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Wprowadzenie
W postępowaniu sądowym zasada jaw-
ności ma charakter zasady konstytucyj-
nej. Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji 
RP1: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.).

i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nie-
uzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. 
Dopuszczalne granice ograniczenia jawno-
ści rozprawy określa art. 45 ust. 2 ustawy 
zasadniczej, który stanowi, że: „Wyłączenie 
jawności rozprawy może nastąpić ze 
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Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad postępowania dyscyplinar-
nego wobec mianowanych kontrolerów NIK. Podobnie jak w postępowaniu 
karnym, powinna umożliwiać kontrolę działalności rzecznika dyscyplinarne-
go oraz funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dys-
cyplinarnej. Sposób realizacji tej zasady pozostaje jednak kwestią otwartą.
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względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny oraz ze 
względu na ochronę życia prywatnego 
stron lub inny ważny interes prywatny”. 

Do zasady jawności odnosi się również 
art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności spo-
rządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., 
zmienionej następnie Protokołami nr 3, 
5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 22. 
W przywołanym wyżej przepisie jest mowa 
o „publicznym rozpatrzeniu sprawy przez 
niezawisły i bezstronny sąd”, stąd też 
w doktrynie zasadę jawności nazywa się 
również zasadą publiczności lub zasadą 
publiczności procesowej3. 

W doktrynie zasada jawności (zasada 
publiczności), zaliczana jest do tzw. na-
czelnych zasad procesu karnego. Pojmuje 
się ją jako dyrektywę, w myśl której społe-
czeństwo ma dostęp do wiadomości o pro-
cesie karnym4. W doktrynie rozróżnia się 
też dwa aspekty zasady jawności: jawność 
wewnętrzną w stosunku do stron postępo-
wania i ich przedstawicieli procesowych 
oraz jawność zewnętrzną – odnoszącą 

2 Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284, ze zm.
3 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański: Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, 

s. 306; W. Grzeszczyk, aktualizacja A. Herzl: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo 
LexisNexis, Warszawa 2014, s. 488; T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Wydawnic-
two LexisNexis, Warszawa 2011, s. 163.

4 S. Waltoś, P. Hofmański, op.cit., s. 306.
5 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., s. 163.
6 Ibidem, s. 164.
7 T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2005, s. 897.
8 Dz.U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm., dalej: „k.p.k.”.
9 Dz.U. z 2016 r. poz. 1197.
10 Zgodnie z art. 356 § 1 k.p.k. na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne 

tylko osoby pełnoletnie, nieuzbrojone. Artykuł 356 § 2 k.p.k. stanowi, iż przewodniczący może zezwolić 
na obecność małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni. Natomiast stosownie do art. 356 
§ 3 k.p.k. nie mają prawa uczestniczyć w rozprawie osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powa-
gą sądu. W doktrynie wyraża się mogący budzić kontrowersje pogląd, że rygory przewidziane w art. 356 
k.p.k. nie są jednak ograniczeniami jawności – zob. T. Grzegorczyk, op.cit., s. 898.

się do podmiotów innych niż strony i ich 
przedstawiciele procesowi5. Wskazuje się, 
że: „Jawność zewnętrzna podyktowana 
jest powinnością (i potrzebą) zapewnienia 
kontroli społecznej nad prowadzonymi 
postępowaniami karnymi i działalnością 
organów ścigania oraz wymiaru sprawie-
dliwości. Ponadto chodzi o tzw. prewen-
cję generalną (…)”6. Zauważa się także, 
iż: „Jawność, umożliwiająca społeczną 
kontrolę działalności sądów, sprzyjać ma 
w założeniu zarówno niezawisłości i bez-
stronności sędziów (…), jak i kształtowaniu 
w społeczeństwie poszanowania dla prawa 
i wzmacnianiu poczucia sprawiedliwości 
wśród obywateli”7.

W postępowaniu karnym zasada jawno-
ści została sformułowana w art. 355 usta-
wy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępo-
wania karnego8, który stanowi, że: „Roz-
prawa odbywa się jawnie. Ograniczenia 
jawności określa ustawa”. Ograniczenia 
jawności, o których mowa w przywo-
łanym przepisie, wynikają w szczegól-
ności z przepisów ustawy z 25 czerwca 
1997 r. o świadku koronnym9, art. 35610,  
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35711 i 35912 k.p.k., lecz przede wszyst-
kim z uregulowanej przez art. 360 k.p.k. 
instytucji wyłączenia jawności rozprawy 
w całości lub w części. 

