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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny  

oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

 

(druk nr  76S) 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 

oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086) 

[Art. 87. 

§ 1. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i 

ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że 

miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. 

§ 2. Jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz 

ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, 

a kara łączna ograniczenia wolności - 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, 

jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione.] 

 

<Art. 87. 

W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i 

ograniczenia wolności sąd może wymierzyć karę łączną pozbawienia wolności, 

przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia 

wolności.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

523 i 568) 

Art. 17a. 

[§ 1. W razie orzeczenia wobec skazanego kary pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia 

wolności na podstawie art. 37b lub art. 87 § 2 Kodeksu karnego, karę ograniczenia 

wolności kieruje się do wykonania w pierwszej kolejności tylko wówczas, gdy zachodzą 

przeszkody prawne do niezwłocznego wykonania kary pozbawienia wolności.] 
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<§ 1. W razie orzeczenia wobec skazanego kary pozbawienia wolności oraz kary 

ograniczenia wolności na podstawie art. 37b Kodeksu karnego, karę ograniczenia 

wolności kieruje się do wykonania w pierwszej kolejności tylko wówczas, gdy 

zachodzą przeszkody prawne do niezwłocznego wykonania kary pozbawienia 

wolności.> 

§ 2. W wypadku ustania przeszkód, o których mowa w § 1, sąd - niezależnie od tego, czy kara 

ograniczenia wolności została już w całości wykonana - zawiesza postępowanie 

wykonawcze dotyczące kary ograniczenia wolności i niezwłocznie kieruje do wykonania 

karę pozbawienia wolności. 

[Art. 43lb. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono 

zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę 

pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b lub w art. 87 § 2 

Kodeksu karnego.] 

<Art. 43lb. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono 

zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub 

karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b 

Kodeksu karnego.> 


