
Instytucja  
nadzwyczajnego obostrzenia kary 

Przesłanki stosowania Sposób obostrzenia 

Recydywa zwykła co najmniej dwa przestępstwa – jedno umyślne, za 
które sprawca odbył co najmniej 6 miesięcy 
pozbawienia wolności oraz drugie popełnione w ciągu 
5 lat (okres zatarcia recydywy) od odbycia kary za 
pierwsze przestępstwo, będące umyślnym 
przestępstwem podobnym (115 par. 3 k.k.) 
 
przestępstwo podobne to przestępstwo: 
 

1) należące do tego samego rodzaju (godzące w 
to samo dobro – interpretujemy je co do 
zasady z tytułu rozdziału części szczególnej 
Kodeksu karnego, w którym znajduje się dany 
typ czynu zabronionego) 

 
za przestępstwa podobne uważa się również 
przestępstwa: 
 

2) z zastosowaniem przemocy lub groźby jej 
użycia 

3) popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej   

Fakultatywne obostrzenie górnej granicy zagrożenia 
ustawowego o połowę (nie dotyczy to zbrodni) 
 
Przykład: A został skazany za rozbój (280 par. 1 k.k.) 
na 2 lata pozbawienia wolności. Po roku odbywania 
kary, na podstawie art. 77 par. 1 w zw. z art. 78 par. 1 
k.k., A został warunkowo przedterminowo zwolniony z 
odbywania reszty kary. Po roku przebywania na 
wolności, postanowił jednak wrócić na drogę 
przestępną i dopuścił się kradzieży z włamaniem (279 
par. 1 k.k.). A dopuścił się drugiego z przestępstw w 
warunkach recydywy  zwykłej z art. 64 par. 1 (był 
skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 
umyślne, odbył więcej niż 6 miesięcy pozbawienia 
wolności – rok, drugie przestępstwo zostało popełnione 
w ciągu pięciu lat od odbycia części kary za pierwsze i 
jest przestępstwem podobnym – również zwróconym 
przeciwko mieniu – oba przestępstwa znajdują się w 
tym samym rozdziale Kodeksu karnego – rozdział 
XXXV). Na podstawie art. 64 par. 1 sąd, orzekając A 
karę za kradzież z włamaniem, będzie mógł wymierzyć 
ją do 15 lat (zagrożenie z art. 279 par. 1 k.k. – od roku 
do 10 lat, obostrzamy fakultatywnie górną granicę o 
połowę). 
 
UWAGA!!! Obostrzenie górnej granicy nie dotyczy 
zbrodni!!! => 64 par. 3 k.k. => Nie możemy bowiem 
wyjść poza granice rodzajowe kary => 38 par. 2 k.k. 

Recydywa wielokrotna 
(multirecydywa) 

co najmniej trzy przestępstwa – jedno umyślne, za 
które sprawca odbył co najmniej 6 miesięcy 
pozbawienia wolności, drugie, popełnione w ciągu 5 lat 
(okres zatarcia recydywy) od odbycia kary za pierwsze 
przestępstwo, będące umyślnym przestępstwem 
podobnym, trzecie popełnione w okresie 5 lat po 
odbyciu w części lub całości ostatniej kary przez 
sprawcę, który odbył łącznie co najmniej rok 

Obligatoryjne obostrzenie dolnej granicy zagrożenia 
ustawowego – karę wymierzamy powyżej dolnej 
granicy ustawowego zagrożenia, a więc dodajemy do 
niej jeden miesiąc oraz fakultatywnie obostrzamy górną 
granicę zagrożenia ustawowego o połowę (nie dotyczy 
to zbrodni) 
 
Przykład: Nasz A nie dość, że wraca do więzienia na 



pozbawienia wolności i ponownie popełnia umyślne 
przestępstwo będące przestępstwem: 
 
