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uwagi wstępne

9.1. Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. przynosi wiele zmian w zakresie ustawowych 
sankcji za popełnienie występków, zasad sądowego wymiaru kary oraz sposobów 
kształtowania nadzwyczajnego wymiaru kary. Ważnym założeniem reformy prawa 
karnego jest dążenie do zmniejszenia rozmiarów prizonizacji przez zastąpienie 
reakcji prawnokarnej o charakterze izolacyjnym szerzej stosowaną reakcją wolnoś-
ciową o porównywalnym stopniu dolegliwości. Narzędzia współczesnej techniki 
wykorzystane w ramach dozoru elektronicznego pozwalają na realne zwiększenie 
dolegliwości kary ograniczenia wolności, która powinna stać się podstawowym 
sposobem reakcji karnej na drobną przestępczość. Oddziaływanie na skazanego 
karą ograniczenia wolności w postaci obowiązku pracy, nakazu powstrzymywa-
nia się od określonych zachowań bądź zakazu przebywania w kryminogennych 
środowiskach, zamiast stosowania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, 
uwypukla rolę indywidualnego oddziaływania na skazanego oraz czyni skazanego 
w  pewnym sensie osobiście odpowiedzialnym za wykonanie orzeczonej wobec 
niego kary. Fizyczna bariera w postaci krat w celi zostaje zastąpiona barierą psy-
chologiczną, której symbolem jest obrączka zakładana na nogę osoby wykonującej 
karę w  systemie dozoru elektronicznego. Skazany ma sam siebie kontrolować, 
wiedząc, że jest obserwowany, a jeśli nie potrafi tego robić, może trafić do zakładu 
karnego w ramach zastępczej kary pozbawienia wolności.

9.2. Aksjologicznej racjonalizacji wymaga radykalna zmiana sankcji za po-
pełnienie czynów zagrożonych karą nieprzekraczającą 8 lat pozbawienia wolno-
ści, które były dotychczas zagrożone wyłącznie karą pozbawienia wolności, zaś 
w obecnym stanie prawnym zagrożone są także karami wolnościowymi (zob. t. 9.3 
i  in.). Nie wydaje się zasadny wniosek, iż wskutek reformy prawa karnego z dn. 
20 lutego 2015 r. automatycznej zmianie uległa ocena abstrakcyjnego stopnia 
karygodności poszczególnych kategorii czynów zabronionych pod groźbą kary 
bądź stosunek ustawodawcy do wartości dóbr chronionych w  prawie karnym. 
Na wartość dobra chronionego prawnie i  abstrakcyjny stopień karygodności 
danej kategorii czynów wskazuje górna granica ustawowego zagrożenia karą, 
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odzwierciedlająca dolegliwość związaną z  maksymalnym stopniem zawinienia 
w powiązaniu z maksymalnym poziomem karygodności naruszenia chronionej 
prawem wartości, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności obciążających w ra-
mach zwyczajnego wymiaru kary. Ustawowe określenie górnej granicy zagrożenia 
karą ma charakter gwarancyjny, odzwierciedla (według oceny dokonanej in 
abstracto) wartość dobra chronionego prawnie oraz abstrakcyjny stopień spo-
łecznej szkodliwości danej kategorii czynów. Inna jest funkcja dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia karą, gdyż na wymiar kary za popełnienie danego typu 
przestępstwa składa się bardzo wiele różnych (często nietypowych) czynników, 
związanych między innymi z  prewencją indywidualną, których nie sposób ex 
ante przewidzieć i  skatalogować. Ponadto, katalog kar stosowanych w  danym 
systemie prawnym jest kształtowany przez pozanormatywne otoczenie regulacji 
prawnych – wywierają na niego wpływ zmiany cywilizacyjne i towarzyszący im 
postęp technologiczny. Współczesne rozwiązania techniczne pozwalają na łatwe 
monitorowanie i kontrolowanie zachowań osoby skazanej za przestępstwo także 
w  warunkach wolnościowych. Założeniem reformy prawa karnego jest zwięk-
szenie dolegliwości kary ograniczenia wolności, która ma stanowić rzeczywistą 
alternatywę dla krótkoterminowych kar izolacyjnych, odbywanych w  zakładzie 
karnym (zwróćmy uwagę, iż kara izolacyjna może być odbywana w warunkach 
semiwolnościowych, to znaczy w zakładach karnych typu półotwartego i otwar-
tego). Oznacza to, że aksjologicznie uzasadniona potrzeba wymierzenia danemu 
sprawcy dolegliwej kary nie musi być współcześnie kojarzona z koniecznością 
osadzenia skazanego w  zakładzie karnym (zob. także: W. Wróbel, t. 1.1, 1.2; 
A. Zoll, t. 12.1, 12.2; K. Mamak, D. Zając, t. 8.4, 8.22, 8.23).

ustawowe zagrożenie karą (art. 37a k.k.)

Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprze-
kraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, 
o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.

Informacje ogólne
9.3. Wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego art. 37a k.k. jest istotną zmia-

ną normatywną, wpływającą na sposób interpretowania wielu przepisów części 
szczególnej Kodeksu karnego i innych ustaw zawierających przepisy karne. Przepis 
ten zastąpił dotychczas obowiązującą regulację z  art. 58 § 3 k.k. Przewidywała 
ona możliwość orzeczenia grzywny albo kary ograniczenia wolności w  wypad-
ku przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat 
(aktualnie: 8 lat). Zmiana tej granicy – abstrakcyjnie rzecz biorąc – wskazuje na 
względniejszy charakter art. 37a k.k. względem rozwiązania z art. 58 § 3 k.k.d.b. 
Na interpretację treści ustawy nie wywiera wpływu zmiana redakcyjna, dotycząca 
zwrotu otwierającego analizowany przepis: w art. 37a k.k. ustawa posługuje się 
wyrażeniem „jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą”, zaś w art. 58 § 3 k.k.d.b. 
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występowało sformułowanie: „jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą”. Warto także 
zauważyć, że przepis w uchwalonym brzmieniu został przedstawiony po raz pierw-
szy w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z 5 listopada 2013 r. jako 
nowy art. 57b k.k.1 Ostatecznie omawiana regulacja znalazła się w art. 37a k.k., 
w rozdziale IV Kodeksu karnego, traktującym o systemie kar stosowanych w pol-
skim prawie karnym.

Sposób ustalania ustawowego zagrożenia karą
9.4. Na etapie prac nad nowelizacją prawa karnego szczególnie dyskusyjny 

okazał się charakter prawny omawianego przepisu. W swojej opinii o projekcie 
nowelizacji Kodeksu karnego A. Sakowicz odnotował: „W trakcie prac Podkomisji 
stałej do nowelizacji prawa karnego pojawiły się wątpliwości co do relacji między 
projektowanym przepisem art. 37a k.k. a obowiązującym przepisem art. 58 § 3 k.k. 
Wskazano także, że projektowany przepis jest wyrazem ustawowego wymiaru kary. 
(…) Chodzi tu zatem o najszersze ujęcie pojęcia «ustawowy wymiar kary», który 
mieści się w  granicach zakreślonych przepisami ustawy. Bez wątpienia, możli-
wym jest uznanie, że projektowany przepis art. 37a k.k. nawiązuje do powyższego 
rozumienia ustawowego wymiaru kary. Tym samym możliwym jest uznanie, że 
projektowane rozwiązanie art. 37a k.k. wyraża abstrakcyjną (tj. niezależnie od 
realiów konkretnej sprawy) normę prawną procedowania sądu w zakresie okre-
ślania środków reakcji karnej wobec sprawcy. Na jego podstawie określanie granic 
ustawowego wymiaru następuje na gruncie normatywnym, bez odwołania się do 
okoliczności konkretnego przypadku. Wszelako cechą charakterystyczną ustawo-
wego wymiaru kary jest to, że nie precyzuje konkretnego wymiaru sankcji karnej, 
jaką może orzec wobec sprawcy sąd, lecz ogranicza się jedynie do wskazania 
granic wymiaru takiej kary. W razie zastosowania w trakcie wyrokowania przez 
sąd projektowanego przepisu art. 37a k.k., dolne granice ustawowego zagrożenia 
zostaną otwarte na kary nieizolacyjne, tj. karę grzywny oraz karę ograniczenia 
wolności. Będzie mogło to wystąpić w przypadku każdego występku zagrożonego 
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat. Może to sugerować, że każdy 
czyn zabroniony zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności w części szczegól-
nej kodeksu karnego jest nie tylko zagrożony rzeczoną karą pozbawienia wolności, 
lecz także karą grzywny oraz karą pozbawienia wolności”2.

9.5. Nie sposób nie zauważyć, że analizowany przepis zawiera kilka wyso-
ce niefortunnych sformułowań, utrudniających identyfikację jego rzeczywistej 
funkcji normatywnej. Zwrot „można orzec” sugeruje, że została tu przewidziana 
kompetencja do orzeczenia przez sąd grzywny albo kary ograniczenia wolności 

„zamiast” (to kolejne niefortunnie użyte słowo) kary określonej w  ustawowym 

11 Zob. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej z 5 XI 2013.
12 A. Sakowicz, Opinia prawna… z dn. 17 VII 2014 r., wraz z cytowaną tam literaturą dotyczącą 

interpretacji sformułowania „ustawowe zagrożenie karą”. Zob. także: M. Melezini, w: System…, 
red. T. Kaczmarek, s. 149 i n. 
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zagrożeniu. Wątpliwości może budzić także wyrażenie „ustawa przewiduje za-
grożenie”, które sugeruje, że stosowanie normy zawartej w  art. 37a k.k. zależy 
od „uprzedniego” zbadania ustawowych granic zagrożenia karą, niezwiązanych 
z art. 37a k.k. Podstawowym warunkiem zastosowania art. 37a k.k. byłoby stwier-
dzenie, że ustawa przewiduje ściśle określone zagrożenie karą za popełnienie czynu 
zabronionego, a jest to zagrożenie karą pozbawienia wolności, której dolna granica 
nie ma znaczenia, zaś górna granica nie przekracza 8 lat. Należałoby jednocześnie 
dodać, że scharakteryzowany powyżej zakres zastosowania normy wynikającej 
z art. 37a k.k. nie może ulegać zmianie wskutek zastosowania tego właśnie prze-
pisu, którego adresatem jest sąd orzekający w sprawie. Oznaczałoby to, że ustawa 
karna przewiduje określone zagrożenie karą za dany typ czynu zabronionego 
niezależnie od tego, czy znajdzie zastosowanie art. 37a k.k., czy nie. Kontynuacją 
tego sposobu zapatrywania na charakter prawny omawianego przepisu mogłoby 
być także spostrzeżenie, iż nic nie wskazuje na to, by sformułowanie „można 
zamiast tej kary orzec” modyfikowało abstrakcyjne, ustawowe zagrożenie karą 
za popełnienie danego czynu zabronionego. Zarysowana interpretacja nie jest 
jednak przekonująca.

9.6. Dostrzegając zalety i  wady przewidzianego w  art. 37a k.k. rozwiązania 
należy opowiedzieć się za twierdzeniem, w myśl którego art. 37a k.k. uzupełnia 
informację normatywną o ustawowym zagrożeniu karą za popełnienie czynów 
zabronionych, opisanych w poszczególnych przepisach spełniających funkcje ty-
pizujące czyny zabronione pod groźbą kary, zarówno w obrębie Kodeksu karnego, 
jak i przepisów pozakodeksowych. Wyrażając tę samą myśl w języku współczesnej 
dogmatyki prawa karnego należałoby powiedzieć, że część szczególna Kodeksu 
karnego i przepisy pozakodeksowe nie zawierają pełnej informacji normatywnej 
na temat abstrakcyjnie ujętej sankcji grożącej za popełnienie danego typu czynu 
zabronionego. Dopiero art. 37a k.k. dookreśla katalog kar przewidzianych za 
poszczególne czyny zabronione w  zakresie tzw. ustawowego zagrożenia karą 
(zakres normowania normy sankcjonującej).

9.7. W nieco mniej precyzyjnej nomenklaturze można stwierdzić, że art. 37a 
k.k. przekształca sankcje prima facie jednorodne, określone w przepisach typi-
zujących, w sankcje alternatywne. Słowem: w obecnym stanie prawnym ustalenie 
granic ustawowego zagrożenia karą powinno uwzględniać treść art. 37a k.k. 
Przykładowo, za popełnienie wypadków drogowych przepisy art. 177 § 1 i 2 k.k. 
przewidują prima facie wyłącznie karę pozbawienia wolności w wysokości – od-
powiednio – od 1 miesiąca do lat 3 bądź od 6 miesięcy do lat 8. W rzeczywistości 
sankcją za czyn zabroniony z art. 177 § 1 k.k. jest grzywna, ograniczenie wolności 
albo pozbawienie wolności do lat 3, zaś sprawca czynu zabronionego opisanego 
w art. 177 § 2 k.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

9.8. Rozstrzygającym argumentem w  dyskusji nad charakterem prawnym 
art. 37a k.k. wydaje się wprowadzony do ustawy karnej art. 60 § 8 k.k., zgodnie 
z którym nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje się do czynów zagrożonych 
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karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, do których ma zastosowanie art. 37a k.k. 
(a ściślej – do których ma zastosowanie reguła interpretacyjna zamieszczona w tym 
przepisie). Wyłączenie możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika 
z prawnomaterialnej funkcji art. 37a k.k., ponieważ zastosowanie tego przepisu 
do omawianej kategorii czynów prowadzi do ukształtowania alternatywnego za-
grożenia karą, odpowiadającego przesłankom nadzwyczajnego złagodzenia kary 
z art. 60 § 7 k.k. Z uwagi na relatywnie wysoką górną granicę ustawowego zagro-
żenia, wskazującą na abstrakcyjny stopień karygodności tej kategorii czynów, oraz 
możliwość zastosowania reakcji karnej o charakterze wolnościowym przewidzianej 
w ustawowym zagrożeniu karą (duża rozpiętość sankcji), ustawa nie zezwala na 
jeszcze łagodniejsze potraktowanie sprawcy czynu zabronionego i odstąpienie od 
orzeczenia w ogóle jakiejkolwiek kary, nawet w ramach nadzwyczajnego złago-
dzenia kary. Rozwiązanie to, jak się zdaje, gwarantuje spójność w zakresie gradacji 
sankcji za popełnianie bardziej karygodnych występków.

9.9. Niedoskonałości językowe obowiązującego art. 37a k.k. (zob. t. 9.5) dotyczą 
jedynie deskryptywnej warstwy tego przepisu. W drodze przekładu treści tego 
przepisu na język normatywny niedoskonałości te można, bez ryzyka pomyłki, za-
niedbać i stwierdzić, że pojęcie „możliwości” orzeczenia kary wolnościowej wpro-
wadza do treści analizowanego przepisu informację o alternatywnym zagrożeniu 
karami wymienionymi w art. 32 pkt 1–3 k.k.3 Z kolei wyrażenie „ustawa prze-
widuje zagrożenie karą” nie jest tożsame z „ustawowym zagrożeniem karą” (zakaz 
wykładni synonimicznej), co zwalnia interpretatora z obowiązku rozumienia tego 
pierwszego sformułowania jako scharakteryzowanej w ustawie, niezależnej od za-
wartości art. 37a k.k., sankcji za dany czyn zabroniony.

Za trafnością przyjętej interpretacji przemawia także kontekst art. 37b k.k. 
W przepisie tym ustawa posługuje się określeniem: „w sprawie (…) sąd może orzec”, 
które oznacza, że przewidziane w tym przepisie rozwiązanie może być zastosowane 
dopiero w określonej sprawie, na etapie sądowego wymiaru kary. Identyczną dyrek-
tywę sądowego wymiaru kary zawierał uchylony art. 58 § 3 k.k., który posługiwał 
się wyrażeniem: „sąd może orzec (…) w szczególności, jeżeli orzeka równocześnie 
środek karny”. Sytuacja prawna sprawcy została w tych przepisach ukształtowana 
in concreto, a nie in abstracto. Z kolei w komentowanym art. 37a k.k. zostało 
użyte określenie bezosobowe: „można orzec”, które oznacza, że in abstracto, nie-
zależnie od realiów konkretnej sprawy, istnieje alternatywne zagrożenie karą 
w postaci grzywny albo kary ograniczenia wolności.

