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Wywodzący się z prawa karnego zakaz reformationis in peius jest ważnym 
elementem prawa do obrony, powodującym brak możliwości pogorszenia 
sytuacji obwinionego, jeśli orzeczenie sądu nie zostało zaskarżone na jego 
niekorzyść. Artykuł omawia tę instytucję w postępowaniu dyscyplinar
nym w Najwyższej Izbie Kontroli.

Zakaz reformationis in peius 
w postępowaniu dyscyplinarnym NIK

Procedury stosowane wobec mianowanych kontrolerów

RAFAŁ PADRAK

Wstęp
Podstawowe regulacje na temat postę
powania dyscyplinarnego w NIK za
warto w rozdziale 4a ustawy z 23 grud
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
„Odpowiedzialność dyscyplinarna mia
nowanych kontrolerów”, a w pozostałym 
zakresie ustawodawca zastosował technikę 
legislacyjną polegającą na odesłaniu do od
powiedniego stosowania innych przepisów. 
Chodzi tu o przepisy Kodeksu postępo
wania karnego. 

W postępowaniu karnym zakaz re-
formationis in peius stanowi gwarancję 

1	 Dz.U.	z	2017	r.	poz.	524,	zwana	dalej	ustawą	o	NIK.
2	 Zob.	K.	Marszał	[w:]	R.	Koper,	K.	Marszał	(red.),	R.	Netczuk,	K.	Sychta,	J.	Zagrodnik,	K.	Zgryzek:	Proces 

karny. Przebieg postępowania,	wyd.	2,	Katowice	2012,	s.	241.
3 W sprawie 10563/83 Ekbatani v. Sweden, LEX nr 81055.

procesową oskarżonego, że w wyniku za
skarżenia orzeczenia na jego korzyść nie 
zostaną zwiększone „dolegliwości” okre
ślone w zaskarżonym orzeczeniu”2. Euro
pejski Trybunał Praw Człowieka w orze
czeniu z 26 maja 1988 r. opowiedział się 
za respektowaniem tego zakazu i nieza
ostrzaniem (w porównaniu z orzeczeniem 
sądu I instancji) treści orzeczenia wyda
nego przez sąd odwoławczy3. Trybunał 
Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, 
że: „Zakorzenienie prawa do obrony w kon
stytucyjnej zasadzie demokratycznego pań
stwa prawnego powoduje, że odnosi się 
ono nie tylko do postępowania karnego, 
ale także innych postępowań toczących 
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się w przedmiocie odpowiedzialności 
o charakterze represyjnym”4. Biorąc pod 
uwagę, że zakaz jest związany z prawem do 
obrony, które to prawo przysługuje również 
obwinionemu w postępowaniu dyscypli
narnym NIK5, jego obowiązywanie w tym 
postępowaniu nie może budzić wątpliwo
ści6. Uzasadnia to korzystanie z bogatego 
dorobku orzecznictwa i literatury praw
niczej z zakresu postępowania karnego. 

Zakaz reformationis in peius występuje 
w postępowaniu dyscyplinarnym NIK, 
podobnie jak w postępowaniu karnym, 
w dwóch postaciach:

 • jako zakaz bezpośredni, adresowany 
do odwoławczej komisji dyscyplinarnej 
(art. 434 § 1 k.p.k. w zw. z art. 97p usta
wy o NIK);

 • jako zakaz pośredni, obowiązujący w po
stępowaniu ponownym, w razie uchylenia 
orzeczenia i przekazania sprawy komisji 
dyscyplinarnej do ponownego rozpozna
nia (art. 443 k.p.k. w zw. z art. 97p usta
wy o NIK)7.

4	 Zob.	wyrok	TK	z	3.6.2008,	sygn.	K	42/07,	OTK	ZU	nr	5/A/2008,	poz.	77;	por.	też	m.in.	wyroki	TK	z:	4.7.2002,	
sygn.	P	12/01,	OTK	ZU	nr	4/A/2002,	poz.	50;	3.11.2004,	sygn.	K	18/03,	OTK	ZU	nr	10/A/2004,	poz.	103;	
19.3.	2007,	sygn.	K	47/05,	OTK	ZU	nr	3/A/2007,	poz.	27.