Po wejściu w życie, 2 czerwca 2011 r., 
nowelizacji ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli13, w wyniku 
której dodano do tej ustawy rozdział 4a 
(Odpowiedzialność dyscyplinarna mia-
nowanych kontrolerów)14, zasada jaw-
ności nie była przedmiotem odrębnych 
rozważań w opracowaniach poświęco-
nych postępowaniu dyscyplinarnemu 
w NIK15. Zważywszy, że art. 97p ustawy 
o NIK odsyła do odpowiedniego stoso-
wania w zakresie nieuregulowanym w tej 
ustawie przepisów Kodeksu postępowania 
karnego16, rozważenia wymaga kwestia, 
w jakim zakresie instytucja wyłączenia 
jawności rozprawy może znaleźć zastoso-
wanie w postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec mianowanych kontrolerów. 

Zasada jawności 
w postępowaniu dyscyplinarnym
Zgodnie z art. 97g ust. 2 ustawy o NIK: 
„Rozprawa jest jawna dla osób wcho-
dzących w skład Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli oraz dla mianowanych 

11 Przepis ten określa warunki udziału w rozprawie przedstawicieli środków masowego przekazu.
12 Zgodnie z art. 359 k.p.k. niejawna jest rozprawa, która dotyczy: wniosku prokuratora o umorzenie po-

stępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego oraz sprawy 
o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie.

13 Dz.U. z 2017 r. poz. 524.
14 Ustawa z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 poz. 182, ze zm.). 
15 Zob. T. Liszcz: Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników NIK, „Kontrola Państwowa” 

nr 2 i 3/1998; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów 
NIK, „Kontrola Państwowa”, nr 4/2014.

16 Odpowiednie stosowanie oznacza stosowanie niektórych przepisów wprost k.p.k., innych z modyfikacja-
mi wynikającymi ze specyfiki postępowania dyscyplinarnego, a jeszcze innych – niestosowanie w ogóle. 

17 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2011, s. 333.
18 Sygn. SDI 12/06,LEX nr 471777.

kontrolerów”. W przywołanym przepisie 
sformułowano zasadę ograniczonej jawno-
ści rozpraw w postępowaniu przed Komisją 
Dyscyplinarną w NIK17. Ograniczenie to 
ma charakter obligatoryjny i bezwzględny, 
a polega na tym, że rozprawa jest jawna 
tylko dla określonej kategorii podmiotów. 
Inny charakter ma natomiast fakultatywne 
ograniczenie jawności określone w art. 97g 
ust. 3 ustawy o NIK, który stanowi, że: 
„W uzasadnionych przypadkach można 
wyłączyć jawność całości albo części roz-
prawy”. Jednakże przepisy ustawy o NIK 
nie regulują kwestii, o jakie przypadki cho-
dzi. W związku z tym znajdą tu zastosowa-
nie odpowiednio stosowane przepisy k.p.k.

W uzasadnieniu postanowienia z 23 sier-
pnia 2006 r.18, Sąd Najwyższy stwierdził, 
że co prawda przepis art. 45 ust. 2 Konsty-
tucji RP dotyczy wprost jedynie jawno-
ści postępowań sądowych, tym niemniej 
powinien stanowić wzorzec dla postępo-
wań quasi-sądowych, jakimi są również 
postępowania dyscyplinarne przed sądami 
korporacyjnymi. Oznacza to, że w postę-
powaniu dyscyplinarnym fakultatywne 
wyłączenie jawności może nastąpić ze 
względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny oraz ochronę 
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życia prywatnego stron lub inny ważny 
interes prywatny. W doktrynie wskazu-
je się również na możliwość ograniczenia 
jawności ze względu na ochronę tajemnicy 
kontrolerskiej19. 

Zasada ograniczonej jawności obowią-
zuje również w postępowaniu odwoław-
czym – stosownie do art. 97n ust. 3 ustawy 
o NIK, który stanowi, że: „W postępowaniu 
przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną 
stosuje się odpowiednio przepisy o postę-
powaniu przed Komisją Dyscyplinarną”. 