9.10. Regulacja z  art. 37a k.k. to na wskroś generalny mechanizm wprowa-
dzania do ustawy karnej sankcji alternatywnych o charakterze wolnościowym. 

13 Stwierdzenie to koresponduje z intencjami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, według której: 
„Planowany art. 57b (tj. uchwalony art. 37a k.k. – dop. M.M.) ma zastąpić obecny art. 58 § 3. Zmie-
niona, w stosunku do art. 58 § 3, proponowana redakcja tego przepisu ma na celu podkreślenie 
alternatywnego charakteru kar określonych w art. 32 pkt 1–3 (…)” – Uzasadnienie projektu Komisji 
Kodyfikacyjnej z 5 XI 2013, s. 57. 
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Rozwiązanie to „za jednym zamachem” ujednolica strukturę sankcji w  obrębie 
prawa karnego kodeksowego oraz pozakodeksowego. Zasadność tego wniosku jest 
wzmocniona przez uchylenie art. 58 § 3 k.k. i transpozycję zawartości normatywnej 
tego przepisu w obręb art. 37a k.k. Rozdział poświęcony „karom” jest właściwym 
miejscem dla regulacji, w ramach której określenie ustawowego zagrożenia karą 
w wypadku poszczególnych norm sankcjonujących zostaje wyciągnięte „przed 
nawias” poszczególnych przepisów części szczególnej Kodeksu karnego oraz 
przepisów pozakodeksowych, co jest powszechnie przyjętym sposobem umiesz-
czania w  części ogólnej Kodeksu karnego pewnych regulacji mających zastoso-
wanie do wszystkich typów czynów zabronionych opisanych w  części szczegól-
nej. W analogiczny sposób ustawa karna charakteryzuje np. stronę podmiotową 
czynu zabronionego pod groźbą kary  – znamiona strony podmiotowej czynu 
zabronionego popełnionego umyślnie zostały opisane w przednawiasowym art. 9 
§ 1 k.k., natomiast znamiona strony podmiotowej oraz niektóre znamiona strony 
przedmiotowej czynu zabronionego popełnionego nieumyślnie zostały opisane 
w art. 9 § 2 k.k.

9.11. Z  perspektywy teoretycznoprawnej rozwiązanie przewidziane 
w art. 37a k.k. opiera się na metodzie rozczłonkowania treściowego informacji 
normatywnej (katalog kar grożących za popełnienie konkretnego czynu zabronio-
nego został rozczłonkowany i scharakteryzowany w kilku przepisach ustawy) oraz 
skondensowania tej informacji w ramach przepisu przednawiasowego, zamiesz-
czonego w stosownym miejscu części ogólnej ustawy karnej (ustawowe zagrożenia 
karą za popełnienie wielu występków zostały skondensowane w ramach zwięzłego 
art. 37a k.k.). Dalszą konsekwencją opisanego zabiegu legislacyjnego powinna być 
całkowita rezygnacja z zamieszczania w opisach sankcji, przewidzianej za zachowa-
nia zabronione pod groźbą kary, informacji o grożącej sprawcy tego czynu grzyw-
nie lub ograniczeniu wolności (zbędne multiplikowanie informacji normatywnej, 
wynikającej wprost z art. 37a k.k.).

9.12. Zawartość normatywna art. 37a k.k. powinna być odczytywana w nastę-
pujący sposób: „Jeżeli ustawa stanowi, że sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności nieprzekraczającej 8 lat, czyn ten jest zarazem zagrożony alternatywnie 
grzywną albo karą ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 
lub 4”. Na kanwie tego prostego sformułowania można pokusić się o postulat, by 
ustawodawca nieco klarowniej – za pomocą dostępnych środków językowych – 
wyrażał swoje myśli w treści ustawy karnej.

Zaprezentowany sposób odczytywania art. 37a k.k. powoduje, że podstawą 
wymiaru kary za popełnienie czynu zabronionego zagrożonego sankcjami al-
ternatywnymi jest zawsze przepis typizujący, zamieszczony w części szczególnej 
Kodeksu karnego bądź innej ustawie zawierającej przepisy karne, niezależnie od 
tego, czy sankcja alternatywna została w przepisie typizującym opisana w sposób 
kompletny, czy też dla jej odtworzenia należy sięgnąć po modyfikator z art. 37a 
k.k. Zbędne jest powoływanie w podstawie wymiaru kary art. 37a k.k., tak samo 
jak niepotrzebne jest podawanie w kwalifikacji prawnej przestępstwa umyślnego 
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art. 8 i 9 § 1 k.k. (w praktyce przepisów tych rzeczywiście nie podaje się w kwali-
fikacji prawnej czynu).

9.13. Według zamysłu projektodawcy, art. 37a k.k. ma odegrać dwie role: 
„Pierwsza związana jest z pozakodeksowym prawem karnym, w którym istnieją 
bardzo duże rozbieżności w sposobie ukształtowania sankcji karnych; pomija się 
systematykę sankcji karnych i powiązanych z nimi instytucji części ogólnej. Z tego 
powodu przepis ten przekształca pojawiające się w regulacjach pozakodeksowych 
sankcje jednorodne w sankcje alternatywne, przewidując możliwość orzeczenia 
grzywny lub kary ograniczenia wolności, jeżeli nie przewiduje tego przepis po-
zakodeksowego prawa karnego”4. Uchwalony przepis rzeczywiście odgrywa rolę, 
jaką zaplanował dla niego projektodawca, i to z nadwyżką. Z uwagi na material-
noprawne właściwości przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, art. 37a k.k. 
przekształca sankcje jednorodne w sankcje alternatywne nie tylko w obrębie 
regulacji pozakodeksowych, ale także w  ramach przestępstw stypizowanych 
w Kodeksie karnym.

9.14. Dla usunięcia ewentualnych nieporozumień należy zauważyć, iż całkowi-
cie nieadekwatny do zawartości uchwalonego przepisu jest ten fragment uzasad-
nienia projektu ustawy, w którym o art. 37a k.k. stwierdzono: „przepis ten stanowi 
dyrektywę sądowego wymiaru kary, która skłania sądy do orzekania zamiast kary 
pozbawienia wolności kar wolnościowych. Wspomniana regulacja dotyczy typów 
czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8, jednakże 
priorytet orzekania kar wolnościowych dotyczy tylko tych typów czynów zabro-
nionych, które są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5”5. Uzasadnienie 
projektu ustawy jest w tym zakresie wewnętrznie sprzeczne. Nie może być bo-
wiem tak, że – jak czytamy wcześniej – dany przepis „przekształca pojawiające 
się w regulacjach pozakodeksowych sankcje jednorodne w sankcje alternatywne” 
oraz równocześnie „stanowi dyrektywę sądowego wymiaru kary”. Albo przepis jest 
tzw. modyfikatorem przepisów określających zakresy normowania poszczególnych 
norm sankcjonujących (a więc na jego podstawie w ogóle jest dopiero rekonstru-
owane ustawowe zagrożenie karą), albo jest jedynie dyrektywą sądowego wymia-
ru kary, który to wymiar kary został opisany w innych miejscach ustawy karnej. 
Należy przyjąć, że w zakresie art. 37a k.k. prawdziwa jest pierwsza ze wskazanych 
alternatyw.

Wyłączenie samodzielnej roli krótkoterminowej 
kary pozbawienia wolności

9.15. W przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności o re-
latywnie wysokiej górnej granicy ustawowego zagrożenia, ustawa karna rezygnu-
je z możliwości orzekania samodzielnych, krótkoterminowych kar izolacyjnych. 
Przykładowo, w obecnym stanie prawnym sprawca przestępstwa prania brudnych 

14 Uzasadnienie rządowego projektu z 15 V 2014, s. 13. 
15 Uzasadnienie rządowego projektu z 15 V 2014, s. 13.
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pieniędzy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 8 (art. 299 § 1 in fine k.k. w zw. z art. 37a k.k.). Ustawowe 
zagrożenie karą nie przewiduje, jak widać, możliwości orzeczenia wobec sprawcy 
tego przestępstwa kary pozbawienia wolności w  granicach od 1 do 5 miesięcy, 
dopuszczalne jest za to stosowanie kar o  charakterze wolnościowym w  postaci 
grzywny albo ograniczenia wolności. „Luka” w granicach ustawowego zagrożenia 
karą ma w omawianym wypadku charakter pozorny i nie prowadzi do niespójno-
ści aksjologicznej tak zarysowanej sankcji. Rozwiązanie to koresponduje bowiem 
z nowym art. 37b k.k., w świetle którego sąd ma w omawianym wypadku możli-
wość orzeczenia sekwencji kar polegających na krótkoterminowym pozbawieniu 
wolności oraz ograniczeniu wolności do lat 2. W przypadku przestępstw zagro-
żonych karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (np. art. 296 § 1 k.k.) 
wspomniana luka zostaje całkowicie wypełniona przez możliwość stosowania 
art. 37b k.k. (zob. t. 9.30, 9.31).

9.16. Ustawa karna sugeruje, że stosowanie samodzielnych krótkoterminowych 
kar pozbawienia wolności jest w pewnych wypadkach reakcją niecelową i nie-
pożądaną z uwagi na założenia systemowe, bardziej adekwatne jest natomiast 
połączenie krótkotrwałej izolacji z karą o charakterze wolnościowym w postaci 
ograniczenia wolności. Zasadność takiego rozwiązania w obecnym stanie praw-
nym wzmacnia dodatkowo specyfika kary ograniczenia wolności, polegającej na 
obowiązku pozostawania w określonym miejscu z zastosowaniem dozoru elektro-
nicznego, która jest swego rodzaju przedłużeniem pozbawienia wolności „na wol-
ności” (w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim i zawodowym, w którym toczyło się 
dotychczasowe życie skazanego). Na etapie kształtowania sędziowskiego wymiaru 
kary za występek zagrożony surową sankcją sąd może dojść do wniosku, że sprawca 
czynu zabronionego nie zasługuje na długotrwałą izolację, a wystarczające będzie 
wymierzenie mu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Sąd ma wówczas 
kompetencję do skorzystania z art. 37b k.k. i orzeczenia kilkumiesięcznej kary 
pozbawienia wolności połączonej z wykonywaną sekwencyjnie karą ograniczenia 
wolności (zob. t. 9.25 i n.).

Brak potrzeby stosowania art. 37a k.k. w wypadkach mniejszej wagi
9.17. Mimo wprowadzenia do ustawy karnej ogólnego przepisu określającego 

ustawowe zagrożenie karą, ustawodawca nie zdecydował się na kompleksowe upo-
rządkowanie treści Kodeksu karnego i przepisów pozakodeksowych w kierunku 
wyeliminowania z treści przepisów typizujących informacji o grożącej sprawcy 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Równoczesne funkcjonowanie dwóch 
sposobów określania w ustawie karnej sankcji alternatywnych upoważnia do zawę-
żenia zakresu zastosowania art. 37a k.k. i uznania, że przepis ten określa sankcje 
alternatywne wyłącznie w tych wypadkach, w których ustawa karna nie wypowie-
działa się jeszcze o takich sankcjach w poszczególnych przepisach typizujących. 
Interpretacja ta pozwala uniknąć zarzutu zbędnego multiplikowania przez ustawę 
karną informacji normatywnej (superfluum), prowadzi jednak do pojawienia się 
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innego problemu, a mianowicie do konieczności rozstrzygnięcia, w których to 
wypadkach ustawa karna wypowiada się o sankcjach alternatywnych w poszcze-
gólnych przepisach typizujących.

9.18. Przeglądając tekst ustawy karnej należy przede wszystkim dojść do wnio-
sku, że przepisem dookreślającym granice ustawowego zagrożenia karą dla da-
nego typu czynu zabronionego jest także przepis o „wypadku mniejszej wagi”. 
Mamy tu do czynienia ze specyficzną limitacją granic sędziowskiego wymiaru kary 
w razie stwierdzenia, w szczególności, niskiego stopnia społecznej szkodliwości 
czynu realizującego znamiona wskazane w przepisie typizującym. „Mniejsza waga” 
wypadku zależy od wszystkich okoliczności danego „wypadku”, to znaczy wszyst-
kich okoliczności kształtujących stopień karygodności czynu (art. 115 § 2 k.k.) 
oraz dyrektyw sędziowskiego wymiaru kary (art. 53 k.k.). Wypadek mniejszej 
wagi nie jest – rzecz jasna – typem zachowania karalnego, nie określa bowiem 
(lex stricta et certa) żadnego znamienia uprzywilejowującego czyn. Spoglądając na 
funkcję przepisu o wypadku mniejszej wagi od strony typu czynu zabronionego 
pod groźbą kary, należy stwierdzić, że granice ustawowego zagrożenia karą dla 
typu czynu zabronionego, któremu towarzyszy regulacja wypadku mniejszej wagi, 
zostały rozczłonkowane i zakodowane w dwóch jednostkach redakcyjnych tekstu 
ustawy. Odczytanie pełnej informacji normatywnej musi polegać na zestawieniu 
ze sobą wszystkich istotnych fragmentów tekstu prawnego, a zatem – w omawia-
nym zakresie – konieczne jest uwzględnienie przepisu typizującego oraz przepisu 
przewidującego wypadek mniejszej wagi.

9.19. Konieczność przyjęcia de lege lata dokładnie takiego rozwiązania uza-
sadnia specyficzne ukształtowanie kary ograniczenia wolności, przewidzianej 
w art. 37a k.k. Przepis ten zawęża karę ograniczenia wolności, w stosunku do jej 
charakterystyki z art. 34 § 1a k.k., do przypadków wskazanych w art. 34 § 1a pkt 
1, 2 lub 4 (obowiązek pracy, obowiązek pozostawania w określonym miejscu z za-
stosowaniem dozoru elektronicznego, potrącenie wynagrodzenia). Nie obejmuje 
on natomiast szeregu obowiązków, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–7a k.k. 
Stosowanie art. 37a k.k. do kradzieży „zwykłej wagi” z pominięciem regulacji 
wypadku mniejszej wagi musiałoby oznaczać, że kradzież „zwykłej wagi” zagro-
żona jest in abstracto mniej dolegliwą karą ograniczenia wolności (górna granica 
dolegliwości związanej z orzekaniem łącznie poszczególnych elementów tej kary) 
niż kradzież „mniejszej wagi”, która zagrożona byłaby bardziej dotkliwą karą ogra-
niczenia wolności, obejmującą także obowiązki wskazane w art. 34 § 1a pkt 3 k.k. 
(można je orzec łącznie z innymi obowiązkami wskazanymi w art. 34 § 1a k.k.). 
Niespójność ta każe odrzucić zarysowaną interpretację na rzecz twierdzenia, iż 
ustawowe zagrożenie karą za popełnienie określonego czynu zabronionego na-
leży odczytywać z uwzględnieniem sankcji wskazanych w przepisie o wypadku 
mniejszej wagi. Dla odtworzenia ustawowego zagrożenia karą nie stosuje się już 
w takiej sytuacji art. 37a k.k.