- przeciwko życiu lub zdrowiu  
- zgwałcenia 
- rozboju 
- kradzieży z włamaniem  
- innym przestępstwem przeciw mieniu z użyciem 
przemocy  lub groźbą jej użycia (kradzież rozbójnicza, 
wymuszenie rozbójnicze)  

rok, który pozostał mu do odbycia z poprzedniej kary 
(za rozbój), to jeszcze za przestępstwo popełnione w 
recydywie (kradzież  włamaniem) „zostaje 
nagrodzony” przez sąd rokiem pozbawienia wolności. 
Po kolejnym roku odsiadki, sąd penitencjarny 
postanawia, na podstawie art. 77 par. 1 w zw. z art. 78 
par. 2, zwolnić A warunkowo z odbywania reszty kary. 
A wychodzi na wolność i dokonuje po dwóch 
miesiącach kradzieży rozbójniczej (281 k.k.). A jest już 
multirecydywistą, ponieważ: był skazany w warunkach 
recydywy zwykłej (za kradzież z włamaniem), odbył 
łącznie więcej niż rok pozbawienia wolności (2 lata), 
dopuścił się trzeciego przestępstwa w ciągu pięciu lat 
od odbycia części kary (od wyjścia na wolność) i 
ponownie popełnił przestępstwo umyślne będące innym 
przestępstwem przeciw mieniu z użyciem przemocy – 
kradzież rozbójniczą (zagrożoną karą pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat). Na podstawie art. 64 par. 2 
k.k. sąd wymierzy A karę za kradzież rozbójniczą w 
wysokości powyżej dolnej granicy zagrożenia 
ustawowego, a więc od 1 roku i 1 miesiąca 
(obligatoryjne obostrzenie dolnej granicy) do 15 lat 
(fakultatywne obostrzenie górnej granicy).  
 
UWAGA!!! Obostrzenie górnej granicy nie dotyczy 
zbrodni!!! => 64 par. 3 k.k. => Nie możemy bowiem 
wyjść poza granice rodzajowe kary => 38 par. 2 k.k. 

Art. 65 par. 1 k.k. 1) Uczynienie przez sprawcę z przestępstwa 
stałego źródła dochodu 

 
2) Popełnienie przestępstwa przez sprawcę 

działającego w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej lub związku mającego na 
celu popełnienie przestępstwa 

 
3) Sprawca popełnia przestępstwo o 

charakterze terrorystycznym (115 par. 20 
k.k.) 

 

Obligatoryjne obostrzenie dolnej granicy zagrożenia 
ustawowego – karę wymierzamy powyżej dolnej 
granicy ustawowego zagrożenia, a więc dodajemy do 
niej jeden miesiąc oraz fakultatywnie obostrzamy 
górną granicę zagrożenia ustawowego o połowę (nie 
dotyczy to zbrodni) 



Art. 65 par. 2 k.k.  Udział w zorganizowanej grupie przestępczej (258 
k.k.) 

Nie obostrzamy kary – stosujemy tylko pozostałe 
przepisy dotyczące konsekwencji związanych z 
multirecydywą => patrz tabela niżej, kolumna 
dotycząca konsekwencji wystąpienia multirecydywy. 
 
Jeżeli sprawcy, który bierze udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej lub związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa, nie udowodnimy żadnego 
innego przestępstwa, to stosujemy 65 par. 2 k.k. Jeśli 
oprócz 258 k.k. przypiszemy mu również inne 
przestępstwo, np. rozbój oraz zabójstwo, to sięgamy do 
65 par. 1 k.k. i wtedy obostrzenie kary wchodzi w 
rachubę.  

Występek o charakterze 
chuligańskim  
(115 par. 21 k.k.) 

Występek polegający na:  
 
A) umyślnym zamachu na: 
 

1) zdrowie 
2) wolność 
3) cześć 
4) nietykalność cielesną 
5) bezpieczeństwo powszechne 
6) działalności instytucji państwowych  lub 

samorządu terytorialnego 
7) porządek publiczny 

 
B) albo umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub 
czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy (czyli 
288 par. 1 k.k.),  
 
jeżeli sprawca działa  
 
- publicznie i bez powodu albo 
- z oczywiście błahego powodu, 
 
okazując przez to rażące lekceważenie porządku 
prawnego 
 
UWAGA!!! W przypadku sprawcy występku o 

Obligatoryjne obostrzenie dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia o połowę 
 
 
Przykład: A wracał z derbów. Niezadowolony z 
niepomyślnego wyniku zaczął kopać napotkane kosze 
na śmieci. Tak mu się to spodobało, że wziął jeden i 
rozbił nim szybę na przystanku. Wyrządzona szkoda 
wyniosła 300 zł. A jest sprawcą występku o charakterze 
chuligańskim, polegającym na umyślnym niszczeniu 
cudzej rzeczy publicznie i bez powodu, okazując przez 
to rażące lekceważenie dl porządku prawnego. Za to na 
podstawie art. 288 par. 1 k.k. sąd wymierzy mu karę 
pozbawienia wolności od 4 miesięcy i dwóch tygodni 
do (ewentualnie 15 dni) do 5 lat.  
 