Przenosząc przywołane na wstępie po-
glądy przedstawicieli doktryny na grunt 
przepisów ustawy o NIK, można stwier-
dzić, że zasada jawności w postępowaniu 
dyscyplinarnym jest jedną z podstawo-
wych (naczelnych) zasad tego postępo-
wania. Na jej podstawie mianowani kon-
trolerzy oraz członkowie Kolegium NIK20 
powinni mieć możliwość uzyskania infor-
macji, że w związku z określonym przewi-
nieniem dyscyplinarnym toczy się postę-
powanie oraz sposobność wzięcia udziału 
w rozprawie. Podobnie jak w postępowaniu 
karnym, zasada jawności w postępowa-
niu dyscyplinarnym powinna umożliwiać 

19 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 333.
20 Spośród członków Kolegium NIK, w postępowaniu dyscyplinarnym szczególną pozycję zajmuje Prezes 

NIK. Zgodnie z art. 97c ust. 1 ustawy o NIK, w razie uzyskania wiadomości o popełnieniu przewinienia 
dyscyplinarnego, wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród mianowanych kontrolerów mających wy-
kształcenie prawnicze i poleca mu wszczęcie i przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, a na-
stępnie, stosownie do art. 97e ust. 1 ustawy o NIK, zatwierdza wniosek o ukaranie.

21 Chodzi o kontrolę dokonywaną dopiero na etapie postępowania przed Komisją Dyscyplinarną i Odwoław-
czą Komisją Dyscyplinarną.

22 Zgodnie z art. 97a ust. 4 ustawy o NIK w sprawach dyscyplinarnych orzekają, na zasadzie niezawisłości, 
Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, powoływane przez Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli na okres 3 lat, spośród mianowanych kontrolerów dających rękojmię należytego wykonywa-
nia obowiązków członka komisji.

23 Przepis ten, zgodnie z art. 97n ust. 3 ustawy o NIK, ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed 
Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną.

24 Zgodnie z art. 97i ust. 2 ustawy o NIK orzeczenie o umorzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna 
może wydać także na posiedzeniu niejawnym.

kontrolę działalności rzecznika dyscypli-
narnego21 oraz funkcjonowania Komisji 
Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej, służyć niezawisłości człon-
ków tych Komisji w zakresie orzekania22, 
a także realizować cele związane z pre-
wencją ogólną. 

Istotne jest dokonanie zastrzeżenia, iż 
art. 97g ust. 3 ustawy o NIK nie może być 
rozumiany w ten sposób, że jawna jest cała 
rozprawa. Z art. 97i ust. 1 ustawy o NIK 
wynika23, że Komisja Dyscyplinarna wydaje 
orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy 
i odbyciu narady24, natomiast ustawa nie 
reguluje kwestii jawności narady i głosowa-
nia. W związku z powyższym, mają tu od-
powiednie zastosowanie przepisy rozdziału 
12, działu IV Kodeksu postępowania karne-
go. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.k.: „Przebieg 
narady i głosowania nad orzeczeniem jest 
tajny, a zwolnienie od zachowania w tym 
względzie tajemnicy nie jest dopuszczal-
ne”. Natomiast art. 108 § 2 k.p.k. stanowi, 
że: „Podczas narady i głosowania oprócz 
członków składu orzekającego może być 
obecny jedynie protokolant, chyba że prze-
wodniczący uzna jego obecność za zbędną”. 
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Przywołane wyżej przepisy są stosowane 
wprost, co oznacza, że jawna dla mianowa-
nych kontrolerów oraz członków Kolegium 
NIK jest rozprawa, z wyłączeniem fazy 
narady i głosowania. 

Biorąc pod uwagę znaczenie zasady jaw-
ności, zachodzi konieczność zapewnienia 
jej realizacji w postępowaniu dyscyplinar-
nym wobec mianowanych kontrolerów. 
Jednakże sposób jej realizacji, tj. umoż-
liwienie osobom uprawnionym wzięcia 
udziału w rozprawie, jest kwestią otwartą. 