9.20. Przykładowo, ustawowe zagrożenie karą za popełnienie czynu zabronione-
go stypizowanego w art. 278 § 1 k.k. (kradzież) zostało opisane zarówno w art. 278 
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§ 1 in fine k.k., jak również w art. 278 § 3 k.k. Zestawienie wskazanych przepisów 
prowadzi do wniosku, że kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
5. Za zachowanie o znamionach określonych w art. 278 § 1 k.k. grozi kara scha-
rakteryzowana przez ustawę w dwóch osobnych paragrafach art. 278 k.k. (§ 1 i 3). 
W wypadku kradzieży mniejszej wagi, zważywszy na wszystkie dyrektywy sądowe-
go wymiaru kary, zgodnie z art. 278 § 3 k.k. sąd wymierzy sprawcy tego czynu karę 
w granicach ustawowego zagrożenia, lecz nie będzie mógł wymierzyć kary wyższej 
niż rok pozbawienia wolności. Przyjęcie zaprezentowanego stanowiska prowadzi 
do wniosku, że odczytując sankcję za czyn zabroniony opisany w art. 278 § 1 k.k. 
nie ma już potrzeby stosować nowego art. 37a k.k.6

9.21. Wchodzące w życie nowelizacje Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępo-
wania karnego wymuszają radykalną zmianę postrzegania wielu instytucji prawa 
karnego materialnego i procesowego. Jest to dobra okazja do zmiany dotychcza-
sowego sposobu stosowania przepisów o wypadku mniejszej wagi (zob. także inne 
argumenty przemawiające za przyjęciem zaprezentowanej interpretacji – t. 9.86).

Szczególne przypadki związane ze stosowaniem art. 37a k.k.
9.22. Oddziaływanie art. 37a k.k. na zawartość poszczególnych przepisów typi-

zujących powoduje, że ustawowe zagrożenie obejmuje w tych wypadkach więcej 
niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1–3 k.k. Obniżenie albo nadzwyczajne 
obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia odnosi się, zgodnie z art. 38 
§ 1 k.k., do każdej z tych kar.

9.23. Dopuszczalność stosowania art. 37a k.k. w wypadku aktualizacji podstaw 
do nadzwyczajnego obostrzenia kary może niekiedy budzić poważniejsze wątpli-
wości, związane ze specyfiką poszczególnych rozwiązań ustawowych. Z uwagi na 
skomplikowaną pod względem legislacyjnym konstrukcję art. 178 § 1 k.k. może 
się wydawać, że art. 37a k.k. nie znajdzie w tym wypadku zastosowania z uwagi 
na konieczność wymierzenia sprawcy, o którym mowa w art. 178 § 1 k.k., kary 
pozbawienia wolności. W  rzeczywistości art. 178 § 1 k.k. jest przepisem eklek-
tycznym, opisującym kilka kwalifikowanych typów czynu zabronionego posiadają-
cych własną sankcję oraz jedną specyficzną okoliczność sądowego wymiaru kary. 
W  zakresie znajdowania się sprawcy w  stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

16 W ten sam sposób należy interpretować wszystkie przepisy typizujące czyny zabronione, którym 
towarzyszą specyficzne przepisy o wypadku mniejszej wagi (np. sankcją za kradzież z włamaniem 
jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 10, zaś sankcją za rozbój z art. 280 § 1 k.k. jest 
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 12 – zob. art. 283 k.k.). Zrekonstruowane w ten 
sposób granice ustawowego zagrożenia karą są punktem wyjścia do określania zasad nadzwyczaj-
nego złagodzenia kary według reguł opisanych w art. 60 k.k. Należy w szczególności zauważyć, że 
w świetle przeprowadzonej interpretacji art. 60 § 6 pkt 4 k.k. nie jest przepisem pustym, na jego 
podstawie można bowiem nadzwyczajnie łagodzić takie sankcje, jak kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 10 czy kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 12, funkcjonujące 
w rezultacie właściwej interpretacji przepisów o wypadku mniejszej wagi (zob. t. 9.86). 
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środka odurzającego, przepis ten daje podstawę do wyinterpretowania kilku typów 
czynu zabronionego pod groźbą kary o  charakterze kwalifikowanym, których 
ustawowe zagrożenia karą zostały opisane w art. 178 § 1 k.k. w sposób zbiorczy 
i złożony, oparty w każdym pojedynczym przypadku na ułamku wysokości kary 
pobawienia wolności określonej w  innych miejscach ustawy karnej: od półtorej 
dolnej granicy do półtorej górnej granicy zagrożenia przewidzianego w  typach 
podstawowych. Taki opis granicy ustawowego zagrożenia karą jest, rzecz jasna, 
dopuszczalny i  polega na zastosowaniu techniki legislacyjnej opartej na kon-
densacji informacji normatywnej w  jednej jednostce redakcyjnej ustawy karnej, 
co prowadzi do znacznego zmniejszenia objętości Kodeksu karnego. W  tych 
wszystkich przypadkach z  „ustawowym zagrożeniem karą” mamy do czynienia 
dopiero po zastosowaniu przelicznika przewidzianego w  art. 178 § 1 k.k. i  do 
tego właśnie zagrożenia odnosić należy warunek nieprzekroczenia granicy 8 lat 
pozbawienia wolności, określony w art. 37a k.k. Oznacza to, że za czyn zabroniony 
stypizowany w art. 178 § 1 w zw. z art. 173 § 2 k.k. ustawa przewiduje grzywnę, 
karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności od 5 miesięcy do 
7 lat i 6 miesięcy.

Z kolei w  zakresie zbiegnięcia sprawcy z  miejsca zdarzenia, art. 178 § 1 k.k. 
określa typową okoliczność obostrzającą wymiar kary (zachowanie sprawcy po 
popełnieniu czynu), modyfikując ustawowe zagrożenie karą przewidziane w prze-
pisach typizujących dopiero na płaszczyźnie sądowego wymiaru kary. W  tym 
wypadku art. 178 § 1 k.k. nakazuje obostrzyć karę przez wymierzenie sprawcy 
wyłącznie kary pozbawienia wolności w granicach wskazanych w tym przepisie 
(wykluczone jest zastosowanie kary o charakterze wolnościowym). Uzasadnieniem 
obostrzenia kary jest podjęcie przez sprawcę kolejnego, wysoce karygodnego 
czynu w postaci umyślnej ucieczki z miejsca zdarzenia.

9.24. W wypadku kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, sąd wymierza karę 
za przypisane sprawcy przestępstwo na podstawie przepisu przewidującego karę 
najsurowszą (art. 11 § 3 k.k.). Może się zdarzyć, że ten sam czyn wyczerpie znamio-
na opisane w dwóch przepisach ustawy karnej i oba ze zbiegających się przestępstw 
zagrożone będą sankcją alternatywną, przy czym w wypadku jednego z przepisów 
sankcja opisana będzie w sposób kompletny w przepisie typizującym, zaś drugie ze 
zbiegających się przestępstw zagrożone będzie sankcją alternatywną, odczytywaną 
z uwzględnieniem art. 37a k.k. Przesłankę kary najsurowszej w rozumieniu art. 11 
§ 3 k.k. należy wówczas w pierwszej kolejności ustalać z uwzględnieniem górnej 
granicy grożącej sprawcy kary pozbawienia wolności, która jest rodzajową karą 
surowszą względem grzywny i kary ograniczenia wolności. W razie stwierdzenia, 
że granice grożącej kary pozbawienia wolności są w obu przypadkach identyczne, 
należy porównać ze sobą kary ograniczenia wolności. Sankcja odczytywana na 
podstawie art. 37a k.k. nie zawiera elementów kary ograniczenia wolności wska-
zanych w art. 34 § 1a pkt 3 k.k. (przepis mówi bowiem wyłącznie o karze ograni-
czenia wolności z art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4 k.k., pomijając pkt 3). W omawianej 
sytuacji przepisem surowszym będzie ten dający sądowi możliwość orzeczenia 



— 294 —

mikołaj małecki

kary ograniczenia wolności z art. 34 § 1a pkt 1, 2, 3 lub 4 k.k., czyli wszystkich 
możliwych elementów tej kary wskazanych w ustawie karnej. Przepisem przewi-
dującym karę najsurowszą nie będzie więc ten, którego sankcja odczytywana jest 
z uwzględnieniem przednawiasowego art. 37a k.k.

jednoczesne orzekanie krótkoterminowej kary 
pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności 

(„sekwencja kar” – art. 37b k.k.)

Art. 37b. W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie 
od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd 
może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 
3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 
6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. W pierwszej kolejności wykonuje się 
wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przesłanki sekwencji kar
9.25. Art. 37b k.k. przewiduje nowatorskie rozwiązanie w zakresie wymiaru 

kary, polegające na równoczesnym orzeczeniu za ten sam czyn kary pozbawienia 
wolności oraz kary ograniczenia wolności, które będą wykonywane sekwencyjnie. 
Zgodzić się należy z projektodawcą przepisu, który stwierdza: „W wielu sytuacjach 
wymierzenie krótkoterminowej kary izolacyjnej jest wystarczające dla osiągnięcia 
odpowiedniego oddziaływania w zakresie prewencji specjalnej, związanego z  tą 
sankcją. Uzupełnieniem oddziaływania penalnego w takim wypadku mogłaby być 
kara ograniczenia wolności, która skierowana byłaby ku ugruntowaniu społecznie 
pożądanych zachowań skazanego, a jednocześnie pozbawiona byłaby tak silnego 
stygmatyzującego skutku”7.

9.26. W przeciwieństwie do instytucji z art. 37a k.k., omawiany przepis nie 
precyzuje granic ustawowego zagrożenia karą, lecz w konkretnej „sprawie” daje 
sądowi kompetencję („sąd może orzec”) do wymierzenia kary sekwencyjnej 
w oparciu o dyrektywy sądowego wymiaru kary. Nieprzypadkowo w art. 37a k.k. 
ustawa karna posługuje się bezosobowym określeniem „można orzec” („istnieje 
alternatywa”), natomiast w  komentowanym art. 37b k.k. występuje określenie: 

„w sprawie (…) sąd może orzec”, wskazujące na to, że przewidziane tutaj rozwią-
zanie może być zastosowane dopiero w określonej sprawie, na etapie sądowego 
wymiaru kary.

9.27. Warunkiem zastosowania art. 37b k.k. jest popełnienie przez sprawcę 
występku zagrożonego albo wyłącznie karą pozbawienia wolności, niezależnie 
od górnej granicy ustawowego zagrożenia, albo występku zagrożonego karą po-
zbawienia wolności oraz inną karą wymienioną w art. 32 pkt 1–2 k.k. (nie ma 
znaczenia, jak stanowi art. 37b k.k., dolna granica ustawowego zagrożenia prze-

17 Uzasadnienie rządowego projektu z 15 V 2014, s. 12.
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widzianego za dany czyn zabroniony). Przepis ten znajdzie zatem zastosowanie 
w szczególności do czynów zabronionych zagrożonych taką sankcją jak rozbój czy 
zgwałcenie w typie podstawowym – występki te zagrożone są karą pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12 – a także do czynów zabronionych z sankcją alternatywną 
(„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności”). 
Rozwiązanie to sprawia, że na etapie wymiaru kary za popełniony czyn sąd dys-
ponuje szerokim wachlarzem możliwości wyboru najbardziej adekwatnej reak-
cji prawnokarnej, w  oparciu o  dyrektywy sądowego wymiaru kary (prewencja 
indywidualna).

9.28. Nie jest dopuszczalne stosowanie art. 37b k.k. w wypadku czynu zabro-
nionego zagrożonego wyłącznie grzywną bądź alternatywnie grzywną i karą 
ograniczenia wolności. Przepis wymaga bowiem, aby występek, niezależnie od 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia, był zagrożony karą pozbawienia wolności. 
Rozwiązanie przewidziane w art. 37b k.k. daje więc sądowi możliwość orzeczenia 
jednocześnie dwóch kar składających się na ustawowe zagrożenie karą bądź wy-
boru kary łagodniejszego rodzaju względem sankcji jednorodzajowej, w postaci 
pozbawienia wolności. Regulacja ta nie ma natomiast charakteru zaostrzającego 
odpowiedzialność karną za czyny zagrożone wyłącznie sankcjami wolnościowymi.

9.29. W ramach sekwencji kar możliwe jest orzeczenie kary ograniczenia wol-
ności, nawet jeśli przypisane sprawcy przestępstwo zagrożone jest wyłącznie karą 
pozbawienia wolności. Oznacza to zarazem, że po zastosowaniu art. 37b k.k. 
możliwe jest orzeczenie sekwencyjnej kary ograniczenia wolności polegającej 
na obowiązkach, o których mowa w art. 34 § 1a pkt 3 k.k., nawet jeśli przypisane 
przestępstwo zagrożone jest sankcją alternatywną, odczytywaną na podstawie 
art. 37a k.k., która nie przewiduje możliwości orzekania tej formy kary ogranicze-
nia wolności (sankcja odczytywana na podstawie art. 37a k.k. nie zawiera elemen-
tów kary ograniczenia wolności wskazanych w art. 34 § 1a pkt 3 k.k. – art. 37a k.k. 
mówi bowiem wyłącznie o karze ograniczenia wolności z art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 
4 k.k., pomijając pkt 3).

9.30. Po zdekodowaniu informacji normatywnej zamieszczonej w sposób skró-
towy in media parte art. 37b k.k., odpowiedni fragment omawianego przepisu nale-
ży odczytać następująco: „sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności 
w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego 
zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – [sąd może orzec jednocześnie karę pozba-
wienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym] 6 miesięcy, oraz karę ogranicze-
nia wolności do lat 2”. W zależności od ustawowego zagrożenia karą za przypisany 
sprawcy występek, art. 37b k.k. daje podstawę do wyróżnienia następujących, al-
ternatywnych sposobów reakcji prawnokarnej (w obu wypadkach niezależnie od 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia karą):
a. jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi mniej niż 10 lat pozba-

wienia wolności – sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności 
w wymiarze od 1 do 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności w wymiarze 
od 1 miesiąca do 2 lat;
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b. jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia równa się albo jest wyższa niż 10 lat 
pozbawienia wolności – sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolno-
ści w wymiarze od 1 do 6 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności w wymiarze 
od 1 miesiąca do 2 lat.

Cele art. 37b k.k.
9.31. Mimo skomplikowanych relacji łączących omawianą regulację z innymi 

przepisami ustawy karnej, wprowadzenie omawianego rozwiązania wydaje się opie-
rać na racjonalnych przesłankach. W uzasadnieniu rządowego projektu noweliza-
cji Kodeksu karnego czytamy: „Istotnym novum przewidzianym w projekcie jest 
instytucja kary mieszanej, jako kombinowanej formy represji prawnokarnej, która 
powinna być szczególnie atrakcyjna w przypadku poważniejszych występków. 
Obecna praktyka orzecznicza, która zdewaluowała ocenę abstrakcyjnego stopnia 
niebezpieczeństwa również w przypadku typów czynów zabronionych o takim 
właśnie stopniu bezprawia (np. rozboju), tworzy z kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wiodący instrument wymiaru kary, 
co jednocześnie wymusza poruszanie się w ramach dolnego zagrożenia sankcją 
karną lub poniżej. Radykalne ograniczenie możliwości orzekania tej formy probacji 
powoduje, że w miejsce tej formy kary orzekanej za tego rodzaju czyny zabro-
nione jedynym substytutem stałaby się bezwzględna kara pozbawienia wolności. 
Dlatego projektodawca przewidział dodanie nowego przepisu w postaci art. 37b 
k.k., w którym – niezależnie od minimalnego zagrożenia ustawowego za konkretny 
typ – będzie możliwe orzeczenie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności 
(…), połączonej z karą ograniczenia wolności do lat 2. Jest to sposób inkorporacji 
kar wolnościowych do typów czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawie-
nia wolności od roku do 10 lub od dwóch do 12 lat. W zależności od wysokości 
górnego ustawowego zagrożenia sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności 
w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy lub 6 miesięcy (przy występkach za-
grożonych karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi przynajmniej 
10 lat)”8. Rozwiązanie przewidziane w art. 37b k.k. spotkało się z pozytywną opinią 
Biura Analiz Sejmowych9.