5	 Zob.	E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka:	Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów NIK, 
„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2014	r.,	s.	43.

6	 Tamże	s.	57.	Por.	też	W.	Kozielewicz:	Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, 
radców prawnych i notariuszy,	LEX	2016,	rozdział	VII,	opubl.	w	LEX	i	przywołane	tam	orzecznictwo	Sądu	
Najwyższego	–	Sądu	Dyscyplinarnego	zawierające	poglądy	o	odpowiednim	stosowaniu	w	postępowaniu	
dyscyplinarnym	dotyczącym	sędziów	art.	434	i	443	k.p.k.

7	 Por.	J.	Grajewski,	S.	Steinborn	[w:]	L.	K.	Paprzycki	(red.),	J.	Grajewski.,	S.	Steinborn:	Komentarz aktualizowany 
do art. 425-673 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego	(Dz.U.97.89.555),	Komentarz 
aktualizowany do art. 434 Kodeksu postępowania karnego.

8	 Zob.	P.	Wiliński:	Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym,	Kraków	2006,	s.	425.
9 Zob.	T.	Grzegorczyk	[w:]	T.	Grzegorczyk,	J.	Tylman:	Polskie postępowanie karne, wyd. 6, Warszawa 2007, s. 822.
10	 Wyrok	TK	z	28.4.2009,	sygn.	P	22/07,	Dz.U.	nr	68	poz.	585.
11	 W	orzecznictwie	Trybunału	Konstytucyjnego	przyjęto,	że	„w	ramach	każdego	konkretnego	prawa	i	wolności	

można	wyodrębnić	pewne	elementy	podstawowe	(rdzeń,	jądro),	bez	których	prawo	czy	wolność	w	ogóle	
nie	będą	mogły	istnieć,	oraz	pewne	elementy	dodatkowe	(otoczkę),	które	mogą	być	przez	ustawodawcę	
zwykłego	ujmowane	i	modyfikowane	w	różny	sposób	bez	zniszczenia	tożsamości	danego	prawa	czy	wolności”	
(wyrok	TK	z	12.1.2000,	sygn.	P.	11/98,	OTK	ZU	nr	1/2000,	poz.	3)

Charakterystyka 
zakazu w postępowaniu NIK
Zakaz reformationis in peius jest istotnym 
elementem systemu prawa i jego aksjologii, 
służy realizacji prawa do obrony, chroni bo
wiem możliwość swobodnego zaskarżania 
niekorzystnych orzeczeń8. Formułowana 
jest teza, że wchodzi on w zakres istoty 
konstytucyjnego prawa do obrony9, wy
rażonego w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. 
Natomiast Trybunał Konstytucyjny10 
uznał, że zakaz reformationis in peius jest 
„zakorzeniony” w konstytucyjnym prawie 
do obrony, jednak nie należy do jego istoty. 
Koncepcja istoty wolności lub prawa kon
stytucyjnego opiera się bowiem na założe
niu, że zakazane jest naruszanie podstawo
wej, minimalnej treści danego prawa lub 
wolności konstytucyjnej, prowadzące do 
ich unicestwienia11. Zatem zakaz orzekania 
na niekorzyść oskarżonego (obwinionego 
w postępowaniu dyscyplinarnym) bez wąt
pienia jest powiązany z prawem oskarżo
nego do zaskarżania orzeczeń zapadłych 
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w jego sprawie. Zakaz jest związany nie 
tyle z główną, rzeczywistą i nienaruszalną 
treścią prawa do obrony (rdzeniem), ile 
przybiera postać tzw. elementu dodatko
wego, swoistej otoczki pełniącej funkcje 
ochronne i pomocnicze w stosunku do 
zasadniczej treści.