W postępowaniu karnym realizacja 
zasady jawności następuje poprzez wo-
kandy sądowe. Przepisy dotyczące tych 
kwestii zawarto w rozdziale 4 działu III 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 23 grudnia 2015 r. − Regulamin urzę-
dowania sądów powszechnych25. Zgodnie 
z tymi przepisami (§ 69-71), wokandę spo-
rządza się w formie papierowej lub w posta-
ci elektronicznej, jej egzemplarz umieszcza 
się przed salą, w której odbywa się rozpra-
wa, chyba że wokanda została przygoto-
wana w formie elektronicznej i wyświe-
tlana na monitorze umieszczonym przed 
salą. Wokanda zawiera imiona i nazwiska 
sędziów, asesorów sądowych oraz ławni-
ków, sygnatury akt spraw wyznaczonych 
do rozpoznania w danym dniu, oznacze-
nie godzin, na które sprawy wyznaczono, 
imiona i nazwiska lub nazwy firmy stron 
bądź uczestników postępowania nieproce-
sowego. Przewodniczący26 może zdecydo-
wać o ograniczeniu treści wokandy z uwagi 
na ochronę moralności, bezpieczeństwa 

25 Dz.U. poz. 2316, ze zm., dalej: „Regulamin urzędowania sądów”. 
26 Przewodniczący wydziału, przewodniczący posiedzenia lub rozprawy, sędzia lub asesor sądowy, któremu 

przydzielono daną sprawę.

państwa i porządku publicznego oraz ze 
względu na ochronę życia prywatnego lub 
inny ważny interes prywatny, a szczegól-
nie dobro małoletniego pokrzywdzonego 
przestępstwem. W takim przypadku nie 
podaje się na wokandzie imion i nazwisk 
stron lub wezwanych osób, lecz wyłącznie 
ich inicjały lub nie zamieszcza się żadnych 
danych identyfikujących te osoby. 

W postępowaniu dyscyplinarnym nie 
ma podstaw do stosowania przepisów 
Regulaminu urzędowania sądów, art. 97p 
ustawy o NIK nie odsyła do tych przepisów. 
Ze względu na wyraźne ograniczenie kręgu 
podmiotów mogących brać udział w roz-
prawie, sposób realizacji zasady jawności 
musi uwzględniać tę okoliczność. Dlatego 
też, moim zdaniem, w postępowaniu dys-
cyplinarnym nie należy sporządzać swego 
rodzaju „wokandy” i umieszczać jej przed 
salą, w której odbywa się rozprawa, nawet 
gdyby informacje w niej podane były ograni-
czone do najbardziej podstawowych, tj. da-
nych osobowych obwinionego. W takim 
bowiem wypadku informacja, że przeciwko 
mianowanemu kontrolerowi toczy się po-
stępowanie, mogłaby dotrzeć do osób nie-
uprawnionych, tj. nie tylko pracowników za-
trudnionych na stanowiskach administracyj-
nych i obsługi oraz kontrolerów niemających 
statusu mianowanych, ale również do osób 
niebędących pracownikami NIK, co nie-
wątpliwie naruszałoby prawa obwinionego. 
Wydaje się, że najprostszym sposobem reali-
zacji zasady jawności jest w tej sytuacji uzy-
skiwanie przez osoby uprawnione do wzięcia 
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udziału w rozprawie informacji o termi-
nie i miejscu rozprawy za pośrednictwem 
przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej 
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej27 
lub bezpośrednio od wskazanych przez nich 
przewodniczących zespołów orzekających. 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 
(ewentualnie przewodniczący zespołów 
orzekających), przed udzieleniem wnio-
skowanych informacji, mieliby wówczas 
obowiązek zweryfikowania uprawnień do 
uczestnictwa w rozprawie, tzn. czy chcą 
w niej wziąć udział mianowani kontrolerzy 
lub członkowie Kolegium NIK. Przyjęcie 
powyższego rozwiązania pozwoliłoby na re-
alizację zasady ograniczonej jawności w po-
stępowaniu dyscyplinarnym bez ujawniania 
osobom nieuprawnionym jakichkolwiek 
danych identyfikujących sprawę i osobę 
obwinionego.