Jednoczesne orzekanie dwóch różnych rodzajowo kar, 
a nie jednej „kary mieszanej”

9.32. W literaturze karnistycznej rozpowszechnił się pogląd, zgodnie z którym 
art. 37b k.k. wprowadza do systemu prawnego tzw. „karę mieszaną”10. W komen-
tarzach podkreśla się nawet, że: „Nazwa «kara mieszana» z pewnością będzie sto-

18 Uzasadnienie rządowego projektu z 15 V 2014, s. 11–12. 
19 A. Sakowicz, Opinia prawna… z dn. 23 VI 2014 r., s. 9–10.
10 Zob. A. Grześkowiak, w: Kodeks…, s. 275–276, 326; M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo…, s. 345; 

V. Konarska-Wrzosek, w: System…, red. T. Kaczmarek, s. 300; opinia Biura Legislacyjnego z 28 
I 2015 r. do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 809), 
< http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2846/plik/809.pdf >, s. 3. 
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sowana w literaturze i orzecznictwie. Jej zaletą jest to, że pod jedną nazwą mieszczą 
się dwa składniki tej kary, jest to więc nazwa jednocząca jej elementy, co może 
dowodzić wprowadzenia do systemu prawa karnego nowej kary, a nie tylko eklek-
tycznego tworu wymiaru kary”11. Terminem „kara mieszana” posłużył się także 
projektodawca omawianego przepisu12. Określenie omawianej konstrukcji termi-
nem „kara mieszana” należy uznać za całkowicie nieadekwatne. W niniejszym 
opracowaniu odrzucona zostaje konwencja terminologiczna, upatrująca w art. 37b 
k.k. specyficznej kary mieszanej, na rzecz adekwatnego de lege lata określenia oma-
wianej konstrukcji prawnej mianem jednoczesnego orzekania krótkoterminowej 
kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (w skrócie: sekwencja kar).

9.33. Za odrzuceniem nazwy „kara mieszana” przemawia szereg argumentów. 
Nie mamy tu przecież do czynienia z karą (singularis) – a tym bardziej z karą mie-
szaną – lecz z dwiema karami (pluralis), orzekanymi jednocześnie. Jedną z tych 
kar jest pozbawienie wolności (art. 32 pkt 3 k.k.), drugą zaś ograniczenie wolności 
(art. 32 pkt 2 k.k.). Po zastosowaniu art. 37b k.k. nie następuje wymieszanie tych 
odrębnych konsekwencji karnych w ramach jednej „kary”, lecz jednoczesne za-
stosowanie obu środków reakcji do jednego sprawcy, z uwzględnieniem zasad 
wymiaru i sposobu wykonywania każdej z tych kar z osobna.

9.34. Specyfika omawianego rozwiązania sprowadza się do jednoczesnego orze-
czenia dwóch różnych rodzajowo kar i wykonywania ich w przewidzianej ustawą 
sekwencji. Co warte podkreślenia, jednoczesne jest jedynie orzekanie kar wska-
zanych w art. 37b k.k., ich wykonywanie jest natomiast sekwencyjne. Uzasadnia 
to odrzucenie, jako nie w pełni adekwatnego, terminu „kumulacja kar” (budzi on 
skojarzenia z grzywną kumulatywną, orzekaną obok kary pozbawienia wolności 
i nie odzwierciedla sekwencyjnego, nie zaś skumulowanego, sposobu wykonywania 
poszczególnych kar terminowych).

9.35. O tym, że w art. 37b k.k. mamy do czynienia z osobnymi karami, świadczy 
konieczność uzasadnienia przez sąd, że orzeczenie kary ograniczenia wolności 
bez jednoczesnego orzekania kary pozbawienia wolności nie spełniłoby celów 
kary (pierwszeństwo kary wolnościowej na zasadzie art. 58 § 1 k.k.). Do orze-
kania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 37b k.k. mają zastosowanie 
wszystkie dyrektywy sądowego wymiaru tego rodzaju kary, nie istnieją natomiast 
osobne dyrektywy wymiaru „kary mieszanej”, gdyż Kodeks karny nie zna takiego 
rodzaju kary.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyraźnym rozróżnianiem 
dwóch kar orzekanych na podstawie art. 37b k.k. jest rozwiązanie z art. 87 § 2 k.k., 
który głosi: „Jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia 
wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie prze-
kroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może orzec 
te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione”. Sąd 

11 A. Grześkowiak, w: Kodeks…, s. 326. 
12 Uzasadnienie rządowego projektu z 15 V 2014, s. 11. 
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ma możliwość jednoczesnego orzeczenia dwóch różnorodzajowych kar, zamiast 
ich połączenia polegającego na przeliczeniu kary ograniczenia wolności na karę 
pozbawienia wolności (art. 87 § 1 k.k.), a w rezultacie w ramach kary łącznej sąd 
orzeka sekwencję kar odpowiadającą w istocie instytucji z art. 37b k.k.

9.36. Całkowicie niedopuszczalne jest stosowanie nazwy „kara mieszana” 
w  orzecznictwie. Orzeczenie przez sąd „kary mieszanej” będzie orzeczeniem 
kary nieznanej ustawie. Decydując się na zastosowanie art. 37b k.k. sąd wymierza 
sprawcy karę pozbawienia wolności i karę ograniczenia wolności. W podstawie 
wymiaru kary należy powołać art. 37b k.k. W sentencji wyroku powinno znaleźć 
się sformułowanie: „(…) wymierza jednocześnie karę m miesięcy pozbawienia 
wolności oraz karę n miesięcy13 ograniczenia wolności”. W uzasadnieniu wymiaru 
kary należy odnieść się do celu orzeczenia kary izolacyjnej oraz odrębnie uzasadnić 
zastosowanie kary ograniczenia wolności.

Brak możliwości warunkowego zawieszenia wykonania 
sekwencyjnej kary pozbawienia wolności

9.37. Kodeks karny nie zawiera osobnego przepisu wyłączającego możliwość 
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, orzeczonej na 
podstawie art. 37b k.k. Wyłączenie to wynika z art. 37b zd. 2 k.k. w kontekście 
funkcjonalnej racjonalizacji rozwiązania polegającego na orzekaniu dwóch kar sek-
wencyjnych, z których jedna jest karą ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 37b zd. 
2 k.k., „w pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, 
chyba że ustawa stanowi inaczej”. Nie ulega wątpliwości, że podstawą wykluczenia 
dopuszczalności warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności 
nie może być zastrzeżenie „chyba że ustawa stanowi inaczej”, gdyż ustawa nigdzie 
takiej ewentualności nie wyklucza. Do wykluczenia takiej możliwości upoważnia 
natomiast początkowa część zacytowanego przepisu, w myśl której w wypadku 
orzeczenia jednocześnie kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności 

„wykonuje się wówczas” – w pierwszej kolejności – karę pozbawienia wolności. 
Należy dojść do wniosku, że przepis ten spełnia dwojaką funkcję normatywną. 
Z jednej strony określa on kolejność (sekwencję), w jakiej mają być wykonywane 
dwie różnorodzajowe kary orzeczone na podstawie art. 37b k.k. Z drugiej strony 
stanowi on, że kary te należy wykonywać. Zwrot „wykonuje się wówczas”, to znaczy 
w wypadku skorzystania przez sąd z normy kompetencyjnej zawartej w art. 37b 
zd. 1 k.k., oznacza, że kary orzeczone w efekcie zastosowania omawianego prze-
pisu muszą być wykonane. O trafności przeprowadzonej interpretacji świadczy 
także kategoryczny ton czasownika „wykonuje się”. Skoro zatem orzeczone kary 

„wykonuje się”, w szczególności „wykonuje się karę pozbawienia wolności”, to nie 
jest dopuszczalne warunkowe zawieszenie wykonania tej kary.

13 Albo, w zależności od wymiaru kary ograniczenia wolności: „roku”; „roku i n miesięcy”; „2 lat”, 
biorąc pod uwagę okres obowiązków i dozoru elektronicznego orzeczonych w ramach kary ogra-
niczenia wolności. 
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9.38. Wzmocnieniem zarysowanego wniosku jest funkcja jednoczesnego orze-
kania krótkoterminowej kary izolacyjnej i kary ograniczenia wolności. Narzuca 
się przypuszczenie, że specyficzna sekwencja kar z  art. 37b k.k. jest w  istocie 
rzeczy połączeniem dolegliwości związanej z krótkoterminową izolacją skazanego 
(„terapia szokowa”) oraz dolegliwości o charakterze wolnościowym i  faktycznie 
rzecz biorąc probacyjnym, związanej z karą ograniczenia wolności. Jeżeli zatem 
sąd dostrzega konieczność orzeczenia krótkoterminowej kary pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, powinien przede wszystkim 
rozważyć, czy celów tej kary nie spełni samo ograniczenie wolności. Art. 37b k.k. 
przeznaczony jest natomiast przede wszystkim do sprawców występków o  re-
latywnie wysokim ustawowym zagrożeniu karą, bez abstrakcyjnej możliwości 
orzeczenia za ten czyn kary ograniczenia wolności (np. czynów zagrożonych karą 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12). Sąd może wówczas dojść do wniosku, że 
cele kary zostaną spełnione przez orzeczenie krótkoterminowej kary izolacyjnej 
połączonej z karą ograniczenia wolności, stanowiącą dla sprawcy występku swego 
rodzaju faktyczny okres próby.

9.39. Za odrzuceniem dopuszczalności warunkowego zawieszenia wykonania 
kary pozbawienia wolności przemawiają także niejasne i nader skomplikowane 
konsekwencje dopuszczenia takiej możliwości. Warunkowe zawieszenie wykona-
nia kary pozbawienia wolności nie niweczy wykonalności orzeczonej prawomoc-
nie kary ograniczenia wolności. Czy jednak, na mocy art. 37b zd. 2 k.k., można 
tę karę wykonywać, skoro w pierwszej kolejności wykonuje się karę pozbawienia 
wolności, a  wyjątek przewidziany in fine omawianego przepisu (prawna prze-
szkoda dopuszczająca zamianę sekwencji kar) nie dotyczy przeszkody w postaci 
orzeczonego środka probacyjnego? Z drugiej strony orzeczenie jest w tym zakresie 
wykonalne i właściwy sąd nie może uchylić się od wykonania kary ograniczenia 
wolności. Prowadziłoby to do specyficznego nałożenia się na siebie obowiązków 
związanych z poddaniem sprawcy próbie z obowiązkami nałożonymi na sprawcę 
w ramach kary ograniczenia wolności. Trafnie ocenia tę sytuację A. Grześkowiak, 
stwierdzając: „Takie dublowanie obowiązków (…) byłoby nie tylko niecelowe, ale, 
jak się wydaje, sprzeczne z intencją ustawy, by kara mieszana była dolegliwością 
złożoną z różnych treści, i właśnie tą różnorodnością swojej treści powinna oddzia-
ływać wychowawczo na skazanego”14. Na marginesie można jedynie zauważyć, że 
ten, kto twierdzi, że mamy tu do czynienia ze specyficzną „karą mieszaną”, stano-
wiącą nowy rodzaj kary, musi jednocześnie twierdzić, że wykonania tej kary nie da 
się warunkowo zawiesić. Kodeks karny nie przewiduje możliwości warunkowego 
zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności, a  zarazem nie przewiduje 
warunkowego zawieszenia wykonania tylko fragmentu orzeczonej kary. Skoro więc 

„kara mieszana” nie może zostać warunkowo zawieszona w części, to z pewnością 
jej wykonanie nie może być w ogóle (w całości) warunkowo zawieszone.

14 A. Grześkowiak, w: Kodeks…, s. 331. 
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Sekwencyjne wykonanie kar
9.40. W wypadku orzeczenia jednocześnie dwóch kar na podstawie art. 37b k.k., 

w pierwszej kolejności wykonuje się karę pozbawienia wolności. Z chwilą upra-
womocnienia się wyroku skazującego orzeczenie staje się w całości wykonalne, co 
nakłada na organy powołane do wykonania orzeczonych kar obowiązek wykonania 
ich obu. Z  uwagi na różne właściwości sądów w  postępowaniu wykonawczym 
w zakresie kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności należy pod-
kreślić, że informacja o orzeczeniu powinna dotrzeć jednocześnie do wszystkich 
sądów właściwych do wykonywania kar orzeczonych na podstawie art. 37b k.k. 
Sąd przesyła zatem odpis lub wyciąg ze wzmianką o wykonalności, a w przypadku 
orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, wszystkim organom 
powołanym do wykonania orzeczenia (art. 11 § 1 k.k.w.). W zakresie wykonywania 
kary pozbawienia wolności właściwy jest sąd, który wydał orzeczenie w I instancji 
(art. 3 § 1 k.k.w.). W sprawach wykonywania kary ograniczenia wolności w syste-
mie dozoru stacjonarnego właściwy jest zaś sąd, w okręgu którego kara ma być 
wykonywana (art. 43e k.k.w.).

Na temat właściwości sądów w wypadku kary ograniczenia wolności – zob. 
T. Sroka, t. 4.105; K. Mamak, D. Zając, t. 8.42–8.44).

9.41. Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności daje sądowi 
właściwemu do wykonania kary ograniczenia wolności czas na przygotowanie 
wszystkich warunków do skierowania skazanego, po zakończeniu izolacji, do od-
bywania kolejnej kary w systemie dozoru elektronicznego bądź innych obowiązków 
orzeczonych w ramach tej kary. Stwierdzenie to okazuje się szczególnie istotne 
z uwagi na konieczność przeprowadzenia szeregu czynności przygotowawczych, 
związanych z systemem dozoru elektronicznego. Okres maksymalnie 6 miesię-
cy, na który można pozbawić skazanego wolności w ramach kar sekwencyjnych 
z art. 37b k.k. (albo okres in concreto krótszy, na jaki orzeczono karę pozbawienia 
wolności, nawet gdyby wyniosła ona tylko miesiąc), jest zarazem terminem, w któ-
rym organy właściwe w postępowaniu wykonawczym w zakresie kary ograniczenia 
wolności powinny przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności (uzyskanie zgody, 
instalacja urządzeń itd.) umożliwiające skazanemu przejście w system dozoru 
elektronicznego niezwłocznie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wol-
ności. W szczególności sąd I  instancji powinien niezwłocznie zasięgnąć od ska-
zanego informacji, w jakim miejscu chce on odbywać karę ograniczenia wolności 
w systemie dozoru stacjonarnego, i przesłać tę informację do sądu właściwego do 
wykonania dozoru elektronicznego.

9.42. Sekwencja wykonywania kar przewidziana w art. 37b k.k. może zostać 
odwrócona wyłącznie w jednym przypadku, określonym w art. 17a k.k.w. Przepis 
ten umożliwia skierowanie do wykonania w pierwszej kolejności kary ogranicze-
nia wolności tylko wówczas, gdy zachodzą przeszkody prawne do niezwłocznego 
wykonania kary pozbawienia wolności (np. brak miejsca w zakładzie karnym). 
Konsekwencją opisanej regulacji jest konieczność zawiadomienia sądu właściwego 
do wykonania kary ograniczenia wolności przez sąd właściwy do wykonania kary 
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pozbawienia wolności o zaistnieniu przeszkód uniemożliwiających skierowanie do 
wykonania kary izolacyjnej. W wypadku ustania tych przeszkód sąd niezwłocznie 
kieruje do wykonania karę pozbawienia wolności, niezależnie od tego, czy kara 
ograniczenia wolności została już w całości wykonana. Rodzi to trudności związane 
z biegiem okresu, na jaki orzeczone zostały niektóre obowiązki w ramach kary ogra-
niczenia wolności. Zastosowanie przepisu o przerwie w odbywaniu kary ogranicze-
nia wolności jest w tej sytuacji niedopuszczalne – osadzenie w zakładzie karnym 
trudno bowiem uznać za ważne względy osobiste skazanego (art. 43q § 1 k.k.w.). 
Oznacza to, że w czasie wykonywania – jako drugiej z kolei – sekwencyjnej kary 
pozbawienia wolności biegnie równolegle okres, na jaki orzeczono obowiązki 
w ramach niewykonanej jeszcze w całości sekwencyjnej kary ograniczenia wol-
ności (zob. T. Sroka, t. 4.26).