Zakaz reformationis in peius jest związa
ny z zasadą dwuinstancyjności postępowa
nia dyscyplinarnego, której źródeł należy 
poszukiwać w art. 78 Konstytucji RP12. 
Instancyjność oznacza możliwość urucho
mienia kontroli poprawności orzeczenia 
wydanego przez komisję dyscyplinarną. 
Zakaz reformationis in peius jest jedną 
z najistotniejszych gwarancji swobodnego 
korzystania z prawa do odwołania się od 
orzeczenia sądu I instancji. Zapewnia bo
wiem obwinionemu możliwość zaskarżenia 
wydanego orzeczenia bez obawy, że jego 
sytuacja procesowa na skutek zainicjowania 
postępowania ulegnie pogorszeniu i wyra
ża najważniejszą aksjologiczną motywację 
prawną omawianej regulacji. Instytucja 
zakazu reformationis in peius zapewnia, 
że prawo do odwołania się nabiera real
nego kształtu. Zagwarantowanie jedynie 
formalnej możliwości zaskarżenia orze
czenia komisji dyscyplinarnej, w sytuacji 
nieobowiązywania zakazu reformationis 
in peius, czyniłoby prawo do odwołania 

12	 Zgodnie	z	art.	78	Konstytucji,	każda	ze	stron	ma	prawo	do	zaskarżenia	orzeczeń	i	decyzji	wydanych	w	pierwszej	
instancji.	Wyjątki	od	tej	zasady	oraz	tryb	zaskarżania	określa	ustawa.

13	 Por.	M.	Szewczyk:	Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym, Systemowe i aksjologiczne 
aspekty obowiązywania zakazu reformationis in peius,	LEX	2015,	rozdział	2.

14	 Por.	T.	Grzegorczyk:	Kodeks postępowania karnego.	Tom	I.	Artykuły	1-467,	LEX	2014	r., Komentarz do art. 434 
Kodeksu postępowania karnego.

15	 Trybunał	Konstytucyjny	w	przywołanym	wyżej	wyroku	uznał,	że	do	istoty	zakazu	reformationis in peius 
należy	jego	obowiązywanie	jedynie	w	sytuacji,	gdy	wniesiono	środek	zaskarżenia	na	korzyść	oskarżonego	
(obwinionego	–	przyp.	autora).	

16	 Por.	T.	Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego…, op.cit.

się iluzorycznym13. Dzięki obowiązywa
niu zakazu zarówno przed Odwoławczą 
Komisją Dyscyplinarną, jak i w postępo
waniu ponownym (art. 434 § 1 i art. 443 
k.p.k.) obwiniony w zasadzie nie ponosi 
ryzyka związanego z zaskarżeniem orze
czenia zapadłego w jego sprawie. 

Zakaz reformationis in peius nie jest 
przywilejem obwinionego, gwarantuje 
mu jedynie, że w wypadku zaskarżenia 
orzeczenia tylko na jego korzyść odwo
ławcza komisja dyscyplinarna nie będzie 
mogła orzec w kierunku przeciwnym, 
mimo dostrzeżenia powodu. Sam zakaz 
zatem nie godzi też w zasadę równości 
broni procesowej, nie jest równoznaczny 
z nakazem orzekania na korzyść obwinio
nego, np. przez obniżenie kary14.

Zakaz reformationis in peius nie ma 
charakteru absolutnego. Podstawowym 
warunkiem jego obowiązywania w postę
powaniu dyscyplinarnym NIK jest brak 
wniesienia odwołania na niekorzyść ob
winionego15. Jeżeli wniesiono odwołania 
w obu kierunkach, a więc i na korzyść, 
i na niekorzyść obwinionego, omawiany 
zakaz nie działa, jednak tylko w odnie
sieniu do pokrywających się zakresów 
tych odwołań i jedynie w zależności od 
tego, który z nich i w jakiej części uznano 
za zasadny16.
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Zakaz reformationis in peius jest insty
tucją prawną o charakterze bezwzględnym 
w tym znaczeniu, że działa niezależnie 
(niekiedy wbrew) wszystkim innym za
sadom procesowym17. W wypadku kolizji 
z nimi gwarancja niepogorszenia sytuacji 
procesowej obwinionego ma pierwszeń
stwo przed innymi regułami rządzącymi 
prawem dyscyplinarnym. Jeżeli komisja 
dyscyplinarna niewłaściwie ustali stan 
faktyczny, jakakolwiek niekorzystna dla 
obwinionego korekta, w wypadku braku 
odwołania złożonego na jego niekorzyść, 
nie będzie możliwa. W szczególności jeżeli 
komisja popełni uchybienia, które unie
możliwią przypisanie obwinionemu od
powiedzialności dyscyplinarnej i rzecznik 
dyscyplinarny je przeoczy, odstępując od 
wniesienia odwołania, wówczas ‒ w zależ
ności od zaistniałej sytuacji procesowej 
‒ obwiniony bądź w ogóle nie poniesie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, bądź 
też jej zakres będzie mniejszy niż gdyby 
procedowano prawidłowo. Wynika to 
z faktu, że zarówno odwoławcza komisja 
dyscyplinarna, jak i komisja dyscyplinarna 
rozpatrująca sprawę ponownie po uchyle
niu orzeczenia, nie są uprawnione do takich 
modyfikacji orzeczenia, które powodowa
łyby, że sytuacja procesowa obwinionego 
ulegnie pogorszeniu względem tej, która 
zaistniała po wydaniu orzeczenia pierw
szoinstancyjnego. Ponadto w przypadku 
pominięcia przez komisję dyscyplinarną 
rozstrzygnięcia co do czynów zarzuconych 