Wyłączenie jawności 
całości albo części rozprawy
Jak wyżej wskazano, podstawowe znacze-
nie w kwestii możliwości ograniczenia, 
czy wręcz wyłączenia, jawności rozprawy 
w postępowaniu karnym ma art. 360 § 1 
k.p.k. Zgodnie z art. 360 § 1 pkt 1 lit. a-d 
k.p.k. sąd może wyłączyć ją w całości albo 
w części z czterech przyczyn − jeżeli jaw-
ność mogłaby: wywołać zakłócenie spo-
koju publicznego; obrażać dobre obyczaje; 
ujawnić okoliczności, które ze względu 
na ważny interes państwa powinny być 
zachowane w tajemnicy; naruszyć ważny 

27 Ich dane są wskazane w zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej i Odwo-
ławczej Komisji Dyscyplinarnej w Najwyższej Izbie Kontroli.

28 Dz.U. poz. 1070, ze zm.

interes prywatny. Art. 360 § 1 pkt 2 i 3 
k.p.k. przewidują możliwość ograniczenia 
jawności, jeżeli choćby jeden z oskarżo-
nych jest nieletni lub na czas przesłuchania 
świadka, który nie ukończył 15 lat oraz 
na żądanie osoby, która złożyła wniosek 
o ściganie. Wydaje się jednak, że w po-
stępowaniu dyscyplinarnym te podstawy 
wyłączenia nie znajdą zastosowania, choć 
teoretycznie nie można wykluczyć prze-
słuchiwania osoby w wieku poniżej 15 lat. 

Można odnieść wrażenie, że wszystkie 
przesłanki wyłączenia jawności rozpra-
wy (w całości lub w części), określone 
w art. 360 § 1 pkt 1-3 k.p.k., mają charak-
ter fakultatywny („sąd może wyłączyć”). 
Jest to jednak konstrukcja specyficzna, 
bowiem ostatecznie – pomimo uzupełnia-
jącego charakteru przesłanek – to nie sąd, 
lecz prokurator decyduje o tym, czy rozpra-
wa odbywa się jawnie. Zgodnie z art. 360 
§ 2 k.p.k., w razie sprzeciwu prokuratora, 
rozprawa odbywa się jawnie. Istotna zmia-
na przepisów w tym zakresie nastąpiła po 
wejściu w życie, 5 sierpnia 2016 r., ustawy 
z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
− Kodeks postępowania karnego, usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta28. Do czasu jej wejścia 
w życie wszystkie podstawy wyłączenia 
jawności, z wyjątkiem obecnie określonej 
w art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k. (jeżeli choćby 
jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas 
przesłuchania świadka, który nie ukoń-
czył 15 lat), miały charakter obligatoryjny. 
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu 
ustawy zmieniającej: „Celem niniejszej 
ustawy jest zwiększenie transparentności 
procesu karnego poprzez wzmocnienie 
konstytucyjnej zasady jawności rozpra-
wy w postępowaniu karnym oraz powią-
zanie możliwości utrwalania i transmisji 
przebiegu rozprawy przez przedstawicieli 
środków masowego przekazu z jawnością 
jej przebiegu. (…) Jawność rozpoznania 
sprawy sprzyja prezentowaniu właściwej 
postawy sędziego w stosunku do uczest-
ników postępowania, przeciwdziała na-
wiązywaniu nieprawidłowych, albowiem 
nielicujących z powagą wymiaru sprawie-
dliwości i godnością urzędu sędziowskiego 
relacji z uczestnikami postępowania, fa-
woryzowaniu lub dyskryminowaniu jednej 
ze stron, i tym samym kształtuje zaufanie 
i pozytywny wizerunek wymiaru sprawie-
dliwości w społeczeństwie”29.

Pojawia się wątpliwość, czy w postę-
powaniu dyscyplinarnym ewentualny 
sprzeciw rzecznika dyscyplinarnego po-
winien skutkować brakiem możliwości 
wyłączenia jawności ze względów okre-
ślonych w art. 360 § 1 k.p.k. Zważywszy 
na istotną różnicę w treści zasady jawności 
w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym 
wobec mianowanych kontrolerów (w tym 
ostatnim bezwzględnie ograniczoną tylko 
do określonego kręgu podmiotów, a zatem 

