunki osobiste, motywacje, 

sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa, rodzaj i rozmiar ujemnych 

następstw przestępstwa, sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym lub 

stopień demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zakładu i który: 

1)   popełnił przestępstwo, w szczególności: 

a)  zamachu na: 

–  niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej, 

–  konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne organy Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

–  życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

–  jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  ze szczególnym okrucieństwem, 

c)  wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika, 

d)  uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego, 

e)  z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwo palnych, 

2)   podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że: 

a)  był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w 

zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

b)  dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę 

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

c)  był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo znęcał się nad 

skazanym, ukaranym lub tymczasowo aresztowanym, 

d)  uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub 

aresztu śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu lub 

aresztu. 

§ 3. W oddziale lub celi, o których mowa w § 1, można osadzić skazanego, o którym mowa w 

art. 88 § 4. 

§ 4. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 5a, można osadzić, za jego zgodą, w oddziale lub 

celi, o których mowa w § 1.] 

 

<Art. 88a. 

§ 1. Za skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zakładu można uznać skazanego, który popełnił przestępstwo o 

bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości, w szczególności: 

1) przestępstwo: 

a)  zamachu na: 
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– niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej, 

– konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne organy Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

– życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

– jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  ze szczególnym okrucieństwem, 

c)  wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika, 

d)  uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego, 

e)  z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwopalnych, 

2)  podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że: 

a) był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w 

zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę 

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

c) był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo znęcał się nad 

skazanym, ukaranym lub tymczasowo aresztowanym, 

d) uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub 

aresztu śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu 

lub aresztu, 

3) przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie 

przestępstw, zwłaszcza z uwagi na jego kierowniczą lub znaczącą rolę w grupie lub 

związku lub fakt, że inni członkowie grupy lub związku przebywają na wolności. 

§ 2. Przy podjęciu i każdorazowej weryfikacji decyzji o uznaniu skazanego za 

stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu komisja penitencjarna uwzględnia: 

1) właściwości i warunki osobiste skazanego, 

2) motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj i 

rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, 

3) sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym, 

4) stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji, 

5) w wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnianie przestępstw – zagrożenie dla porządku 

prawnego, które może wyniknąć z nawiązania przez skazanego bezprawnych 

kontaktów z innymi członkami grupy, w tym zwłaszcza zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego lub dla czynności mających na celu ujawnienie mienia 

stanowiącego korzyść z popełnienia przestępstwa. 

§ 3. Skazany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu odbywa karę w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu 

karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę 

społeczeństwa i bezpieczeństwo tego zakładu. 
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§ 4. O osadzeniu skazanego w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu 

zamkniętego zawiadamia się sędziego penitencjarnego. 

§ 5. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3 pkt 5, można osadzić, za jego zgodą, w 

oddziale lub celi, o których mowa w § 3.> 

 

Art. 88b. 

<§ 1. > [W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88a § 2, 

odbywają karę w następujących warunkach:] <W zakładzie karnym typu 

zamkniętego skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają karę w następujących 

warunkach:> 

1)   cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, 

przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i 

nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i 

sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne, 

2)   cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane niż te, w 

których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 

76 § 1 pkt 7, 

3)   skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach, 

spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-

oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale, w którym są 

osadzeni, 

4)   poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod wzmocnionym 

dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb, 

5)   skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do 

cel, 

6)   spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym 

dozorem, 

7)   sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 

38 § 1 ze skazanymi określa każdorazowo dyrektor zakładu karnego, 

8)   widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym 

dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec 

których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7, 

9)   widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z 

osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób 

odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie 

dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń 

udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie 

korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i 

napojów, 

10)  skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia. 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<§ 2. Komisja penitencjarna może uznać, że nie zachodzi potrzeba stosowania 

wszystkich warunków, o których mowa w § 1, i odstąpić od stosowania jednego 

lub więcej z nich; art. 88a § 2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli jest to uzasadnione 

okolicznościami, można przywrócić stosowanie warunków, od których 

odstąpiono, lub zmienić ich zakres. 

§ 3. Na wniosek skazanego lub jego obrońcy, nie częściej jednak niż raz na 3 miesiące, 

komisja penitencjarna wskazuje przyczyny uzasadniające kwalifikację skazanego 

jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu oraz stosowanie wobec niego warunków określonych w 

§ 1.> 

 

[Art. 88c. 

Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3 i art. 

88a § 2, w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do celów sanitarno-

higienicznych oraz w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w art. 88b pkt 1. 

Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.] 

 

<Art. 88c. 

§ 1. Zachowanie skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu podlega stałemu monitorowaniu. 

