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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

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

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(druk nr 706 S) 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.)  

Art. 115. 

§ 1. Skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. 

§ 1a. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo wyboru 

lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej, 

lekarza dentysty oraz szpitala, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

§ 2. Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia się skazanemu 

bezpłatnie, jeżeli ich brak mógłby pogorszyć stan zdrowia lub uniemożliwić odbywanie 

kary pozbawienia wolności, a w innych wypadkach odpłatnie. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zaopatrzenia osób osadzonych w 

zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dostarczane tym osobom bezpłatnie, a także warunki odpłatności w 

wypadkach, gdy nie są spełnione przesłanki do uzyskania ich bezpłatnie, mając na 

względzie ochronę zdrowia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 

śledczych, ich możliwości zarobkowe oraz prawidłowość wykonywania tymczasowego 

aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności, a także 

normalne funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej. 

§ 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede wszystkim przez podmioty 

lecznicze dla osób pozbawionych wolności. 

§ 5. Podmioty lecznicze inne niż podmioty, o których mowa w § 4, współdziałają z tymi 

podmiotami, w zapewnieniu skazanym świadczeń zdrowotnych, gdy konieczne jest w 

szczególności: 

1)  natychmiastowe udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia skazanego, 

2) przeprowadzenie specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji skazanego, 

3) zapewnienie świadczeń zdrowotnych skazanemu, który korzysta z przepustki lub 

czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu 

opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie 
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przez wybranego przez niego innego lekarza, podmiotu innego niż określony w § 4, 

oraz na korzystanie z dodatkowych leków i innych wyrobów medycznych. 

[§ 7. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 

zamkniętego świadczenia zdrowotne są udzielane w obecności funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego; na wniosek funkcjonariusza lub pracownika 

podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, świadczenia zdrowotne mogą 

być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego.] 

<§ 7. Skazanemu, o którym mowa w art. 88 § 3 i 6 pkt 2, świadczenia zdrowotne 

udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego. 

Na wniosek osoby wykonującej świadczenie zdrowotne, świadczenia zdrowotne 

mogą być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego 

zawodu medycznego.> 

<§ 7a. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy świadczenie zdrowotne 

udzielane jest skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie 

karnym typu zamkniętego poza terenem tego zakładu.> 

[§ 8. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 

półotwartego świadczenia zdrowotne mogą być udzielane na wniosek osoby 

wykonującej świadczenie w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo tej osoby.] 

<§ 8. Skazanemu innemu niż określony w § 7 świadczenia zdrowotne mogą być 

udzielane w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego, 

jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobie wykonującej 

świadczenie zdrowotne, na wniosek tej osoby.> 

§ 9. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb udzielania 

świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom pozbawionym wolności świadczeń 

opieki zdrowotnej także przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeżeli 

udzielenie takich świadczeń przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności 

nie jest możliwe, w szczególności z powodu braku wyposażenia zakładów karnych i 

aresztów śledczych w specjalistyczny sprzęt medyczny. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw zdrowia, określą, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb współdziałania podmiotów 

leczniczych z podmiotami, o których mowa w § 4, w zapewnieniu świadczeń 

zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, gdy konieczne jest w szczególności 

natychmiastowe udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia osoby pozbawionej wolności, przeprowadzenie specjalistycznego badania, 

leczenia lub rehabilitacji osoby pozbawionej wolności, a także zapewnienie świadczenia 

zdrowotnego osobie pozbawionej wolności korzystającej z przepustki lub czasowego 

zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego. 

 

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 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

§ 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, 

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. 

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

aresztowanego, o którym mowa w § 3. 

 

<Art. 214a. 

Tymczasowo aresztowanemu przed przeprowadzeniem pierwszej kwalifikacji przez 

komisję penitencjarną lub tymczasowo aresztowanemu, o którym mowa w art. 212a § 1, 

świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego 

zawodu medycznego. Na wniosek osoby wykonującej świadczenie zdrowotne, 

świadczenia zdrowotne mogą być udzielane tymczasowo aresztowanemu bez obecności 

funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.> 