29 Zob. druk sejmowy nr 451.
30 W systemie prawa rola prokuratora nie ogranicza się tylko do ścigania przestępstw. Zgodnie z art. 2 ustawy 

z 28.1.2016 Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177, ze zm.) prokuratura wykonuje zadania w zakresie ściga-
nia przestępstw oraz stoi na straży praworządności. W szczególności w postępowaniu cywilnym, zgodnie 
z art. 7 ustawy z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.), prokurator 
może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już 
postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu 
społecznego. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym regulują przepisy działu IV (Udział proku-
ratora) ustawy z 14.6.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

niesłużącą również interesowi publiczne-
mu) oraz nieco inną rolę rzecznika dyscypli-
narnego i prokuratora30 w systemie prawa, 
nie ograniczoną tylko do realizacji zadań 
polegających na ściganiu przestępstw, wy-
daje się, że wola rzecznika dyscyplinarne-
go nie powinna decydować o tym, że roz-
prawa będzie jawna. Natomiast wskazane 
byłoby, aby w każdym wypadku wyłącze-
nia jawności rozprawy odbywało się to na 
zasadzie konsensusu stron postępowania 
dyscyplinarnego, tj. obwinionego i rzecz-
nika dyscyplinarnego. 

Przesłanki wyłączenia jawności wskaza-
ne w art. 360 § 1 pkt 1 k.p.k. zostały sfor-
mułowane przez użycie pojęć nieostrych, 
takich jak: „spokój publiczny”, „dobre 
obyczaje”, „ważny interes państwa”, czy 
„ważny interes prywatny”. Do sądu zatem, 
a w postępowaniu dyscyplinarnym do skła-
du orzekającego Komisji Dyscyplinarnej 
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, 
należy wypełnienie treścią tych przesła-
nek i dokonanie oceny, czy w konkretnym 
wypadku zachodzą przesłanki wyłączenia 
jawności. 

W postępowaniu dyscyplinarnym moż-
na, co do zasady, wykluczyć wypadki wyłą-
czenia jawności ze względów określonych 
w art. 360 § 1 pkt 1 lit. c, tj. możliwość 
ujawnienia okoliczności, które ze względu 
na ważny interes państwa powinny być 
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zachowane w tajemnicy. Natomiast prze-
słanki określone w art. 360 § 1 pkt 1 lit. a, 
b i d k.p.k., przez odesłanie do odpowied-
niego stosowania przepisów k.p.k., znajdą 
zastosowanie w postępowaniu dyscypli-
narnym. 

Wydaje się, że dotyczy to zwłaszcza moż-
liwości naruszenia ważnego interesu pry-
watnego (art. 360 § 1 pkt 1 lit. d k.p.k.). 
Jednakże w wypadku, gdy zarzucany ob-
winionemu delikt dyscyplinarny stano-
wi jednocześnie nieobyczajny wybryk31, 
a także dotyczy przestępstw stypizowa-
nych w rozdziale XXV ustawy z 6 czerw-
ca 1997 r. Kodeks karny32, w grę wchodzi 
również wyłączenie jawności ze względu 
na możliwość obrazy dobrych obyczajów. 
W doktrynie wskazuje się, że podstawą 
wyłączenia jawności są wówczas „okolicz-
ności, jakie mają być przedmiotem prezen-
tacji w sądzie, a nie rodzaj przestępstwa”33.

W postępowaniu dyscyplinarnym pod-
miotem, którego ważny interes mógłby 
zostać naruszony z powodu niewyłączenia 
jawności rozprawy, jest przede wszyst-
kim obwiniony, choć nie można również 
wykluczyć naruszenia ważnego interesu 
prywatnego innego podmiotu, np. świad-
ka. Natomiast, jak wskazuje się w doktry-
nie34, w postępowaniu karnym podstawą 
wyłączenia jawności jest konieczność za-
pewnienia bezpieczeństwa świadkowi, 

31 W rozumieniu art. 140 ustawy z 20.5.1971 Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.).
32 Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm. Jednakże należy mieć na uwadze, że wszystkie przestępstwa w rozdzia-

le XXV Kodeksu karnego można popełnić tylko umyślnie. Zgodnie z art. 91a ust. 1 pkt 4 ustawy o NIK 
stosunek pracy z mianowanym kontrolerem wygasa wskutek uprawomocnienia się wyroku skazującego 
za przestępstwo umyślne. 