§ 2. Monitorowanie prowadzi się w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do 

celów sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa 

w art. 88b § 1 pkt 1. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.> 

 

Art. 100. 

§ 1. Skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania 

kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. Przeniesienie skazanego do innego 

właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku: 

1)   zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których 

mowa w art. 110 § 2, 

2)   zatrudnienia lub nauki, 

3)   udzielenia świadczenia zdrowotnego, 

4)   skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla 

osób, o których mowa w art. 88 § 3 i art. 212a § 1, 

<4) skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub 

oddziału dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego lub zakładu karnego,> 

5)   udziału w czynności procesowej, 

6)   ważnych względów rodzinnych, 

7)   względów związanych z bezpieczeństwem skazanego, 

8)   konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie. 
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§ 2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala miejsce odbywania kary pozbawienia 

wolności dla skazanego objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o 

świadku koronnym. 

 

Art. 212a. 

§ 1. Komisja penitencjarna kwalifikuje tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego 

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu oraz 

dokonuje, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji decyzji w tym przedmiocie. O 

podjętych decyzjach zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo 

aresztowany pozostaje, oraz sędziego penitencjarnego. 

§ 2. Tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w § 1, osadza się w wyznaczonym oddziale 

lub celi aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę 

społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym sędziego 

penitencjarnego. 

[§ 3. Tymczasowo aresztowanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej 

grupie albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw osadza się w areszcie 

śledczym w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i 

bezpieczeństwo aresztu, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko 

takiemu osadzeniu.] 

<§ 3. Przy kwalifikowaniu tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego poważne 

zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu stosuje się 

odpowiednio art. 88a § 1 i 2.> 

[§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do tymczasowo aresztowanego, którego właściwości, warunki 

osobiste, sposób zachowania się w trakcie pobytu w areszcie śledczym lub stopień 

demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa aresztu śledczego i który: 

1)   jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, w szczególności: 

a)  zamachu na: 

-  niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej, 

-  konstytucyjny ustrój lub konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, 

-  życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

-  jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  ze szczególnym okrucieństwem, 

c)  wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika, 

d)  uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego, 

e)  z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwo palnych, 

2)   podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że: 

a)  był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w 

zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

b)  dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę 

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 
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c)  był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo znęcał się nad 

skazanym, ukaranym lub tymczasowo aresztowanym, 

d)  uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu 

śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu lub aresztu.] 

[§ 5. Tymczasowo aresztowanego, objętego ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 

r. o świadku koronnym, można osadzić za jego zgodą w oddziale lub celi, o których 

mowa w § 2.] 

<§ 5. Tymczasowo aresztowanego objętego ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 

1997 r. o świadku koronnym można osadzić, za jego zgodą, w oddziale lub celi, o 

których mowa w art. 88a § 3.> 

[§ 6. W oddziale lub celi, o których mowa w § 2, można ponadto osadzić tymczasowo 

aresztowanego, o którym mowa w § 3.] 

 

Art. 212b. 

§ 1. W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212a, przebywa w 

następujących warunkach: 

1)   cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, 

przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i 

nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i 

sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne, 

2)   cele mieszkalne są częściej kontrolowane niż te, w których osadza się tymczasowo 

aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212a § 1, 

3)   tymczasowo aresztowany może uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w 

nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć 

kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu tylko w oddziale, w 

którym jest osadzony, 

4)   poruszanie się tymczasowo aresztowanego po terenie aresztu śledczego odbywa się 

pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb, 

5)   tymczasowo aresztowanego poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym 

wyjściu i powrocie do celi, 

6)   spacer tymczasowo aresztowanego odbywa się w wyznaczonych miejscach pod 

wzmocnionym dozorem, 

7)   sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 

38 § 1 z tymczasowo aresztowanym określa każdorazowo dyrektor aresztu 

śledczego, 

8)   widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W 

czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z 

osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów 

żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności 

tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w 

art. 212a § 1, 

9)   tymczasowo aresztowany nie może korzystać z własnej odzieży i obuwia. 
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[§ 2. Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie tymczasowo aresztowanego, o którym 

mowa w art. 212a § 1 i 4, w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do celów 

sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w § 1 pkt 

1. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.] 

<§ 2. Zachowanie tymczasowo aresztowanego stwarzającego poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu podlega stałemu 

monitorowaniu. Monitorowanie prowadzi się w celach mieszkalnych wraz z częścią 

przeznaczoną do celów sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i 

pomieszczeniach, o których mowa w § 1 pkt 1. Monitorowany obraz lub dźwięk 

podlega utrwalaniu.> 

<§ 3. Art. 76 § 1 pkt 7 lit. b oraz art. 88b § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

 