Uwagi dotyczące sekwencyjnego sposobu wykonywania kar znajdują zastoso-
wanie także do sekwencji kar łącznych, ukształtowanej na zasadzie art. 87 § 2 k.k.

Niecelowość warunkowego przedterminowego zwolnienia 
z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

9.43. Z podobnych względów, co w wypadku niedopuszczalności warunkowego 
zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, nie wydaje się celowe do-
puszczanie możliwości ubiegania się przez skazanego o warunkowe zwolnienie 
z odbycia reszty kary izolacyjnej, orzeczonej jako pierwsza z sekwencyjnych kar 
na podstawie art. 37b k.k. Należy bowiem zauważyć, że funkcją drugiej z kar sek-
wencyjnych jest swoiste poddanie sprawcy próbie, związane z nałożeniem na niego 
szeregu obowiązków w ramach kary ograniczenia wolności, których niewykona-
nie może uzasadniać orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 43zd 
§ 1 k.k.w). Praktyczną barierą przed stosowaniem omawianego środka probacyj-
nego jest relatywnie krótki czas izolacji skazanego w ramach kary pozbawienia 
wolności, co może uniemożliwić wdrożenie procedury związanej z rozpatrzeniem 
wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Należy wykluczyć taką możli-
wość także z uwagi na treść art. 80 § 1 k.k., przewidującego dla sprawców skazanych 
z zastosowaniem art. 37b k.k. przynajmniej dwuletni okres próby po warunkowym 
zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, co mogłoby oznaczać, że 
okres próby związany z tym zwolnieniem byłby w rzeczywistości dłuższy od czasu, 
na jaki orzeczono karę ograniczenia wolności.

Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności
9.44. Nie istnieją przeszkody, aby sprawcę skazanego na karę sekwencyjną 

zwolnić od reszty kary ograniczenia wolności, uznając ją za wykonaną, na zasa-
dzie art. 83 k.k. Możliwość zastosowania tego przepisu sąd powinien wziąć pod 
uwagę szczególnie w sytuacji, w której doszło do zmiany sekwencji wykonywanych 
kar i skazany najpierw wykonywał karę ograniczenia wolności, a przed jej zakończe-
niem ustały przeszkody prawne do wykonania kary pozbawienia wolności. W ta-
kiej sytuacji na podstawie art. 17a k.k.w. sąd niezwłocznie kieruje do wykonania 
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karę pozbawienia wolności, niezależnie od tego, czy kara ograniczenia wolności 
została już w całości wykonana. Zasadne wydaje się rozważenie, czy skazanego 
można w takim wypadku zwolnić z reszty kary ograniczenia wolności, eliminując 
konieczność dalszego jej wykonywania po odbyciu kary izolacyjnej i opuszczeniu 
zakładu karnego. Decydując o stosowaniu art. 83 k.k. po wykonaniu kary izola-
cyjnej sąd powinien w każdym przypadku wziąć pod uwagę również zachowanie 
się skazanego podczas odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności 
(w szczególności przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego).

Stosowanie art. 37b k.k. a nadzwyczajne złagodzenie 
i obostrzenie kary

9.45. Nowatorski charakter uregulowania z art. 37b k.k. wymaga scharaktery-
zowania relacji, w jakiej pozostaje norma zawarta w tym przepisie do norm prze-
widujących nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne obostrzenie kary. Kluczowe 
wydaje się stwierdzenie, że art. 37b k.k. nie określa granic ustawowego zagrożenia 
karą, odczytywanych z przepisów typizujących poszczególne czyny zabronione 
(zob. t. 9.26). Oznacza to, że art. 37b k.k. nie modyfikuje granic ustawowego 
zagrożenia karą w rozumieniu przepisów o nadzwyczajnym złagodzeniu kary 
(art. 60 § 6 k.k.). Sekwencja kar nie może podlegać dodatkowemu nadzwyczaj-
nemu łagodzeniu.

9.46. Do art. 37b k.k. nie stosuje się art. 38 § 1 k.k. Sekwencyjnej reakcji karnej 
przewidzianej w art. 37b k.k. nie należy traktować jako ewentualnego punktu od-
niesienia dla stosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary w wypadkach przewi-
dzianych w ustawie; nie jest dopuszczalne obostrzanie każdej z kar przewidzianych 
w art. 37b k.k.

9.47. Stosowanie art. 37b k.k. może niekiedy prowadzić do identycznych kon-
sekwencji co nadzwyczajne złagodzenie kary. W wypadku czynów zabronionych 
zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10 bądź od 
lat 2 do 12, art. 37b k.k. daje sądowi możliwość orzeczenia kary poniżej dolnej 
granicy ustawowego zagrożenia, a nawet kary łagodniejszego rodzaju, jaką jest 
ograniczenie wolności. Ukształtowana na podstawie art. 37b k.k. kara mieści się 
w takich samych granicach co kara orzekana po ewentualnym zastosowaniu prze-
pisów o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Przepis ten ma jednak, co oczywiste, 
o wiele szersze zastosowanie. Należy stwierdzić, że sekwencja kar nie jest prze-
jawem nadzwyczajnego złagodzenia kary w rozumieniu art. 60 § 1 in principio 
k.k. Nie jest to „wypadek przewidziany w ustawie”, w znaczeniu art. 60 § 1 k.k., 
dopuszczający generalną możliwość nadzwyczajnego łagodzenia kary, której łago-
dzenie musiałoby podlegać zasadom przewidzianym w art. 60 § 6 k.k. Stosowanie 
art. 37b k.k. nie jest obwarowane warunkami wskazanymi w katalogu z art. 60 
§ 2 k.k., choć mogą one pełnić pomocniczą rolę przy rozstrzyganiu o stosowaniu 
tego przepisu w sprawach o występek zagrożony surową karą. W zakresie występ-
ków zagrożonych wyłącznie karą pozbawienia wolności, art. 37b k.k. mógłby być 
postrzegany co najwyżej jako przepis szczególny (lex specialis) względem regulacji 
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z art. 60 § 6 k.k. Należy jednak zauważyć, że omawiane instytucje krzyżują się, 
a zatem art. 37b k.k. w żadnym razie nie wyłącza dopuszczalności stosowania, pod 
zwykłymi warunkami, nadzwyczajnego łagodzenia kary za popełnienie surowo 
karanego występku (w konsekwencji możliwe jest orzeczenie grzywny bądź kary 
ograniczenia wolności jako kary samoistnej).

9.48. Koniecznym do uwzględnienia argumentem jest obecność w ustawie no-
wego art. 60 § 8 k.k., wyłączającego nadzwyczajne łagodzenie kary za popełnienie 
niektórych występków zagrożonych sankcjami alternatywnymi na zasadzie art. 37a 
k.k. Brak takiego wyłączenia w zakresie art. 37b k.k. oznacza, że nadzwyczajnie 
łagodząc karę sąd może – ale nie musi – skorzystać z sekwencji kar przewidzianej 
w art. 37b k.k. (dopuszczalne jest zatem kumulatywne stosowanie art. 60 § 6 k.k. 
i art. 37b k.k.).

9.49. Art. 37b k.k. nie może zbiegać się z podstawą do nadzwyczajnego ob-
ostrzenia kary w warunkach opisanych w art. 57 § 2 k.k., prowadząc do koniecz-
ności dokonania wyboru między jednorazowym obostrzeniem albo jednorazowym 
złagodzeniem kary.

9.50. Zagrożenie karą pozbawienia wolności jako przesłankę stosowania 
art. 37b k.k. ustala się z uwzględnieniem abstrakcyjnej sankcji za dany typ czy-
nu zabronionego pod groźbą kary, bez uwzględniania aktualizujących się w da-
nym przypadku podstaw do nadzwyczajnego obostrzenia albo złagodzenia kary. 
Oznacza to, że art. 37b k.k. nie może być podstawą wymiaru kary dla sprawcy 
zbrodni po zastosowaniu wobec tego sprawcy nadzwyczajnego złagodzenia kary. 
Nie ma natomiast przeszkód, aby stosować go do sprawcy występku w sprawie, 
w której aktualizują się podstawy do fakultatywnego nadzwyczajnego obostrze-
nia kary (art. 64 § 1 k.k.) – jeśli przemawiają za tym ogólne dyrektywy sądowego 
wymiaru kary.

9.51. Rozstrzygnięcia wymaga także bardziej złożona kwestia dotycząca do-
puszczalności zastosowania reakcji karnej przewidzianej w art. 37b k.k. do sprawcy 
przestępstwa popełnionego w warunkach multirecydywy (art. 64 § 2 k.k.). Z uwagi 
na negatywną prognozę kryminologiczną ustawa karna nakazuje w takich wypad-
kach wymierzyć sprawcy karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane 
przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia i daje 
podstawę do jej wymierzenia do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwięk-
szonego o połowę. Norma wyprowadzona z art. 64 § 2 k.k. nakazuje więc sądowi 
ukształtować wymiar kary za popełniony czyn zabroniony z zastosowaniem sank-
cji izolacyjnej w granicach opisanych w tym przepisie. Zauważmy, że stosowanie 
sankcji izolacyjnej w postaci kary pozbawienia wolności przewiduje także art. 37b 
k.k. W obu wypadkach mamy do czynienia z tym samym rodzajem kary (art. 32 
pkt 3 k.k.). Należy uznać, iż możliwość jednoczesnego orzeczenia za przypisany 
sprawcy występek kary izolacyjnej oraz kary ograniczenia wolności, które wyko-
nywane będą sekwencyjnie, nie koliduje z dyspozycją art. 64 § 2 k.k., nakazującego 
sądowi wymierzyć multirecydywiście karę pozbawienia wolności, gdyż na podsta-
wie art. 37b k.k. dochodzi do orzeczenia takiej właśnie kary. A zatem w sprawie 
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o występek popełniony w warunkach opisanych w art. 64 § 2 k.k. abstrakcyjnie 
rzecz biorąc jest dopuszczalne zastosowanie art. 37b k.k., w granicach uzasad-
nionych in concreto ogólnymi dyrektywami sądowego wymiaru kary. Formalnym 
ograniczeniem stosowania art. 37b k.k. do opisanej kategorii spraw jest jednak 
grożąca sprawcy czynu zabronionego kara, kształtowana w granicach art. 64 § 2 k.k. 
w oparciu o ustawowe zagrożenie karą.

Przykładowo, za zgwałcenie opisane w art. 197 § 1 k.k. ustawa karna przewi-
duje zagrożenie karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Norma wyprowadzona 
z art. 64 § 2 k.k. nakazuje sądowi wymierzyć sprawcy tego występku karę pozba-
wienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, z możliwością 
orzeczenia kary do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, 
co oznacza, że opisany czyn musi spotkać się z reakcją o charakterze izolacyjnym 
w granicy nie niższej niż 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności. Zastosowanie 
art. 37b k.k. jest w tej sytuacji wykluczone, gdyż przepis ten daje sądowi kompe-
tencję do wymierzenia kary pozbawienia wolności jedynie na okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy.

Jeżeli jednak sprawca popełnił czyn zabroniony z art. 157 § 2 k.k. (spowodował 
umyślnie lekki uszczerbek na zdrowiu człowieka) w warunkach przewidzianych 
w art. 64 § 2 k.k., sąd będzie musiał wymierzyć sprawcy karę pozbawienia wolności 
przynajmniej w wymiarze 2 miesięcy. Da to sądowi możliwość orzeczenia kary 
2 albo 3 miesięcy pozbawienia wolności, czyli zgodnie z art. 64 § 2 k.k. powyżej 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia, oraz jednocześnie kary ograniczenia wol-
ności na zasadach opisanych w art. 37b k.k.

9.52. Specyficznym przypadkiem zwalniającym sąd z nakazu orzekania kary 
pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia jest zbieg 
podstawy do nadzwyczajnego obostrzenia kary na zasadzie art. 64 § 2 k.k. z podsta-
wą do jej nadzwyczajnego złagodzenia. W drodze interpretacji na korzyść sprawcy 
należy w takim wypadku dopuścić możliwość zastosowania art. 37b k.k. pod 
zwykłymi warunkami (czyn musi być przede wszystkim występkiem).

Dyrektywy wymiaru kary w wypadku sekwencji kar
9.53. Wymierzając karę na zasadzie art. 37b k.k. należy kierować się zarówno 

dyrektywami wymiaru kary pozbawienia wolności, jak i dyrektywami wymiaru 
kary ograniczenia wolności. Pozornie prowadzi to do wewnętrznej sprzeczności 
wymiaru kary, gdyż czynniki decydujące o zasadności orzeczenia kary izolacyjnej są 
jednocześnie czynnikami blokującymi możliwość stosowania reakcji o charakterze 
wolnościowym, i na odwrót. Jeszcze większe trudności związane z wymiarem kary 
rodzą się na gruncie koncepcji „kary mieszanej” – nie wiadomo, czy rozwiązanie 
z art. 37b k.k. jest obostrzoną karą ograniczenia wolności, której elementem kwalifi-
kującym jest krótkoterminowa izolacja, czy też mamy tu do czynienia ze złagodzoną 
karą pozbawienia wolności, które może być kontynuowane na wolności. Należy 
uznać, że obie różnorodzajowe kary orzekane na podstawie art. 37b k.k. mają do 
spełnienia odrębne, właściwe dla siebie funkcje.
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Warto zauważyć, że sekwencja kar ma do spełnienia nieco odmienne funkcje 
w zależności od sprawy, w  jakiej dojdzie do jej zastosowania. Orzeczenie kary 
pozbawienia wolności musi być uzasadnione w perspektywie dyrektywy pierw-
szeństwa kary wolnościowej. Sąd musi wykazać, że samo ograniczenie wolności 
nie spełni celów kary. Nie można zapominać, że art. 37b k.k. może być stosowany 
do sprawców występków zagrożonych surową sankcją, do których nie ma zasto-
sowania dyrektywa pierwszeństwa kary wolnościowej. Sekwencja kar pełni w tych 
wypadkach funkcję reakcji karnej o charakterze wolnościowym, w ramach której 
kara ograniczenia wolności staje się swoistym okresem próby.

pierwszeństwo kar wolnościowych (art. 58 k.k.)

Przesłanki
9.54. Art. 58 § 1 k.k. zawiera ogólną dyrektywę sądowego wymiaru kary, zaka-

zującą sądowi orzekania rodzajowej kary izolacyjnej w wypadku, gdy inna kara 
lub środek karny może spełnić cele kary. Dyrektywa ta określana jest powszech-
nie mianem prymatu (pierwszeństwa) kar wolnościowych. Norma zakodowana 
w analizowanym przepisie znajduje zastosowanie we wszystkich wypadkach, w któ-
rych – jak czytamy in principio art. 58 § 1 k.k. – „ustawa przewiduje możliwość 
wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie-
przekraczającą 5 lat”. W przytoczonym zwrocie zostały określone dwa niezależne od 
siebie warunki zaktualizowania się omawianej dyrektywy wymiaru kary. Z jednej 
strony chodzi o szeroko rozumianą możliwość wyboru rodzaju kary przewidzianą 
w ustawie, z drugiej strony o ustalenie, że przypisane sprawcy przestępstwo jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie jest wyższa od 5 lat.