17	 Por.	wyrok	SA	w	Krakowie	z	9.3.2001,	sygn.	II	AKa	18/01,	LEX	nr	48286.
18	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.	Rozdział	3.6. Granice środka zaskarżenia a zakres kontroli odwoławczej. 
19	 Por.	wyrok	SN	z	15.3.2017,	sygn.	II	KK	10/17,	LEX	nr	2269190,	wyrok	SA	w	Krakowie	z	16.12.2014,	sygn.	

II	K	24/14,	LEX	nr	1711355.

obwinionemu we wniosku o ukaranie, je
żeli rzecznik dyscyplinarny nie dostrzegł 
tej usterki i nie zaskarżył w tym zakresie 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej, zakaz 
reformationis in peius uniemożliwia sko
rygowanie takiego uchybienia. Sytuacja 
prawna nie zmieni się również po uchyle
niu orzeczenia do ponownego rozpozna
nia. Oznacza to, że obwiniony nie ponie
sie odpowiedzialności nawet w sytuacji, 
gdy w świetle materiału dowodowego jego 
wina jest niewątpliwa. Powyższe skutki 
wydają się być usprawiedliwione general
nym sensem zakazu reformationis in peius. 
Legitymizacja ujemnych skutków zakazu 
na tle innych wartości prawnych wynika 
z generalnego ujęcia jego treści i bezkom
promisowego znaczenia normatywnego18.

Bezpośredni  
zakaz reformationis in peius 
Bezpośredni zakaz orzekania na nieko
rzyść obwinionego oznacza, że w razie 
niewniesienia odwołania przez rzecznika 
dyscyplinarnego na niekorzyść obwinio
nego, jego sytuacja w postępowaniu od
woławczym nie może ulec pogorszeniu 
w jakimkolwiek zakresie19. Bezpośredni 
zakaz reformationis in peius wynika a con-
trario z art. 434 § 1 k.p.k., a odpowiednie 
stosowanie tego przepisu w postępowa
niu dyscyplinarnym NIK powoduje, że 
jest on skierowany do odwoławczej ko
misji dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 434 
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy o NIK, 
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odwoławcza komisja dyscyplinarna może 
orzec na niekorzyść obwinionego jedynie:

 • wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść 
odwołanie oraz

 • w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa 
nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie 
od granic zaskarżenia oraz

 • w razie stwierdzenia uchybień podnie
sionych w odwołaniu, chyba że ustawa na
kazuje wydanie orzeczenia niezależnie od 
podniesionych zarzutów.

W postępowaniu dyscyplinarnym NIK 
odwołanie na niekorzyść obwinionego 
może złożyć rzecznik dyscyplinarny20. 
Obwiniony i jego obrońca, stosownie do 
art. 425 § 3 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy 
o NIK, mogą skarżyć jedynie rozstrzygnię
cia lub ustalenia naruszające jego prawa lub 
szkodzące jego interesom. Należy również 
mieć na uwadze, że w wypadku wniesienia 
odwołań wyłącznie na korzyść obwinione
go, odwoławcza komisja dyscyplinarna nie 
jest związana formułowanymi zarzutami 
i tym samym nie wyznaczają one granic 
środka odwoławczego21.

