
  
 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DKRM-140-221(5)/14 
                
 

 

  
 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowny Panie Marszałku, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy (druk nr 2872). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 

 
 



 

 

Stanowisko Rządu  
do senackiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
(druk nr 2872) 

 

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10) stwierdzającego niezgodność 

z Konstytucją RP art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zwanej dalej k.k.w. Omawiany 

przepis w obowiązującym brzmieniu wyraża zasadę, zgodnie z którą wszystkim 

skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 

zamkniętego świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego (zwanego dalej funkcjonariuszem SW). 

Zdaniem Trybunału, przepis art. 115 § 7 k.k.w. jest niezgodny z Konstytucją RP, 

ponieważ wprowadza obowiązek obecności funkcjonariusza SW również w stosunku 

do osób pozbawionych wolności, co do których nie jest to konieczne, a także nie 

określa przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego nakazu.   

 Projektodawca, podejmując się wykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, miał za zadanie wskazać krąg osób, którym świadczeń 

zdrowotnych udziela się obligatoryjnie w obecności funkcjonariuszy SW, a obecność 

taka jest konieczna i celowa dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom udzielającym 

tych świadczeń. Zgodnie z projektem ustawy w takich przypadkach świadczeń 

udziela się, co do zasady, w obecności funkcjonariusza SW (na wniosek osoby 

wykonującej świadczenie może ono być wykonywane bez obecności 

funkcjonariusza). Do tego kręgu osób należą: skazani stwarzający poważne 

zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu (art. 88 § 3 

k.k.w.), skazani, którzy podczas pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym 

naruszyli w poważnym stopniu dyscyplinę i porządek (art. 88 § 6 pkt. 2 k.k.w.), 

tymczasowo aresztowani zakwalifikowani jako stwarzający poważne zagrożenie 
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społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, wszyscy 

tymczasowo aresztowani przed przeprowadzeniem pierwszej kwalifikacji przez 

komisję penitencjarną, o której mowa w art. 212a k.k.w. oraz wszyscy skazani 

odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, gdy 

świadczenie zdrowotne jest udzielane poza terenem tego zakładu. Nie uznano 

natomiast za konieczne, by funkcjonariusz był obligatoryjnie obecny przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych innym osobom odbywającym karę w zakładach typu 

zamkniętego, np. osobom skazanym za przestępstwo popełnione w zorganizowanej 

grupie przestępczej, osobom skazanym na karę dożywotniego pozbawienia wolności, 

czy świadkom koronnym.  

Rada Ministrów uznaje taką konstrukcję za zgodną z wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. oraz opiniuje pozytywnie tak zakreślony 

krąg osób.  

Poza zmianami wskazanymi wyżej, projekt ustawy zmienia ogólne zasady 

obecności funkcjonariusza SW przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Projektowany przepis art. 115 § 8 k.k.w. umożliwia udzielanie świadczeń 

zdrowotnych wszystkim skazanym (niezależnie od typu zakładu w którym 

przebywają) w obecności takiego funkcjonariusza na wniosek osoby udzielającej 

świadczenie. Należy przy tym zauważyć, że przepis ten reguluje zagadnienie, które 

nie było przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego. W obecnie 

obowiązującym stanie prawnym funkcjonariusz może być obecny przy udzielaniu 

świadczeń osobom osadzonym w zakładach typu zamkniętego i półotwartego. 

Projekt rozszerza więc taką możliwość również na osoby osadzone w zakładach typu 

otwartego. Nowe brzmienie art. 115 § 8 należy uznać za słuszne. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Ministrów pozytywnie odnosi się 

do projektowanych zmian w Kodeksie karnym wykonawczym. 
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