9.55. Pierwsza z opisanych przesłanek dotyczy tak zwanego ustawowego za-
grożenia karą, określonego w przepisie typizującym dany czyn zabroniony, które 
należy odczytywać z uwzględnieniem stosownych modyfikatorów zamieszczonych 
w części ogólnej Kodeksu karnego. W obecnym stanie prawnym ustawowe zagro-
żenie karą dla pewnej kategorii czynów zabronionych zostało scharakteryzowane 
w art. 37a k.k., zgodnie z którym wszystkie typy czynu zabronionego pod groźbą 
kary, zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, są alternatyw-
nie zagrożone grzywną lub karą ograniczenia wolności (zob. t. 9.6 i n.). Choć sfor-
mułowanie „ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary” – z językowego 
punktu widzenia – zdaje się nie dotyczyć wyłącznie ustawowego zagrożenia karą, 
ale także innych przepisów dających możliwość wyboru rodzaju kary, to jednak 
w praktyce, z uwagi na kolejną przesłankę stosowania art. 58 § 1 k.k. oraz biorąc pod 
uwagę funkcjonowanie nowego art. 37a k.k., będzie chodziło wyłącznie o sankcje 
alternatywne w ramach ustawowego zagrożenia karą.

9.56. Druga z analizowanych przesłanek wymaga ustalenia, że przypisane spraw-
cy przestępstwo jest, z perspektywy abstrakcyjnego zagrożenia karą, w niewysokim 
stopniu społecznie szkodliwe, co odzwierciedla maksymalna górna granica ustawo-
wego zagrożenia usytuowana na poziomie 5 lat pozbawienia wolności. Oznacza to, 
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że dyrektywa prymatu kary wolnościowej z art. 58 § 1 k.k. nie znajduje zastosowania 
do czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawienia wolności, której górna 
granica przekracza 5 lat, choćby czyny te były zagrożone alternatywnie grzywną 
lub karą ograniczenia wolności. Przykładowo, w wypadku przestępstwa opisanego 
w art. 286 § 1 k.k. orzeczenie przez sąd kary izolacyjnej nie wymaga uzasadnienia, 
że inna kara przewidziana w ustawowym zagrożeniu, np. ograniczenie wolności 
albo środek karny, spełniłaby cele kary. Dyrektywa pierwszeństwa kary wolnoś-
ciowej dotyczy natomiast wszystkich występków, których górna granica nie prze-
kracza 5 lat pozbawienia wolności, co do których ustawa przewiduje możliwość 
jednoczesnego orzeczenia krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary 
ograniczenia wolności (art. 37b k.k.).

Zmiany w treści dyrektywy pierwszeństwa kar wolnościowych
9.57. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego nowelizacja art. 58 § 1 k.k. 

przynosi trzy zasadnicze zmiany. Po pierwsze, dyrektywa pierwszeństwa kar wol-
nościowych dotyczy każdego przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającą granicy 5 lat, co prowadzi do znacznego rozszerzenia 
zakresu zastosowania tego przepisu względem przesłanki z poprzednio obowiązu-
jącego art. 58 § 1 k.k., mówiącej jedynie o przewidywaniu przez ustawę możliwo-
ści wyboru rodzaju kary (sankcje alternatywne). Po drugie, wolnościowa reakcja 
karna ma pierwszeństwo zarówno przed karą pozbawienia wolności orzekaną 
bezwarunkowo, jak również przed karą pozbawienia wolności, której wykonanie 
miałoby zostać warunkowo zawieszone. Po trzecie, cele kary mają zostać spełnio-
ne wyłącznie przez zastosowanie innej kary albo środka karnego, nie zaś przez 
zastosowanie przepadku bądź środka kompensacyjnego.

9.58. Można zaryzykować przypuszczenie, iż prawnym czynnikiem wywierają-
cym wpływ na ilość orzekanych kar pobawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania – w stosunku do grzywny lub ograniczenia wolności – było 
zamieszczone w poprzednio obowiązującym art. 58 § 1 k.k. sformułowanie: „orzeka 
karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania”, które 
mogło sugerować, że kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania jest inną rodzajowo karą niż kara bez warunkowego zawieszenia, 
a w związku z tym stosowanie tego typu reakcji probacyjnej nie wymagało szcze-
gólnego tłumaczenia się z niezastosowania grzywny lub kary ograniczenia wolności. 
Sytuację tę zmienia nowelizacja Kodeksu karnego. Znowelizowany art. 58 § 1 k.k. 
nie pozostawia wątpliwości, że dyrektywa prymatu kar wolnościowych dotyczy 
kary pozbawienia wolności bez względu na to, czy zostanie ona warunkowo za-
wieszona, czy też nie. Nowe brzmienie omawianego przepisu podkreśla zarazem 
jednorodzajowość kary pozbawienia wolności bez względu na zastosowanie środka 
probacyjnego.

9.59. Art. 58 § 1 k.k. wyraźnie wskazuje na konieczność odróżnienia etapu, 
w którym dokonuje się wyboru rodzaju kary (czy orzec pozbawienie wolności, czy 
karę wolnościową), od etapu podejmowania decyzji o warunkowym zawieszeniu 
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wykonania kary pozbawienia wolności. W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, 
czy cele kary zostaną spełnione przez grzywnę lub karę ograniczenia wolności; 
jeśli nie, należy to twierdzenie uzasadnić i wymierzyć karę pozbawienia wolności, 
decydując następnie – w oparciu o przesłanki z art. 69 § 1 k.k. – o zasadności 
jej warunkowego zawieszenia. Praktyczną konsekwencją omawianej regulacji jest 
konieczność uzasadnienia także tego, że grzywna albo ograniczenie wolności nie 
spełnią celów, które miałyby zostać osiągnięte za sprawą kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

9.60. W obecnym stanie prawnym kara ograniczenia wolności równoważy 
realną dolegliwość okresu próby towarzyszącego karze pozbawienia wolności. 
Jeżeli skazany na karę ograniczenia wolności, wobec którego wykonywany jest do-
zór stacjonarny, uchyla się od założenia nadajnika lub zainstalowania rejestratora, 
naruszył porządek prawny, na przykład popełniając przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, uchyla się od obowiązków związanych z dozorem elektronicznym albo 
nadużył zaufania w związku z zezwoleniem na opuszczenie miejsca wykonywania 
dozoru stacjonarnego, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawie-
nia wolności (art. 43zd § 1 k.k.w. w zw. z art. 65 k.k.w.). Negatywne postępowanie 
skazanego w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności może prowadzić do 
zarządzenia zastępczej kary izolacyjnej. Pozwala to zauważyć, że w ramach kary 
ograniczenia wolności sprawca jest faktycznie poddawany próbie, a więc faktycznie 
(lecz nie jurydycznie) mamy tu do czynienia z reakcją wolnościową o charakterze 
probacyjnym. Powodem zastosowania środka nieizolacyjnego, w oparciu o stoso-
wanie dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 k.k.), może być prewencja indywi-
dualna. Założenia przyświecające nowelizacji prawa karnego powinny skłaniać sąd 
do częstszego orzekania kary ograniczenia wolności jako rzeczywistej, racjonalnej 
alternatywy dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania.

9.61. Zestawiając charakterystykę kary ograniczenia wolności z 5-letnią gra-
nicą grożącej kary pozbawienia wolności, w wypadku której bezwzględnie należy 
kierować się dyrektywą prymatu kar wolnościowych, oraz bacząc na znowelizo-
wane przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności 
(art. 69 § 1 k.k.), należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym kara ogranicze-
nia wolności powinna być postrzegana jako faktyczny ekwiwalent warunkowo 
zawieszonej kary pozbawienia wolności, natomiast zastosowanie reakcji prawnej 
o charakterze izolacyjnym, chociażby jej wykonanie zostało warunkowo zawieszo-
ne, wymaga każdorazowego uzasadnienia.

9.62. Nie uległo zmianie literalne brzmienie art. 58 § 1 k.k. w zakresie sformu-
łowania: „gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary”, wskutek 
czego doszło do zmiany normatywnej polegającej na tym, że niektóre środki reakcji 
prawnokarnej, uwzględniane przed wejściem w życie ustawy z dn. 20 lutego 2015 r., 
nie mogą być obecnie brane pod uwagę przy rozstrzyganiu, czy zostały spełnione 
cele kary. Nazwy „kara” i „środek karny” powinny być rozumiane w sposób ścisły. 
Z uwagi na wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego rozdziału Va: „Przepadek 
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i środki kompensacyjne”, omawiane nazwy nie obejmują ani przepadku, ani na-
wiązki, ani naprawienia szkody. Ustawodawca konsekwentnie rozróżnia wymie-
nione instytucje, np. w art. 59 k.k., gdzie wskazuje osobno środki karne, przepadek 
oraz środki kompensacyjne. Rozwiązanie to koresponduje z istotą środków kom-
pensacyjnych, które nie mieszczą się w celach klasycznie rozumianej kary krymi-
nalnej (zob. M. Iwański, t. 7.2; M. Jakubowski, t. 7.44).

Uchylenie art. 58 § 2, 3 i 4 k.k.
9.63. Uchylenie przepisu zakazującego orzekania grzywny w wypadku uzasad-

nionego przekonania, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć 
w drodze egzekucji (art. 58 § 2 k.k.d.b.), wpisuje się w ogólne założenia noweli-
zacji prawa karnego. Uchylenie tego przepisu ma na celu urealnienie dyrektywy 
pierwszeństwa kar o charakterze wolnościowym, przewidzianej w art. 58 § 1 k.k., 
i stanowi dla sądu zachętę do orzekania grzywny zamiast kary pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wydaje się, że przyświecająca 
nowelizacji filozofia rozszerzenia wachlarza środków reakcji karnej o charakterze 
wolnościowym nie przyniosłaby bez uchylenia omawianego przepisu pokładanej 
w niej nadziei na zmianę struktury orzekanych kar, w szczególności zmniejsze-
nia liczby orzekanych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary. Dotychczas obowiązujący art. 58 § 2 k.k. umniejszał znaczenie 
grzywny względem warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności (łatwiej 
było orzec karę pozbawienia wolności i warunkowo zawiesić jej wykonanie, niż 
zdecydować się na grzywnę). Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zaznaczyła 
w uzasadnieniu swojego projektu, że „potrzebę uchylenia art. 58 § 2 wskazywano 
od dawna (…) jako przepisu prowadzącego do zwiększania ilości orzeczeń na karę 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i w efekcie 
przyczyniającego się do utrzymywania się bardzo wysokiej populacji w zakładach 
karnych”15. Za orzekaniem grzywny, oprócz wolnościowego charakteru tej reakcji 
karnej, przemawia jeszcze jeden argument, a mianowicie w odczuciu społecznym 
wysoka grzywna jest odbierana zazwyczaj jako paradoksalnie kara bardziej dole-
gliwa niż kara pozbawienia wolności „w zawiasach” – ta ostatnia bywa traktowana 
jako swoiste wywinięcie się wymiarowi sprawiedliwości.

9.64. W praktyce stosowania prawa uchylenie art. 58 § 2 k.k. zdejmuje z sądu 
obowiązek badania stanu majątkowego sprawcy w  celu ustalenia zasadności 
orzeczenia grzywny. Trafne wydaje się spostrzeżenie, że w wypadku orzeczenia 
grzywny zamiast kary pozbawienia wolności z  warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania, jeśli skazany nie uiściłby grzywny i doszłoby do orzeczenia kary za-
stępczej, byłaby ona znacznie krótsza niż hipotetyczna kara pozbawienia wolności 
warunkowo zawieszona, której wykonanie zostałoby zarządzone. Do pewnego 
stopnia racjonalizuje to rozmiary grożącej skazanemu zastępczej kary pozbawienia 
wolności.

15 Uzasadnienie projektu Komisji Kodyfikacyjnej z 5 XI 2013 r., s. 58. 
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9.65. Ekwiwalentem uchylonego art. 58 § 3 k.k. jest wprowadzony do rozdziału 
IV Kodeksu karnego art. 37a k.k. Przepis ten, w odróżnieniu od swego poprzednika, 
jest przepisem uzupełniającym inne jednostki redakcyjne tekstu ustawy, a dokład-
niej przepisy typizujące czyny zabronione pod groźbą kary, o informacje dotyczące 
sankcji grożącej za popełnienie określonego typu zachowania karalnego. Z tego 
punktu widzenia uchylenie art. 58 § 3 k.k. i wprowadzenie do ustawy art. 37a 
k.k. stanowi zmianę normatywną, wpływającą na sposób konstruowania sankcji 
przewidzianych w poszczególnych przepisach typizujących (zob. t. 9.6 i n.).

9.66. Uchylenie art. 58 § 4 k.k. jest konsekwencją derogacji paragrafu bez-
pośrednio poprzedzającego tę jednostkę redakcyjną tekstu ustawy. Po pierwsze, 
jest to zmiana normatywna korzystna dla sprawcy występku o charakterze chu-
ligańskim (dla stosowania art. 37a k.k., który kształtuje sankcję karną, nie ma 
żadnego znaczenia, czy in concreto występek miał charakter chuligański, czy nie). 
Po drugie należy podkreślić, że mimo uchylenia art. 58 § 4 k.k., nie utracił na 
znaczeniu problem interpretacyjny związany z określeniem „sprawca przestęp-
stwa określonego w art. 178a § 4 k.k.”, ponieważ identycznym zwrotem posługuje 
się obowiązujący art. 69 § 4 k.k., a  także znowelizowany art. 42 § 3 k.k. oraz 
art. 49 § 2 k.k.16 Z uwagi na niejednorodny charakter prawny art. 178a § 4 k.k., 
sformułowanie „sprawca przestępstwa określonego w  art. 178a § 4 k.k.” (vel 

„przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k.”) odnosi się wyłącznie do sprawcy 
czynu zabronionego stypizowanego w  art. 178a § 4 zd. 2 k.k. (prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurza-
jącego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 
orzeczonego w  związku ze skazaniem za przestępstwo). Określenie to nie doty-
czy natomiast sprawcy popełniającego czyn zabroniony w warunkach recydywy, 
opisanej w art. 178a § 4 zd. 1 k.k., w tym bowiem zakresie art. 178a § 4 k.k. nie 
określa znamion żadnego czynu zabronionego pod groźbą kary17. Derogacja 
art. 58 § 4 k.k. ma więc charakter zmiany normatywnej na korzyść sprawcy 
w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 178a § 4 zd. 2 k.k. Czyn 
zabroniony opisany w  tym przepisie jest obecnie (na mocy art. 37a k.k.) zagro-
żony alternatywnie grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 

16 Zob. art. 1 pkt 1 ustawy z dn. 20 III 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. 2015, poz. 541, który wszedł w życie 18 maja 2015 r.: „Sąd orzeka zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 178a § 4 (…)”, a także art. 1 pkt 4 tejże ustawy, który wszedł w życie 18 maja 2015 r. i został 
uchylony uchwaloną wcześniej ustawą z 20 II 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 396, która wchodzi w życie 
1 lipca 2015 r.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub 
art. 180, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie 
skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wyso-
kości określonej w § 1”. 

17 Zob. M. Małecki, Glosa…, s. 1682–1692; postanowienie SN z 19 I 2012 r., I KZP 22/11, OSNKW 
2012, nr 1, poz. 6, LEX nr 1102127; wyrok SO w Elblągu z 8 IX 2011 r., VI Ka 255/11, „Przegląd 
Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” 2013, nr 2, s. 220 i n.
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wolności od 3 miesięcy do lat 5 i  do jego sprawcy ma zastosowanie dyrektywa 
prymatu kary wolnościowej.

