
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 3072 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2872) 

Marszałek Sejmu na 80. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 listopada 2014 r. - na podstawie 

art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. l regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 3 grudnia 2014 r. oraz 14 stycznia 2015 r. 

wnosi: 

Wy s o ki S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/Zenon Durka /-/Witold Pahl 
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projekt 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy -Kodeks karny wykonawczy 

Art. l. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. 

U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1l) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 115: 

a) uchyla się § 7, 

b) po§ 7 dodaje się§ 7a i 7b w brzmieniu: 

"§ 7a. 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 udzielającej 

świadczenia zdrowotnego świadczenia zdrowotne mogą być udzielane 

skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego. 

§ 7b. Przepis § 7a stosuje s1ę odpowiednio, w przypadku gdy 

świadczenie zdrowotne udzielane jest skazanemu odbywającemu karę 

pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego poza 

terenem tego zakładu.", 

c) § 8 otrzymuje brzmienie: 

"§ 8. Skazanemu mnemu niż określony w § 7a świadczenia 

zdrowotne mogą być udzielane w obecności funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego na wniosek osoby udzielającej 

l) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr III, 
poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr III, poz. l 061, Nr 142, poz. 
1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 21 O, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, 
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 
1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, 
Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 
191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 
112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 
r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 i 619. 

l 
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świadczenia zdrowotnego, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia jej 

bezpieczeństwa."; 

2) po art. 214 dodaje się art. 214a w brzmieniu: 

"Art. 214a. Tymczasowo aresztowanemu przed przeprowadzeniem 

pierwszej kwalifikacji przez komisję penitencjarną lub tymczasowo 

aresztowanemu, o którym mowa w art. 212a § l, świadczenia zdrowotne 

udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego. Na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego 

świadczenia zdrowotne mogą być udzielane tymczasowo aresztowanemu bez 

obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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