Co do zasady, w II instancji może za
paść orzeczenie na niekorzyść obwinio
nego w granicach zaskarżenia i zarzutów 
sformułowanych w odwołaniu rzecznika 
dyscyplinarnego wniesionym na niekorzyść 
obwinionego. Termin „granice zaskarże
nia” to zakres orzeczenia, którego dotyczy 
środek odwoławczy. Innymi słowy, są to 

20	 Stosownie	do	art.	425	§	4	k.p.k.	w	zw.	z	art.	97p	ustawy	o	NIK,	rzecznik	dyscyplinarny	ma	prawo	wnieść	
środek	odwoławczy	także	na	korzyść	obwinionego.

21	 Por.	wyrok	SA	w	Gdańsku,	sygn.	II	AKa	333/15,	LEX	nr	2292465.
22	 Skarżący	kwalifikuje	określone	uchybienie	na	podstawie	art.	438	lub	439	§	1	k.p.k.
23	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	3.5.	Granice zaskarżenia.
24	 Por.	wyrok	SN	z	19.4.2011,	sygn.	II	KK	285/10,	LEX	nr	795773,	wyrok	SA	w	Lublinie	z	21.11.2012,	sygn.	II	

AKa	244/12,	LEX	nr	1237272.

zakwestionowane elementy rozstrzygnię
cia określające zakres, w którym orzeczenie 
zostało zaskarżone. Z art. 425 § 2 k.p.k. 
wynika, że orzeczenie można zaskarżyć 
w całości lub w części. Zaskarżeniu pod
lega także brak określonego rozstrzygnię
cia. Przedmiotem zaskarżenia może być 
również samo uzasadnienie orzeczenia. 
Zarzuty odwoławcze to z kolei subiektyw
ne twierdzenia strony o uchybieniach po
pełnionych przez komisję dyscyplinarną 
w I instancji22, które powodują, że koniecz
ne jest jego uchylenie lub zmiana23.

Gdy odwołanie pochodzi od rzecznika 
dyscyplinarnego, odwoławcza komisja dys
cyplinarna jest związana w orzekaniu na 
niekorzyść obwinionego nie tylko granicami 
zaskarżenia, ale nadto musi zwracać uwagę 
na to, jakie zarzuty odwoławcze zostały 
w nim przywołane. Przy rozpoznawaniu 
odwołania, pochodzącego od tego podmio
tu, odwoławczej komisji dyscyplinarnej 
wolno jest orzec na niekorzyść obwinionego 
tylko w wypadku stwierdzenia uchybień 
podniesionych w środku odwoławczym lub 
podlegających uwzględnieniu z urzędu24. 
Odwoławcza komisja dyscyplinarna może 
orzec na niekorzyść obwinionego w sytuacji 
wniesienia odwołania na jego niekorzyść 
poza granicami zaskarżenia (art. 434 § 1 
pkt 2 k.p.k.) albo poza granicami zarzutów 
(art. 434 § 1 pkt 3 k.p.k.), tj. z urzędu, je
dynie w wypadkach określonych w:
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 • art. 439 § 1 pkt 12, 48 k.p.k. (w sy
tuacji, gdy: w wydaniu orzeczenia brała 
udział osoba nieuprawniona lub niezdolna 
do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu 
na podstawie art. 40 k.p.k.; komisja dyscy
plinarna była nienależycie obsadzona lub 
którykolwiek z jej członków nie był obecny 
na całej rozprawie; komisja dyscyplinarna 
orzekła w sprawie należącej do właściwości 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej; orze
czono karę nieprzewidzianą w art. 97a ust. 2 
ustawy o NIK; orzeczenie zapadło z naru
szeniem zasady większości głosów lub nie 
zostało podpisane przez którąkolwiek z osób 
biorących udział w jego wydaniu; zachodzi 
sprzeczność w treści orzeczenia, uniemoż
liwiająca jego wykonanie; zostało wydane, 
mimo że postępowanie dyscyplinarne co do 
tego samego czynu tej samej osoby zostało 
już prawomocnie zakończone);

 • art. 440 k.p.k. (jeżeli utrzymanie orze
czenia w mocy byłoby rażąco niesprawie
dliwe, podlega ono niezależnie od granic za
skarżenia i podniesionych zarzutów uchy
leniu w sytuacji, gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia na nowo przewodu w ca
łości albo gdy ze względu na treść art. 454 
§ 1 k.p.k. obwiniony został uniewinniony 
w I instancji25);

 • art. 455 k.p.k. (odwoławcza komisja dyscy
plinarna poprawia błędną kwalifikację praw
ną przyjętą przez komisję dyscyplinarną)26.