9.67. Nieco więcej wątpliwości nasuwa w obecnym stanie prawnym sytuacja 
sprawcy, do którego stosuje się przepis o recydywie z art. 178a § 4 zd. 1 k.k. Należy 
zauważyć, że derogacja art. 58 § 4 k.k. nie wywarła wpływu na sytuację prawną 
osoby popełniającej czyn zabroniony z art. 178a § 1 k.k. w warunkach recydywy 
opisanej w art. 178a § 4 zd. 1 k.k., ponieważ w poprzednim stanie prawnym nie 
dotyczyły jej ograniczenia przewidziane w art. 58 § 4 k.k.d.b. i „od zawsze” mogła 
ona korzystać z  reakcji karnej o charakterze wolnościowym na zasadzie art. 58 
§ 3 k.k. Problem polega na tym, że ustawa nowelizująca uchyliła także art. 58 § 3 k.k. 
Art. 178a § 4 zd. 1 k.k. nakazuje wymierzyć sprawcy karę pozbawienia wolności 
w granicach od 3 miesięcy do lat 5, co mogłoby oznaczać, że w warunkach recy-
dywy opisanej w tym przepisie sąd ma obowiązek orzeczenia kary pozbawienia 
wolności i nie jest dopuszczalne stosowanie w tym wypadku kar wolnościowych, 
możliwych do orzeczenia pod rządami art. 58 § 3 k.k.d.b. Z uwagi na specyfikę 
sytuacji faktycznej, penalizowanej w art. 178a § 4 zd. 2 k.k. w perspektywie prze-
słanek recydywy z art. 178a § 4 zd. 1 k.k. (powodem zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych jest wcześniejsze skazanie danej osoby za przestępstwo), a także 
zważywszy na uzasadnienie wprowadzenia w tym zakresie typu kwalifikowanego 
(zagrożenie dóbr prawnych uczestników ruchu drogowego z równoczesnym naru-
szeniem dobra wymiaru sprawiedliwości przez niezastosowanie się do orzeczonego 
środka karnego), należy dojść do wniosku, że czyn zabroniony z art. 178a § 4 zd. 
2 k.k. charakteryzuje się in abstracto wyższym poziomem karygodności niż czyn 
popełniony w warunkach recydywy z art. 178a § 4 zd. 1 k.k., a mimo to sankcją za 
popełnienie tego kwalifikowanego występku, na podstawie art. 37a k.k., może być 
grzywna bądź ograniczenie wolności. Dążąc do zachowania elementarnej spójności 
rozwiązania przewidzianego w art. 178a § 4 k.k., a także przez wzgląd na zasadę 
równości wobec prawa, należy posłużyć się analogią na korzyść sprawcy i dojść do 
wniosku, że w aktualnym stanie prawnym skazując sprawcę popełniającego czyn 
zabroniony z art. 178a § 1 k.k. w warunkach recydywy z art. 178a § 4 zd. 1 k.k. 
sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia 
wolności.

odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 k.k.)

9.68. Art. 59 k.k. przewiduje fakultatywne odstąpienie od wymierzenia kary, 
podyktowane ważeniem okoliczności wpływających na sędziowski wymiar kary. 
Zmiany w art. 59 k.k. względem art. 59 § 1 k.k.d.b. mają zasadniczo charakter 
porządkujący, w kontekście innych przepisów podlegających nowelizacji. W ten 
sposób należy rozumieć zastąpienie sformułowania „środek karny” określeniem 

„środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny” (zob. t. 9.62). Czysto termi-
nologiczny charakter ma zmiana pojęcia „równocześnie” na „jednocześnie” (za 
jednym razem, w ramach jednego postępowania).
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9.69. Warunkiem stosowania art. 59 k.k. jest zagrożenie karą pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju. Sformułowanie 
to należy odnosić do abstrakcyjnego ustawowego zagrożenia karą, określonego 
w przepisie typizującym czyn zabroniony. Należy pamiętać, że sankcję za po-
pełnienie określonego czynu zabronionego należy w obecnym stanie prawnym 
odczytywać z uwzględnieniem treści art. 37a k.k., który służy do ustalenia granic 
ustawowego zagrożenia karą. Na ustawowe zagrożenie karą nie ma natomiast wpły-
wu art. 37b k.k., dający sądowi możliwość orzeczenia jednocześnie kary izolacyjnej 
i kary ograniczenia wolności.

9.70. Zagrożenie karą łagodniejszego rodzaju w rozumieniu art. 59 k.k. ozna-
cza zagrożenie grzywną albo karą ograniczenia wolności. Wyrażenie „kara łagod-
niejszego rodzaju” wskazuje jasno na rodzaj kary, który ma być łagodniejszy od 
wymienionej w art. 59 in principio k.k. kary pozbawienia wolności (łagodniejszy 
ma być, w rozumieniu omawianego przepisu, rodzaj kary, nie zaś rozmiar grożą-
cej sprawcy kary). Kodeks karny zna jedynie dwa rodzaje kary łagodniejszej od 
pozbawienia wolności: jest to grzywna i ograniczenie wolności. Jeżeli więc ustawa 
przewiduje alternatywne zagrożenie karami określonymi w art. 32 pkt 1–3 k.k., 
aktualizuje się w każdym przypadku przesłanka wskazana w art. 59 in principio k.k. 
Przykładowo, jeśli występek jest zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności 
albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, to nie jest dopuszczalne 
zastosowanie art. 59 k.k., ponieważ czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności 
przekraczającą 3 lata.

9.71. Uchylenie art. 59 § 2 k.k. jest zmianą normatywną na korzyść sprawcy 
występku o charakterze chuligańskim. Orzeczenie środka karnego może w pew-
nych sytuacjach o wiele lepiej spełnić cele kary niż osadzenie „chuligana” w zakła-
dzie karnym. Ustanawianie mechanicznej bariery przed stosowaniem opisywanego 
mechanizmu wolnościowego nie wydaje się w tym wypadku konieczne. O odstą-
pieniu od wymierzenia kary decyduje sąd, uwzględniając in concreto społeczną 
szkodliwość czynu według kryteriów opisanych w art. 115 § 2 k.k., a także biorąc 
pod uwagę pozytywną prognozę kryminologiczną według dyrektyw sądowego 
wymiaru kary.

nadzwyczajny wymiar kary

Zasady obniżania i obostrzania górnej granicy sankcji
Art. 38. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej 

granicy ustawowego zagrożenia, a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar 
wymienionych w art. 32 pkt 1–3, obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.

§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych 
grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia 
wolności wymierza się w miesiącach i latach.

§ 3. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara 
wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie 
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może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat 
pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.

9.72. Nowelizacja art. 38 § 1 k.k. polega na zastąpieniu dotychczasowego 
sformułowania „w wypadku alternatywnego zagrożenia karami wymienionymi 
w art. 32 pkt 1–3” wyrażeniem: „ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną 
z kar wymienionych w art. 32 pkt 1–3”. Sformułowanie to rozstrzyga wątpliwości 
dotyczące zasad obniżania albo obostrzania górnej granicy sankcji w wypadku 
alternatywnego zagrożenia nie obejmującego wszystkich trzech rodzajów kar wy-
mienionych w art. 32 pkt 1–3 k.k. Zgodnie z art. 38 § 1 k.k.n.b. ustawowe zagrożenie 
ma obejmować więcej niż jedną z tych kar (może zatem chodzić o sankcję w postaci 
grzywny albo kary ograniczenia wolności bądź sankcję w postaci grzywny, kary 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności). Uchwalony przepis nie usuwa 
jednak wątpliwości dotyczących dopuszczalności łagodzenia sankcji w wypadku 
alternatywnego zagrożenia karą aresztu wojskowego albo karą pozbawienia wol-
ności (np. art. 343 § 1 k.k.). Ustawowe zagrożenie nie obejmuje w tym wypadku 
więcej niż jednej kary spośród wymienionych w art. 32 pkt 1–3 k.k. Skoro ustawa 
karna zezwala na nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadku czynu zabronionego 
zagrożonego abstrakcyjnie rzecz biorąc bardziej dolegliwą sankcją, to tym bardziej, 
na zasadzie rozumowania a maiori ad minus na korzyść sprawcy należy dopuścić 
nadzwyczajne złagodzenie sankcji alternatywnej w postaci kary aresztu wojsko-
wego albo kary pozbawienia wolności, a  także sankcji jednorodnej w postaci 
grzywny.

9.73. Nowelizacja art. 38 § 1 k.k. nie pociąga za sobą konieczności zrezygno-
wania z posługiwania się terminem „sankcje alternatywne” bądź „alternatywne 
zagrożenie karą”. W rzeczywistości bowiem wszystkie sankcje niejednorodne mają 
charakter alternatywny, nawet jeśli nie zawsze jest to alternatywa rozłączna.

9.74. W sformułowaniu „ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar 
wymienionych w art. 32 pkt 1–3” nie mieści się sekwencja kar orzekana na podsta-
wie art. 37b k.k. Przepis ten nie służy bowiem do określenia ustawowego zagrożenia 
karą.

9.75. Istotnym novum jest dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wol-
ności w wymiarze do 20 lat w wypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 38 
§ 2 k.k.n.b.). Mamy tu do czynienia z wyjściem ponad górną granicę termino-
wej kary pozbawienia wolności, wymierzanej w granicach od miesiąca do 15 lat 
(art. 37 k.k.). Z nowelizacją omawianego przepisu koresponduje znowelizowana 
regulacja dotycząca górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności, wy-
mierzanej jako kara łączna (art. 86 § 1 k.k.).

9.76. Możliwość obostrzenia górnej granicy ustawowego zagrożenia karą w wy-
padku terminowej kary pozbawienia wolności pozwala uelastycznić wymiar kary 
dla sprawców najbardziej karygodnych czynów. Ustawodawca okazał się jednak 
niekonsekwentny. Nowelizacji art. 38 § 2 k.k. powinna towarzyszyć stosowna zmia-
na art. 64 § 3 k.k., który w obecnym stanie prawnym w dalszym ciągu blokuje 
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możliwość podwyższenia górnej granicy ustawowego zagrożenia karą w wypadku 
zbrodni popełnionej w warunkach recydywy (np. zbrodni zagrożonej karą termi-
nowego pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3).

9.77. Art. 38 § 2 k.k. nie kreuje nowego rodzaju kary pozbawienia wolności. 
Kara w wymiarze przekraczającym 15 lat pozbawienia wolności, orzeczona w ra-
mach nadzwyczajnego obostrzenia kary, pozostaje rodzajową karą pozbawienia 
wolności w rozumieniu art. 32 pkt 3 k.k.

9.78. Z uwagi na możliwość orzeczenia nadzwyczajnie obostrzonej kary pozba-
wienia wolności w wymiarze od 15 do 20 lat, ustawa karna w art. 38 § 2 in fine k.k. 
rozstrzyga, że karę nadzwyczajnie obostrzoną wymierza się w miesiącach i latach 
(np. 17 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności).

9.79. Derogacja sformułowania „karę ograniczenia wolności wymierza się 
w miesiącach i latach” ma charakter porządkujący, związany ze zmianą granic ro-
dzajowej kary ograniczenia wolności, które w obecnym stanie prawnym kształtują 
się generalnie – a nie tylko w ramach nadzwyczajnego wymiaru kary – w prze-
dziale od miesiąca do 2 lat (art. 34 § 1 k.k.).

9.80. Konsekwentnie do zmiany filozofii orzekania nadzwyczajnie obostrzonej 
kary pozbawienia wolności nowelizacją objęty został także art. 38 § 3 in fine k.k., 
regulujący zasady obniżania górnej granicy ustawowego zagrożenia. W wypadku 
kary 25 lat pozbawienia wolności, obniżenie może polegać na wymierzeniu termi-
nowej kary pozbawienia wolności, która nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia 
wolności (w poprzednim stanie prawnym: 15 lat). Per analogiam do art. 38 § 2 k.k., 
karę orzeka się w tej sytuacji w miesiącach i latach.

Nadzwyczajne złagodzenie kary
9.81. W ramach nowelizacji art. 60 § 5 k.k., poza drobnymi zmianami redak-

cyjnymi (dodanie dwóch przecinków), ustawa wyraźnie przesądziła, że w wypad-
ku zastosowania tego przepisu nie stosuje się już przesłanek warunkowego za-
wieszenia wykonania kary z art. 69 § 1 k.k. W wypadkach określonych w art. 60 
§ 3 i art. 60 § 4 k.k. (osoba współdziałająca ujawniła informacje dotyczące osób 
uczestniczących w  popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego po-
pełnienia; sprawca ujawnił istotne okoliczności przestępstwa zagrożonego karą 
powyżej 5 lat pozbawienia wolności, nieznane dotychczas organowi ścigania) sąd, 
wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5, może warunkowo zawiesić jej 
wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewy-
konania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. Przepis ten zezwala 
na warunkowe zawieszenie wykonania znacznie surowszej kary pozbawienia 
wolności, niż to wynika z przepisu ogólnego, oraz na poddanie sprawcy próbie 
przez 10 lat.

9.82. Nowelizacja art. 60 § 7 k.k. polegała na zastąpieniu wyrażenia „czyn za-
grożony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1–3” sformułowa-
niem: „czyn zagrożony jest więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1–3”. 
Identyczna zmiana nastąpiła w art. 38 § 1 k.k. i identyczne jest jej uzasadnienie: 
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nie ma wątpliwości, że nadzwyczajne złagodzenie może dotyczyć także czynów 
zagrożonych alternatywnie grzywną i karą ograniczenia wolności (zob. t. 9.72).

9.83. W wypadku opisanym w art. 60 § 7 k.k. nadzwyczajne złagodzenie kary 
polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymie-
nionego w  art. 39 pkt 2–3, 7 i  8 k.k., środka kompensacyjnego lub przepadku. 
Art. 60 § 7 k.k.d.b. odsyłał do środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 2–8. 
W ramach nowelizacji nastąpiła derogacja art. 39 pkt 4–6, stąd pojawiła się po-
trzeba uporządkowania odesłania zamieszczonego w art. 60 § 7 k.k. Z uwagi na 
rozdzielenie kategorii środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, 
ustawa doprecyzowuje, że nadzwyczajne złagodzenie kary polega na orzeczeniu 
(alternatywnie) środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku.

9.84. Art. 61 § 2 k.k. otrzymał w efekcie nowelizacji następujące brzmienie: 
„Odstępując od wymierzenia kary, sąd może również odstąpić od wymierzenia 
środka karnego, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku, chociażby 
jego orzeczenie było obowiązkowe”. Rozbudowanie treści przepisu o sformuło-
wanie „nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku” wynika z wyodręb-
nienia kategorii środków karnych jako innego typu reakcji karnej niż nawiązka 
oraz przepadek. Ustawa podkreśla, że odstępując od wymierzenia kary sąd ma 
kompetencję do odstąpienia zarówno od orzeczenia środka karnego, jak również 
nawiązki czy przepadku.

9.85. Art. 60 § 8 k.k. stanowi, że nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje 
się do czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, do których 
ma zastosowanie art. 37a k.k. Faktycznie chodzi więc o czyny zagrożone karą po-
zbawienia wolności do lat 8, które w obecnym stanie prawnym, na mocy art. 37a 
k.k., zawsze zagrożone są zarazem alternatywnie grzywną albo karą ograniczenia 
wolności. Szerokie spektrum kar wolnościowych możliwych do zastosowania wo-
bec sprawcy takiego czynu wydaje się wystarczająco elastycznym mechanizmem 
pozwalającym na indywidualizację reakcji karnej. Ustawa zabrania jeszcze łagod-
niejszego traktowania sprawcy i nie daje możliwości nadzwyczajnego łagodzenia 
kary, prowadzącego do odstąpienia od jej wymierzenia na zasadzie art. 60 § 7 k.k. 
Rozwiązanie to jest jednak, z innego powodu, niekonsekwentne, gdyż w niektórych 
wypadkach możliwe będzie nadzwyczajne złagodzenie sankcji alternatywnej, prze-
widującej zagrożenie karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat. Będzie tak wówczas, 
gdy ustawowe zagrożenie karą zostało opisane w sposób kompletny w przepisie 
typizującym dany czyn zabroniony i jest odczytywane bez posiłkowania się regu-
lacją z art. 37a k.k. Przykładem może być czyn zabroniony określony w art. 58 ust. 
1 ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, 
nr 62, poz. 504 ze zm.). Czyn ten jest zagrożony alternatywnie grzywną nie mniej-
szą niż 240 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8 i nie ma przeszkód, by jego sprawca skorzystał 
z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary.

