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Referat omawia wybrane zagadnienia dotyczące praktyki stosowania 

kary grzywny w polskim procesie karnym. Zasygnalizowane zostaną 

problemy, jakie występują przy sądowym wymiarze tej kary. Przedstawione 

będą również dane zawarte w zbiorach oficjalnych (m.in. w „Roczniku 

Statystycznym RP 2010” oraz opisane w „Atlasie Przestępczości w Polsce” - 

red. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski - Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości) ale także - z uwagi na fakt, że nie wszystkie problemy 

związane z orzekaniem kary grzywny można uchwycić jedynie przy analizie 

statystyk – poruszone będą te kwestie, które stają się widoczne z punktu 

widzenia praktyki.     

Punktem wyjścia dla tych rozważań będzie wymiar kary grzywny 

określonej w kodeksie karnym. Na podstawie przedstawionych danych 

zarysowane zostaną zastrzeżenia wobec praktyki w zakresie wymierzania 

kary grzywny oraz omówione będą rozwiązania proponowane, aby usprawnić 

działania organów wymiaru sprawiedliwości.  

Zagadnienie zostanie przedstawione zgodnie z poniższym planem: 

 

 

I.  Wstęp 

 

1. Miejsce kary grzywny w systemie kar 

2. Sposoby wymierzania kary grzywny w kodeksie karnym (grzywna 

samoistna; grzywna wymierzana obok kary pozbawienia wolności) 

  

 

II.  Statystyki 

 

1. Kara grzywny samoistna 

2. Kara grzywny orzekana obok kary pozbawienia wolności 

3. Wysokość orzekanych kar grzywny  

4. Udział kary grzywny w ogóle skazań 

 

 

 



 

III. Wątpliwości  

Problemy praktyczne przy wymierzaniu kary grzywny dotyczą: 

1. Częstotliwości orzekania 

2. Wysokości kary grzywny 

3. Ustalania stawki dziennej 

4. Stosowania przepisów:  

a.  art. 71 k.k.  

  

b.  art. 58 § 2 k.k.:  

 - kiedy nie orzeka się kary grzywny? 

 - kara grzywny a obowiązek naprawienia szkody 

   

IV. Wnioski 

 

1. W zakresie częstotliwości orzekania kary grzywny 

2. W zakresie określania sytuacji majątkowej oskarżonego (jako 

ważnego elementu ustaleń faktycznych) 

3. W zakresie dokonywania oceny, czy stosowanie kary grzywny jest 

uzasadnione 
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