25 Por.	D.	Świecki	[w:]	D.	Świecki	(red.),	B.	Augustyniak,	K.	Eichstaedt,	M.	Kurowski:	Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz do zmian 2016, opubl. w bazie LEX 2016, Komentarz do art. 440 Kodeksu postępowania karnego.

26	 Por.	D.	Świecki,	op.cit.,	Komentarz do art. 434 Kodeksu postepowania karnego.
27	 Por.	wyrok	SN	z	27.11.2014,	sygn.	II	KK	61/14,	LEX	nr	1566722.
28	 Por.	wyrok	SN	z	20.4.2017,	sygn.	V	KK	18/17, LEX nr 2278334.
29	 Por.	T.	Grzegorczyk:	Kodeks postępowania karnego…, op.cit.
30	 Por.	wyrok	SN	z	15.3.2017,	sygn.	II	KK	10/17,	LEX	nr	2269190,	wyrok	SA	w	Krakowie	z	16.12.2014,	 

sygn.	II	K	24/14,	LEX	nr	1711355.

Należy zauważyć, że ograniczenie wyni
kające z zakazu reformationis in peius nie 
obowiązuje, jeżeli uchylenie orzeczenia 
następuje z mocy ustawy, niezależnie od 
granic zaskarżenia i podniesionych zarzu
tów, w tym w sytuacji określonej w art. 440 
k.p.k.27. „Szersze” orzekanie na niekorzyść, 
tj. wykraczające poza obszar, który był wy
znaczony granicami zaskarżenia i podnie
sionymi zarzutami w odwołaniu na nieko
rzyść, jest możliwe w ponownym postę
powaniu wyłącznie w zakresie wyraźnie 
określonym w uzasadnieniu orzeczenia 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej28.

Odwoławcza komisja dyscyplinarna, 
będąc związaną zakazem reformationis 
in peius, ma obowiązek powstrzymania 
się od dokonania rozstrzygnięć i ustaleń 
powodujących, a nawet mogących powodo
wać negatywne skutki w sytuacji prawnej 
obwinionego29. Za orzecznictwem w spra
wach karnych należy przyjąć, że również 
w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK 
orzeczeniem surowszym niż uchylone jest 
takie, które w konkretnej sytuacji zwięk
sza zakres dolegliwości dla obwinionego 
w porównaniu z zaskarżonym orzeczeniem. 
W tej ocenie uwzględnieniu podlega nie 
tylko kara, ale również ustalenia faktyczne, 
kwalifikacja prawna czynu, a także wszyst
kie możliwe następstwa tych rozstrzygnięć 
dla sytuacji prawnej oskarżonego30. Należy 
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mieć na uwadze, że naruszenie zakazu re-
formationis in peius następuje wówczas, 
gdy do niekorzystnych zmian doszło nie 
tylko w części rozstrzygającej orzeczenia, 
ale także, gdy zmiany takie zostały wpro
wadzone do części motywacyjnej (uza
sadnienia)31. 

Stosując się do zakazu reformationis in 
peius odwoławcza komisja dyscyplinarna 
nie może ukarać obwinionego karą surow
szą niż wymierzona w orzeczeniu komisji 
dyscyplinarnej.

Katalog kar dyscyplinarnych zawiera 
art. 97a ust. 2 ustawy o NIK. Zgodnie 
z zasadą stopniowalności kar, kary dys
cyplinarne zostały uszeregowane od naj
łagodniejszej do najsurowszej32. Karami 
dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • nagana z pozbawieniem możliwości 

podwyższania wynagrodzenia i awanso
wania na wyższe stanowisko służbowe 
przez okres do 2 lat;

 • przeniesienie na niższe stanowisko 
służbowe z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia zasadniczego nie więcej 
niż o 20% przez okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy;

 • wydalenie z pracy w Najwyższej Izbie 
Kontroli.