33 Zob. Z.Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Dom Wydawniczy ABC, 2004, s. 637-638.
34 Zob. P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467, t. II, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2011, s. 444.
35 Sygn. II AKa 79/15, LEX nr 1927698.

jednakże wydaje się, że jego prawa są tu 
chronione przede wszystkim w art. 183 
§ 2 k.p.k. i 184 k.p.k.

W wyroku z 8 kwietnia 2015 r., Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku stwierdził: „Jaw-
ność postępowania służy nie tylko intere-
sowi stron, ale także interesowi publicz-
nemu (…). Tylko wyjątkowe okoliczności 
mogą powodować konieczność wyłączenia 
jawności rozprawy. Ważny interes prywat-
ny, który uzasadniałby wyłączenie jawno-
ści dotyczy sytuacji odnoszących się do 
sfery prywatnej uczestnika procesu, w tym 
oskarżonego, których publiczne ujawnie-
nie mogłoby realnie, a dodatkowo zbędnie 
wyrządzić krzywdę temu uczestnikowi 
albo innym osobom, pod warunkiem, że 
nie dotyczy to okoliczności objętych opi-
sem czynu lub wskazujących na motywację 
oskarżonego/oskarżonej (…)”35. 

Należy mieć na uwadze, że niezależ-
nie od konkretnej podstawy, wyłączenie 
bądź ograniczenie jawności rozprawy, jako 
wyjątek od zasady, może nastąpić tylko 
w uzasadnionych wypadkach. Dlatego też 
istotne jest, aby zarówno waga interesu 
prywatnego, którego naruszenie wchodzi 
w grę podczas rozprawy, jak i możliwość 
ujawnienia okoliczności mogących stano-
wić obrazę dobrych obyczajów, były oczy-
wiste dla składu orzekającego oraz stron 
postępowania dyscyplinarnego. 
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Na koniec wskazać należy, że wyłącze-
nie jawności całości lub części rozprawy 
na podstawie art. 360 § 1 k.p.k. może na-
stąpić zarówno na wniosek strony postę-
powania dyscyplinarnego lub świadka, jak 
i z urzędu. 

Ograniczenia zasady jawności 
ze względów technicznych
Ograniczona jawność rozpraw w postępo-
waniu dyscyplinarnym oznacza, że prawo 
udziału w niej ma nieograniczona liczba 
podmiotów uprawnionych36, tj. mianowa-
nych kontrolerów i członków Kolegium 
NIK. Po ustaleniu, że dana osoba ma status 
pozwalający jej brać udział w rozprawie, 
powstaje jednak możliwość ograniczenia 
jawności ze względów technicznych, doty-
czących np. powierzchni pomieszczenia, 
w którym się odbywa.

Wypada wyrazić nadzieję, że problem 
ten w postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec mianowanych kontrolerów będzie 
jedynie teoretyczny, jednak przedstawienie 
propozycji konkretnych rozwiązań może, 
jako głos w dyskusji, zostać również wzię-
te pod uwagę i wykorzystane w praktyce 
funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej 
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. 

Ustawa o NIK, podobnie jak Kodeks 
postępowania karnego, nie zawiera regu-
lacji dotyczących sposobu postępowania 
w przypadku ograniczonej – w stosunku do 
uprawnionych osób chcących wziąć udział 
w rozprawie – powierzchni sali, w której 
odbywa się rozprawa. Do postępowania 

36 Zob. S.Waltoś, P. Hofmański, op.cit., s. 308. 
37 Dz.U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.
38 Przepis ten stanowi, że przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. 