Jedyny przykład w Kodeksie karnym, gdzie karę 
można wymierzać w miesiącach i tygodniach => 
patrz A. Zoll (red.) Komentarz do Kodeksu karnego. 
Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k. 
komentarz do art. 57a k.k., teza nr 2 (autorstwo W. 
Wróbel) => „Wydaje się, iż należy przyjąć pogląd, że z 
uwagi na brak regulacji szczególnej, art. 57a par. 1 
modyfikuje sposób orzekania kary pozbawienia 
wolności określony w art. 37 oraz 34 pozwalając na 
orzekanie minimalnej kary pozbawienia wolności 



charakterze chuligańskim nie stosuje się zawieszenia 
wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny. 
Sąd może jednak, w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach, zawiesić, wobec takiego sprawcy, 
wykonanie kary pozbawienia wolności.  

odpowiednio jako kary 1 miesiąca i 2 tygodni albo 4 
miesięcy i 2 tygodni pozbawienia wolości lub też 1 
miesiąca i 2 tygodni kary ograniczenia wolności […] 
Odmienny pogląd, w myśl którego minimalną karą 
byłaby wówczas odpowiednio kara 2 miesięcy albo 5 
miesięcy pozbawienia wolności (lub 2 miesięcy 
ograniczenia wolności), prowadzi do zaostrzenia 
wymiaru kary za występek chuligański, które to 
zaostrzenie nie wynika wprost z ustawy, co sprzeczne 
jest z zasadą nulla poena sine lege certa.” 

Art. 178 k.k.  W wypadku skazania sprawcy przestępstwa z art. 
173, 174 lub 177 k.k., który w momencie popełnienia 
przestępstwa znajdował się w stanie nietrzeźwości 
(115 par. 16 k.k.), był pod wpływem środka 
odurzającego lub uciekł z miejsca zdarzenia 

Obligatoryjne obostrzenie dolnej i górnej granicy 
ustawowego zagrożenia  
 
Przykład: A jechał samochodem i spowodował 
wypadek, w wyniku którego śmierć poniosła jedna 
osoba. We krwi A stwierdzono zawartość alkoholu w 
wysokości 2 promili. Sąd wymierzy karę pozbawienia 
wolności, za przestępstwo z art. 177 par. 2 k.k. 
(zagrożenie ustawowe od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności), w wysokości od 9 miesięcy do 
12 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konsekwencje wystąpienia recydywy zwykłej i multirecydywy 
 

 
Recydywa zwykła Multirecydywa 

(oraz sprawcy z art. 65 k.k.) 
Warunkowe umorzenie postępowania (66 par. 1 k.k.) nie stosujemy nie stosujemy 

Zawieszenie wykonania kary  
(69 par. 1 k.k.) 

stosujemy  
(teoretycznie niewykluczone) 

co do zasady nie stosujemy  
(chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony 

szczególnymi okolicznościami) 
Zawieszenie wykonania kary z art. 60 par. 3 – 5 k.k.  

(69 par. 3) 
stosujemy nie stosujemy  

Okres próby przy warunkowym zawieszeniu kary 
pozbawienia wolności  

(70 par. 1 i 2 k.k.) 

 
od 2 do 5 lat 

 
od 3 do 5 lat 

Dozór kuratora przy  
warunkowym zawieszeniu kary  

(73 par. 1 i 2 k.k.) 

 
fakultatywny  

 
obowiązkowy 

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary  
(78 par. 2 k.k.) 

 
po odbyciu co najmniej 2/3 kary 

 
po odbyciu  co najmniej 3/4  kary 

Okres próby przy  
warunkowym zwolnieniu z reszty kary 

(80 par. 1 i 2 k.k) 

 
nie krótszy niż 2 lata nie dłuższy niż 5 lat 

 
nie krótszy niż 3 lata nie dłuższy niż 5 lat 

Dozór kuratora przy  
warunkowym przedterminowym zwolnieniu  

(159 Kodeksu karnego wykonawczego) 

 
obowiązkowy 

 
obowiązkowy 

 
 

Opracowanie: Marcin Galent  
Sekcja Prawa Karnego TBSP UJ 
Grupa Poniedziałek 9:45 – 11:15  