Gwarancyjny charakter zakazu reforma-
tionis in peius powoduje konieczność stoso  

31	 Por.	wyrok	SN	z	3.12.2015,	II	KK	283/15,	LEX	nr	1938677.	
32	 Zob.	Zob.	E.	Jarzęcka-Siwik	B.	Skwarka:	Odpowiedzialność dyscyplinarna…,	op.cit.,	s.	48-49.
33	 Por.	J.	Grajewski,	S.	Steinborn,	op.cit.
34	 Por.	postanowienie	SN	z	20.7.2005,	sygn.	I	KZP	20/05,	LEX	nr	153332,	wyrok	SN	z	22.2.2007,	sygn.	V	KK	

180/06, LEX nr 257877.
35	 Por.	postanowienie	SN	z	15.11.2005,	sygn.	V	KK	238/05,	LEX	nr	172423,	wyrok	SN	z	2.12.2009,	sygn.	

V	KK	297/09,	LEX	nr	553766,	wyrok	SA	w	Łodzi	z	4.12.2012,	sygn.	II	AKa	243/12.

wania funkcjonalnej wykładni art. 434 § 1 
k.p.k. i rozciągnięcie tego zakazu na usta
lenia faktyczne33. Podobnie jak w postę
powaniu karnym należałoby przyjąć, że 
niedopuszczalne jest uzupełnianie opisu 
czynu przypisanego obwinionemu o nowe 
fakty w razie braku środka odwoławczego 
na jego niekorzyść. Punktem odniesienia 
jest opis czynu zawarty w orzeczeniu ko
misji dyscyplinarnej. Jeśli orzeczenie nie 
zostanie zaskarżone na niekorzyść obwi
nionego w części dotyczącej winy, odwo
ławcza komisja dyscyplinarna, na skutek 
związania zakazem reformationis in peius, 
nie może dokonywać nowych ustaleń fak
tycznych ani uchylać orzeczenia i w tym 
celu przekazać sprawy do ponownego roz
poznania34. Niedopuszczalne jest wówczas 
również uzupełnienie czynu zarzucane
go obwinionemu przez wprowadzenie 
do niego jakichkolwiek faktów będących 
znamionami przewinienia dyscyplinar
nego, wymaganych przez art. 97a ust. 1 
ustawy o NIK, których ten opis nie zawie
rał przed zaskarżeniem orzeczenia na ko
rzyść obwinionego. Przepis art. 440 k.p.k. 
nie stwarza również podstawy uchylenia 
orzeczenia z przekazaniem sprawy do po
nownego rozpoznania w celu odpowia
dającego wszystkim ustaleniom, pełnego 
określenia czynu zabronionego35. Możliwe 
jest natomiast dookreślanie opisu czynu 
wówczas, gdy to samo ustalenie będzie 
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opisywane innymi słowami, tj. gdy różnica 
ma charakter wyłącznie semantyczny36. 
Ponadto nie narusza zakazu określonego 
w art. 434 § 1 k.p.k. zmiana orzeczenia 
polegająca na przyjęciu w opisie czynu, że 
fakty uznane za udowodnione wypełniają 
inne, niż wskazane w tym orzeczeniu, alter
natywne znamiona przedmiotu czynności 
wykonawczej przewinienia dyscyplinar
nego tego samego typu37. Należy również 
mieć na uwadze, że warunkiem przypisania 
przez odwoławczą komisję dyscyplinar
ną innego czynu, aniżeli przyjęła komisja 
dyscyplinarna, nie jest zawsze zaskarżenie 
orzeczenia na niekorzyść obwinionego. 
Odwoławcza komisja dyscyplinarna, mimo 
braku odwołania na niekorzyść obwinio
nego, może ukarać go za inny czyn, jeżeli 
mieści się w granicach oskarżenia, a orze
czenie nie będzie surowsze od wydanego 
przez komisję dyscyplinarną w I instancji 
(tj. będzie obojętne lub korzystniejsze dla 
interesów procesowych obwinionego)38. 

