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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  

(druk nr 825) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 6 lutego 2015 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 

karny wykonawczy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 26 lutego 2014 r. (K 22/10), w którym Trybunał orzekł, że art. 115 § 7 zdanie 

pierwsze k.k.w. przez to, że nakazuje obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego podczas udzielania świadczenia zdrowotnego: 

a) również osobom pozbawionym wolności, co do których nie jest to konieczne, 

b) nie określa przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego nakazu 

jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 115 § 7 k.k.w., 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. Jak wynika z art. 88 § 3–6 k.k.w., w zakładach typu zamkniętego osadza się 

osoby, co do których zachodzą przesłanki pozwalające uznać je za niebezpieczne, w tym 

skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu, skazanych za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie 

albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, ale także np. skazanych na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz 

skazanych objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1801). 
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Artykuł 115 § 7 k.k.w. znajduje zastosowanie również w odniesieniu do osób 

tymczasowo aresztowanych (art. 214 § 1 k.k.w.). 

Zdaniem Trybunału, przewidziane w art. 115 § 7 k.k.w. generalne rozwiązanie w sposób 

nieproporcjonalny ogranicza prawo do prywatności każdego skazanego umieszczonego 

w zakładzie karnym typu zamkniętego, korzystającego ze świadczenia zdrowotnego. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „Ustawodawca objął obowiązkiem obecności 

funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego świadczenie zdrowotne udzielane 

skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym typu zamkniętego: 1) bez względu na to, 

w jakim systemie kara jest wykonywana (art. 81 k.k.w.); 2) ignorując nakaz indywidualizacji 

postępowania ze skazanymi (art. 82 § 1 k.k.w.) oraz klasyfikacji skazanych, między innymi 

ze względu na ich płeć, wiek czy stan zdrowia (art. 82 § 2 k.k.w.); 3) bez względu na to, do 

jakiej kategorii należy skazany umieszczony w zakładzie karnym typu zamkniętego, a więc 

również należący do jednej z grup chronionych z racji konkretnych cech określonych w 

prawie (art. 88 § 5a, 5b oraz 6 k.k.w.). Te wady konstytucyjne konstrukcji kwestionowanego 

przepisu w jego zdaniu pierwszym powodują, że w sposób nieadekwatny ogranicza on 

chronione w art. 47 Konstytucji prawo do prywatności pacjenta pozbawionego wolności 

umieszczonego w zakładzie karnym typu zamkniętego.” Niemniej Trybunał przyznał, że 

ograniczenie ustanowione w art. 115 § 7 k.k.w. jest legitymowane interesem publicznym, 

bowiem rolą funkcjonariuszy Służby Więziennej (SW) jest czuwanie nad bezpieczeństwem 

osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładach penitencjarnych.  

Zdaniem Trybunału ustawodawca, zamiast generalnej regulacji, obejmującej wszystkich 

umieszczonych w zakładach typu zamkniętego, powinien wskazać kategorie osób 

pozbawionych wolności, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu 

medycznego i wobec których świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane w obecności 

funkcjonariusza SW. 

Uchwalona przez Sejm ustawa proponuje przesądzenie, że w odniesieniu do więźniów 

niebezpiecznych oraz więźniów stwarzających problemy natury porządkowej w zakładzie 

karnym wyłączona zostaje zasada pełnego prawa do intymności w trakcie udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

Wskazane kategorie muszą znajdować się pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy 

SW, w związku z czym świadczenia zdrowotne powinny im być udzielane w asyście 

funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego, a jedynie wtedy, gdy osoba 
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wykonująca dane świadczenie zawnioskuje o to, świadczenie będzie mogło zostać udzielone 

w warunkach zapewniających zachowanie całkowitej prywatności (art. 1 pkt 1 lit. b, § 7a). 

Podobne reguły winny mieć zastosowanie wobec osadzonych, którzy leczeni są 

w placówkach medycznych zlokalizowanych poza zakładem karnym – art. 1 pkt 1 lit. b, § 7b. 

W tego typu sytuacjach, tj. gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w zwykłych placówkach 

leczniczych, a do tego przez personel medyczny, który na co dzień nie ma do czynienia 

z osobami pozbawionymi wolności, bez wątpienia uzasadnione jest przedsięwzięcie 

większych środków ostrożności. 

Oprócz tego proponuje się przyjęcie, że we wszystkich innych przypadkach obecność 

funkcjonariusza SW może być konsekwencją wyrażenia życzenia w tym przedmiocie przez 

personel medyczny udzielający danego świadczenia zdrowotnego. Stosownie 

do postanowienia § 8 (art. 1 pkt 1 lit. c) – przesłanką zastosowania tego kolejnego odstępstwa 

od zasady ma być konieczność zapewniania odpowiedniej ochrony osobie wykonującej 

świadczenie zdrowotne. 

Osobno uregulowano sytuację tymczasowo aresztowanych przed przeprowadzeniem 

pierwszej kwalifikacji przez komisję penitencjarną, czyli w istocie w początkowej fazie 

stosowania tymczasowego aresztowania, oraz osób, które przez cały okres stosowania tego 

środka zapobiegawczego, powinny pozostawać pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy 

Służby Więziennej. Chodzi tu o osoby, które zostały zakwalifikowane jako stwarzające 

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu (art. 

212a § 1 k.k.w.). Tym kategoriom, zgodnie z nowelizacją, ma być dedykowana analogiczna 

regulacja co skazanym niebezpiecznym (obecność funkcjonariusza SW jako zasada, a na 

wniosek personelu medycznego odstąpienie od takiego nadzoru, w trakcie udzielania 

konkretnego świadczenia zdrowotnego – art. 1 pkt 2 ustawy). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, biorąc pod uwagę 

bliski termin (8 marca 2015 r.) utraty mocy obowiązującej art. 115 § 7 k.k.w. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 6 lutego 2015 r. w wyniku rozpatrzenia 

projektu senackiego (druk sejmowy nr 2872). Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 
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na posiedzeniu Sejmu. Dalsze prace prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która zmodyfikowała projekt ustawy pod względem redakcji (druk sejmowy 

nr 3072). Zamiast zmian dokonywanych w zakwestionowanym przez TK art. 115 § 7 k.k.w 

zaproponowano jego uchylenie i umieszczenie proponowanej nowej treści w § 7a. Dokonano 

także skrócenia terminu wejścia w życie ustawy, z uwagi na termin w jakim 

zakwestionowany przez TK przepis traci moc obowiązującą. W drugim czytaniu nie 

zgłoszono żadnych poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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