9.86. Nowelizacji przepisów o ustawowym zagrożeniu karą (art. 37a k.k.) nie to-
warzyszyła reorganizacja przepisów o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Wydawać 
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by się mogło, że w obecnym stanie prawnym każdy występek zagrożony karą po-
zbawienia wolności, której dolna granica jest niższa od roku, zagrożony jest alter-
natywnie grzywną i karą ograniczenia wolności na zasadzie art. 37a k.k. Gdyby tak 
było, art. 60 § 6 pkt 4 k.k. byłby przepisem pustym, w każdym bowiem wypadku 
opisanego w tym przepisie zagrożenia aktualizowałby się art. 60 § 7 k.k., mówiący 
o sankcjach alternatywnych. Należy jednak stwierdzić, że art. 60 § 6 pkt 4 k.k. nie 
jest przepisem pustym. Na podstawie tego przepisu można nadzwyczajnie łagodzić 
karę w sprawach o występki, których sankcja została opisana w specyficzny spo-
sób, z wykorzystaniem konstrukcji wypadków mniejszej wagi (zob. t. 9.17–9.21). 
Przykładowo, w obecnym stanie prawnym kradzież z włamaniem zagrożona jest 
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 10 lat (art. 279 § 1 w zw. z art. 283 
k.k.). Górna granica ustawowego zagrożenia przekracza 8 lat pozbawienia wolno-
ści, a zatem sankcji za popełnienie tego czynu nie modyfikuje art. 37a k.k. Dolna 
granica ustawowego zagrożenia jest niższa od roku, a więc do nadzwyczajnego 
łagodzenia kary służy art. 60 § 6 pkt 4 k.k.18 

mechanizmy reakcji karnej na popełnienie występku 
w zależności od ustawowego zagrożenia karą19

Ustawowe zagrożenie 
karą za popełnienie 
występku

Dopuszczalna reakcja karna

grzywna grzywna;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 k .k .;
niedopuszczalność jednoczesnego orzeczenia kary pozbawie-
nia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.)

kara ograniczenia 
wolności

kara ograniczenia wolności;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 k .k .;
niedopuszczalność jednoczesnego orzeczenia kary pozbawie-
nia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.)

grzywna albo kara ograni-
czenia wolności

grzywna albo kara ograniczenia wolności;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 
k .k . albo w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary (art . 60 
§ 7 k .k .);
niedopuszczalność jednoczesnego orzeczenia kary pozbawie-
nia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.)

18 Nie jest także wykluczone posłużenie się przez ustawę wyraźnym zastrzeżeniem, że sprawca danego 
czynu zabronionego podlega „wyłącznie” karze pozbawienia wolności (np. od 3 miesięcy do lat 5). 
Sformułowanie „wyłącznie” należałoby wówczas odczytywać jako wyłączenie, na zasadzie lex spe-
cialis, modyfikatora sankcji z art. 37a k.k. Grzywnę albo karę ograniczenia wolności można byłoby 
w takim przypadku stosować dopiero w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary.

19 Na temat ustawowego zagrożenia karą w związku z wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego 
art. 37a k.k. – zob. t. 9.6 i n. 
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Ustawowe zagrożenie 
karą za popełnienie 
występku

Dopuszczalna reakcja karna

grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo kara 
pozbawienia wolności 
do roku

grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolno-
ści do roku – pierwszeństwo kary wolnościowej (art . 58 § 1 k .k .);
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 3 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.) – obowiązuje zasada pierwszeństwa kary 
wolnościowej;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 k .k . 
albo w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary (art . 60 § 7 k .k .);
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie

grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo kara 
pozbawienia wolności 
do lat 2

grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolno-
ści do lat 2 – pierwszeństwo kary wolnościowej (art . 58 § 1 k .k .);
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 3 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.) – obowiązuje zasada pierwszeństwa kary 
wolnościowej;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 k .k . 
albo w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary (art . 60 § 7 k .k .);
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo kara 
pozbawienia wolności do 
lat 3 

grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3 – pierwszeństwo kary wolnościowej (art . 58 § 1 k .k .);
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 3 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.) – obowiązuje zasada pierwszeństwa kary 
wolnościowej;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach art . 59 k .k . 
albo w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary (art . 60 § 7 k .k .);
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo kara 
pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5

grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5 – pierwszeństwo kary wolnościowej 
(art . 58 § 1 k .k .);
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 3 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.) – obowiązuje zasada pierwszeństwa kary 
wolnościowej;
nie stosuje się art. 59 k.k.;
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach nadzwy-
czajnego złagodzenia kary (art . 60 § 7 k .k .);
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo kara 
pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat

grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat – nie obowiązuje zasada pierw-
szeństwa kary wolnościowej;
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia
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wolności (od miesiąca do 3 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.);
nie stosuje się art. 59 k.k.;
niedopuszczalność nadzwyczajnego złagodzenia kary, o ile 
sankcja wynika z art . 37a k .k . (art. 60 § 8 k.k.) . W pozostałych 
wypadkach, np . art . 58 ust . 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych, dopuszczalne jest nadzwyczajne łagodzenie kary 
(zob . t . 9 .85);
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

kara pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10

kara pozbawienia wolności od roku do lat 10;
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 6 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.);
możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary 
i orzeczenia grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności od miesiąca do 11 miesięcy;
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

kara pozbawienia wolności 
od 2 do 12 lat

kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat;
możliwość jednoczesnego orzeczenia kary pozbawienia 
wolności (od miesiąca do 6 miesięcy) i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b k.k.);
możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary 
i orzeczenia grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności od miesiąca do roku i 11 miesięcy;
możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzeczonej samodzielnie, nieprzekraczającej roku

zaliczanie okresu rzeczywistego pozbawienia 
wolności (art. 63 k.k.)

Art. 63. § 1. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia 
wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywi-
stego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm 
dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny.

§ 2. Zaliczając okres rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej 
grzywny określonej kwotowo, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności od-
powiada kwocie równej dwukrotności stawki dziennej ustalonej zgodnie z art. 33 § 3.

§ 3. Na poczet orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2–3, 
zalicza się okres rzeczywistego stosowania odpowiadających im rodzajowo środków 
zapobiegawczych.

§ 4. Na poczet orzeczonego środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3, zalicza 
się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.

§ 5. Za dzień w rozumieniu § 1 i 2 przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili 
rzeczywistego pozbawienia wolności.
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9.87. Nowelizacja art. 63 § 1 k.k. ma charakter interpretacyjny, oparty na po-
wszechnie przyjmowanym poglądzie dotyczącym zaokrąglania okresu rzeczywiste-
go pozbawienia wolności w górę do pełnego dnia (art. 63 § 1 k.k.d.b. nie zawierał 
doprecyzowania, czy chodzi o zaokrąglanie w górę, czy w dół).

9.88. Sposób zaokrąglania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w górę 
do pełnego dnia należy odczytywać w kontekście nowej regulacji z art. 63 § 5 k.k. 
Przepis ten zawiera definicję legalną „dnia” w rozumieniu art. 63 § 1 i 2 k.k., stwier-
dzając, że należy pod tym pojęciem rozumieć 24-godzinny okres, liczony od chwili 
rzeczywistego pozbawienia wolności. Z uwagi na funkcję art. 63 § 5 k.k., definicja 
w nim zawarta dotyczy dni rzeczywistego pozbawienia wolności, składających się 
na „okres” rzeczywistego pozbawienia wolności. Obok określeń „dzień” i „okres”, 
definicja z art. 63 § 5 k.k. posługuje się jeszcze jednym terminem o konotacji tem-
poralnej, a mianowicie pojęciem „chwila”. Okres 24 godzin liczony ma być od chwi-
li rzeczywistego pozbawienia wolności, co oznacza, że nomen omen chodzi tutaj 
o „rzeczywisty” moment pozbawienia wolności, zaś okres pozbawienia wolności 
ustalany powinien być na zasadzie: od chwili do chwili (podobnie jak w art. 189 
§ 2 k.k., przewidującym kwalifikowany typ pozbawienia wolności przez okres po-
wyżej 7 dni).

Jeśli skazany został pozbawiony wolności w dniu 1. o godz. 11:00, zwolniony 
zaś został w dniu 2. o godz. 10:00, to realnie był on pozbawiony wolności przez 
23 godziny (od chwili pozbawienia wolności do zwolnienia upłynęły 23 godziny). 
Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolno-
ści w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego dnia (art. 63 § 1 k.k.n.b.), a zatem 
w omawianym wypadku po zaokrągleniu w górę do pełnych 24 godzin na poczet 
orzeczonej kary należy zaliczyć jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności. 
Trafnie zauważa R. Hałas: „zgodnie z zasadą zaokrąglania w górę, pozbawienie wol-
ności trwające 48 godzin i 1 sekundę należy uznać za 3 dni pozbawienia wolności”20.

9.89. Z treścią art. 63 § 5 k.k. koresponduje nowy art. 12d k.k.w., który stano-
wi: „Za dzień trwania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia 
wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu, zastępczej kary aresztu, kary po-
rządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności przyjmuje 
się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia wolności”, a także 
analogiczna regulacja z art. 127c k.p.k.: „Za dzień trwania środka przymusu skut-
kującego pozbawieniem wolności przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili 
rzeczywistego pozbawienia wolności”.

9.90. Dodanie art. 63 § 2 k.k. likwiduje lukę polegającą na braku regulacji 
dotyczącej sposobu przeliczania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na 
grzywnę orzeczoną kwotowo. Przepis ten nakazuje sądowi przeliczyć jeden dzień 
pozbawienia wolności na kwotę równą dwukrotności stawki dziennej ustalonej 
zgodnie z art. 33 § 3 k.k. Mamy tu do czynienia z przelicznikiem analogicznym 
do sposobu zamiany okresu pozbawienia wolności na grzywnę orzeczoną w staw-

20 R.G. Hałas, w: Kodeks…, s. 468. 
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kach dziennych na zasadach art. 63 § 1 k.k. (zamiana następuje w proporcji 1:2). 
Z uwagi na przeliczanie grzywny orzeczonej kwotowo, art. 63 § 2 k.k. posługuje się 
opisowym sformułowaniem „kwota równa dwukrotności stawki dziennej”, nie zaś 
określeniem „stawka dzienna”, gdyż w omawianym wypadku grzywna nie została 
orzeczona w stawkach dziennych. Obliguje to sąd do ustalenia, zgodnie z art. 33 
§ 3 k.k., jednej stawki dziennej grzywny, a następnie obliczenia kwoty równej dwu-
krotności stawki dziennej – bazując na wysokości grzywny orzeczonej kwotowo.

9.91. Dotychczasowa treść art. 63 § 2 k.k. została przesunięta do art. 63 § 3 k.k., 
w obrębie którego pojawiła się regulacja powiązana merytorycznie z art. 63 § 1 k.k. 
W efekcie nowelizacji usunięto z treści art. 63 § 2 k.k.d.b. doprecyzowanie, że chodzi 
o środki zapobiegawcze „wymienione w art. 276 lub 276 Kodeksu postępowania 
karnego”. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym zaliczeniu podlegają nie 
tylko środki wymienione w art. 275 i art. 276 k.p.k., ale także środek określo-
ny w art. 275a k.p.k. (opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym). W pozostałym zakresie treść art. 63 § 3 k.k. nie uległa zmianie.

9.92. Na poczet środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, 
o którym mowa w art. 39 pkt 3 k.k., zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy 
lub innego odpowiedniego dokumentu. Dodanie art. 63 § 4 k.k. jest zmianą inter-
pretacyjną, która sankcjonuje stanowisko wyrażone w poprzednim stanie prawnym 
w uchwale Sądu Najwyższego z 25 lutego 2009 r., I KZP 33/0821. Sąd Najwyższy 
w drodze analogii na korzyść skazanego rozszerzył zakres zastosowania art. 63 
§ 2 k.k.d.b., mimo że, literalnie rzecz biorąc, przepis ten nie pozwalał na zaliczanie 
okresu faktycznego zatrzymania dokumentów uprawniających do prowadzenia 
pojazdów, np. prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zatrzymanych 
w trybie art. 137 ust. 1 (bądź art. 139 ust. 1) w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 
Prawa o ruchu drogowym. Sąd Najwyższy zauważył, że doszło w tym zakresie do 
niezamierzonego błędu legislacyjnego, prowadzącego do luki w art. 63 § 2 k.k.d.b., 
przez co stosowanie normy wynikającej z jego literalnego brzmienia było, z uwagi 
na oczywistą sprzeczność z zasadami racjonalności i słuszności, nie do zaakcepto-
wania. W rezultacie Sąd Najwyższy uznał: „Ze wszech miar uzasadnione i nieod-
zowne jest wszak stwierdzenie, że jeśli przepis art. 63 § 2 k.k. nakazuje zaliczenie, na 
poczet orzeczonego środka karnego z art. 39 pkt 3 k.k., okresu stosowanego nakazu 
powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, to równie 
uzasadniony jest nakaz zaliczenia, na jego poczet, okresu rzeczywistego zatrzyma-
nia prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, 
zastosowanego przez prokuratora lub sąd z przyczyn wskazanych w art. 135 ust. 1 
pkt 1 lit. a i pkt 2 prawa o ruchu drogowym”. W obecnym stanie prawnym nie ma 
wątpliwości, że zaliczenie, o którym mowa, jest możliwe, przy czym po nowelizacji 
prawa karnego podstawą zaliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy lub inne-
go odpowiedniego dokumentu nie jest już art. 63 § 3 k.k. (czyli dawny art. 63 
§ 2 k.k.), lecz expressis verbis regulujący tę materię art. 63 § 4 k.k.

21 OSNKW 2009, nr 5, poz. 32. 



Włodzimierz Wróbel
redakcja

Nowelizacja
prawa karnego 2015

Komentarz

Kraków 2015

Autorzy

Agnieszka Barczak-Oplustil

Marek Bielski

Grzegorz Bogdan

Wojciech Górowski

Mikołaj Iwański 

Michał Jakubowski 

Jan Jodłowski

Piotr Kardas 

Mikołaj Małecki 

Kamil Mamak 

Katarzyna Pałka 

Agnieszka Pilch 

Małgorzata Pyrcak 

Janusz Raglewski

Tomasz Sroka 

Szymon Tarapata 

Włodzimierz Wróbel

Dominik Zając 

Piotr Zakrzewski

Andrzej Zoll 

Witold Zontek



Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Redaktor naukowy
Włodzimierz Wróbel

Redaktor prowadzący
Mikołaj Małecki

Autorzy
Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, 
Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, 
Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, 
Katarzyna Pałka, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak, 
Janusz Raglewski, Tomasz Sroka, Szymon Tarapata, 
Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Piotr Zakrzewski, 
Andrzej Zoll, Witold Zontek

Sposób cytowania 
A. Zoll, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie i zamiana kary, 
w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, t. 12.44. 

Redakcja językowa, korekta 
Anna Grochowska-Piróg, Maciej Szklarczyk
Magdalena Pawłowicz, Zofia Sajdek

Projekt okładki
Bartosz Mamak

Projekt typograficzny i skład
Przygotowalnia
Pracownia DTP i Grafiki
www.przygotowalniadtp.pl

Druk
Legra sp. z o.o. drukarnia dziełowa
ul. Albatrosów 10C 
30-716 Kraków

ISBN: 978-83-942238-0-9

Copyright © 2015 by Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja 

Wydawca 
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
31-518 Kraków, ul. Orląt Lwowskich 14/3

www.kipk.pl
Kontakt: fundacja@kipk.pl
Zamówienia: www.nowelizacjakk.pl