karnego ma jednak zastosowanie § 68 
Regulaminu urzędowania sądów, wydany 
na podstawie art. 41 § 1 ustawy z 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszech-
nych37, który stanowi, że w razie przewi-
dywanego przybycia licznej publiczności, 
prezes sądu może zarządzić wydanie kart 
wstępu do sali rozpraw. Problem polega 
na tym, że – jak już wyżej stwierdzono 
– w postępowaniu dyscyplinarnym wobec 
mianowanych kontrolerów nie ma pod-
stawy prawnej do stosowania przepisów 
Regulaminu urzędowania sądów. Wydaje 
się jednak, że w sytuacji gdy warunki or-
ganizacyjno-techniczne nie pozwalają na 
udział w rozprawie wszystkich uprawnio-
nych, przewodniczący składu orzekającego 
może – jeżeli nie ma możliwości zmiany sali 
na większą – wydać, na podstawie art. 366 
§ 1 k.p.k.38, zarządzenie w sprawie dopusz-
czenia do udziału w rozprawie ograniczonej 
ich liczby. Otwartą pozostaje jednak kwe-
stia, według jakiej reguły zostałyby dopusz-
czone do udziału w rozprawie określone 
osoby. Możliwe są tu różne rozwiązania: 
losowanie, według kolejności zgłoszeń lub 
według tzw. reguły priorytetu, tj. zapew-
nienie w pierwszej kolejności możliwości 
udziału osobom z różnych względów szcze-
gólnie tym zainteresowanym. Wydaje się, 
że najbardziej obiektywną metodą byłoby 
losowanie, jednak trudno sobie wyobrazić 
sytuację, aby ze względów technicznych 
odmówiono prawa udziału w rozprawie 
członkom Kolegium NIK, np. wicepre-
zesowi, a tym bardziej Prezesowi NIK. 
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Tym samym, w razie zgłoszenia woli udzia-
łu w rozprawie przez członków Kolegium 
NIK oraz mianowanych kontrolerów, gdy 
ze względu na ograniczoną wielkość sali nie 
jest możliwe wzięcie w niej udziału przez 
wszystkich zainteresowanych, można sto-
sować regułę „mieszaną”, tj. wykorzystać 
elementy reguły priorytetu i losowania. 

Ważne jest, aby zasada, według której 
ograniczono liczbę osób dopuszczonych 
do udziału w rozprawie, ze względu na 
poszanowanie jawności, była stosowana 
konsekwentnie przez wszystkie skła-
dy orzekające, zarówno Komisji Dy-
scyplinarnej, jak i Odwoławczej Ko misji 
Dyscyplinarnej. 

Podsumowanie
Zasada jawności jest jedną z naczelnych 
zasad postępowania sądowego. W przypad-
ku postępowania dyscyplinarnego wobec 
mianowanych kontrolerów została wprost 
sformułowana w ustawie o NIK. Jednak 
pomiędzy zasadą jawności w postępowaniu 
karnym, a zasadą jawności w postępowaniu 
dyscyplinarnym zachodzą istotne różnice. 
Podstawowa dotyczy ograniczenia jawności 
rozpraw w postępowaniu dyscyplinarnym. 
Rozprawy są jawne, ale tylko dla określo-
nej kategorii podmiotów, tj. mianowanych 
kontrolerów i członków Kolegium NIK. 
Stąd też można tu mówić o „zasadzie ogra-
niczonej jawności”, przy czym ograniczenie 
to ma charakter bezwzględny. 

Ze względu na znaczenie zasady jawno-
ści, konieczna jest właściwa jej realizacja 
w postępowaniu dyscyplinarnym wobec 
mianowanych kontrolerów, aby to odpo-
wiadało standardom postępowania o cha-
rakterze represyjnym w demokratycznym 
państwie prawa. 

Uregulowana w art. 360 k.p.k. instytucja 
wyłączenia jawności rozprawy ma zastoso-
wanie również w postępowaniu dyscyplinar-
nym. Jednakże wydaje się, że konieczna jest 
pewna modyfikacja jej stosowania − wola 
rzecznika dyscyplinarnego, wyrażana w for-
mie sprzeciwu, nie powinna mieć charakte-
ru przesądzającego o wyłączeniu jawności 
rozprawy. O tym, czy w konkretnych sytu-
acjach występują przesłanki uzasadniające 
jej wyłączenie, powinny decydować komisje 
orzekające w sprawach dyscyplinarnych, 
tj. Komisja Dys cyplinarna i Odwoław cza 
Komisja Dys cyplinarna. 

Istnieje również, mający jednak bardziej 
wymiar teoretyczny, niż praktyczny, pro-
blem ewentualnego ograniczenia zasady jaw-
ności ze względów organizacyjno-technicz-
nych. Możliwe są jednak wówczas rozwią-
zania, które nie będą naruszały istoty zasady 
jawności w postępowaniu dyscyplinarnym.
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