Powyższe uwagi mają charakter ogólny 
i wymagają omówienia na tle konkretnych 
sytuacji, które mogą wystąpić w postępo
waniu dyscyplinarnym NIK oraz przedsta
wienia propozycji dotyczącej stosowania 
zakazu reformationis in peius. Wymaga to 
jednak uprzedniego scharakteryzowania 
deliktów dyscyplinarnych w postępowa
niu dyscyplinarnym.

36	 Por.	postanowienie	SN	z	5.10.2010,	sygn.	III	KK	79/10,	LEX	nr	656472,	wyrok	SA	w	Katowicach,	sygn.	
II	AKa	132/13,	LEX	nr	1378319.

37	 Por.	postanowienie	SN	z	25.2.2016,	sygn.	V	KK	418/15,	LEX	nr	2019585,	wyrok	SA	w	Katowicach	z	26.2.2015,	
sygn.	II	AKa	458/14,	LEX	nr	1770351,	wyrok	SN	z	6.7.2006,	sygn.	V	KK	499/05,	LEX	nr	196388	z	aprobującą	
glosą	K.	Marszała,	LEX	nr	61495.

38	 Por.	wyrok	SN	z	9.3.2017,	sygn.	IV	KK	345/16,	LEX	nr	2242373.
39	 Zob.	T.	Liszcz:	Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników Najwyższej Izby Kontroli. 

Część pierwsza. Przewinienia i kary. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego,	„Kontrola	Państwowa”	 
nr	2/1996,	s.	19-20.

Mianowany kontroler NIK ponosi od
powiedzialność za zachowania polegające 
na naruszeniu obowiązków pracownika 
Najwyższej Izby Kontroli lub uchybieniu 
godności stanowiska. Tylko te dwa typy 
deliktów dyscyplinarnych, występujące 
jedynie w podstawowym rodzaju (nie 
występują w typach kwalifikowanym lub 
uprzywilejowanym), zostały unormowane 
w art. 97a ust. 1 ustawy o NIK. W art. 71 
zostały wskazane podstawowe obowiązki 
kontrolera NIK:

 • należyte, bezstronne i terminowe wy
konywanie zadań;

 • obiektywne ustalanie i rzetelne doku
mentowanie wyników kontroli;

 • przestrzeganie tajemnicy ustawowo 
chronionej;

 • godne zachowanie się w służbie i poza 
służbą;

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawo
dowych.

Uchybieniem godności stanowiska jest 
natomiast niewłaściwe zachowanie się kon
trolera w trakcie wykonywania obowiąz
ków pracowniczych lub poza pracą, które 
go poniża (kompromituje) w oczach innych 
ludzi, np. przyjęcie korzyści materialnej 
w związku z wykonywaniem czynności 
kontrolnych, nadużycie alkoholu, używanie 
wulgarnych słów, udział w bójce lub pobi
ciu, kradzież, molestowanie seksualne39. 
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Przy uchybieniach godności stanowiska 
kontrolera chodzi o wszelkie zachowania 
w służbie i poza służbą, w życiu społecz
nym, a nawet prywatnym (nieetyczne, nie
moralne, gorszące), które przynoszą ujmę 
stanowisku kontrolera NIK40. Naruszenie 
obowiązku pracowniczego polegającego na 
godnym zachowaniu się w służbie i poza 
służbą będzie stanowić jednocześnie uchy
bienie godności stanowiska, co powinno 
znajdować odzwierciedlenie w opisie czynu 
przypisanego obwinionemu.

Podlegający ukaraniu w postępowaniu 
dyscyplinarnym czyn kontrolera powinien 
wyczerpywać znamiona czynu zabronio
nego wskazanego w art. 97a ust. 1 ustawy 
o NIK (deliktu dyscyplinarnego)41. Inaczej 
niż w prawie karnym, przy określaniu od
powiedzialności dyscyplinarnej „nie istnie
je wyraźny katalog przewinień dyscyplinar
nych. Podstawą odpowiedzialności dyscy
plinarnej są czyny godzące w dobro danej 
służby czy też godność związaną z wyko
nywaniem danej funkcji”42. „Gdy chodzi 
o delikty dyscyplinarne (w odróżnieniu od 
przestępstw określonych w kodeksie kar
nym), nie jest możliwa precyzyjna typizacja 
czynów zabronionych. Są one ustawowo 
niedookreślone z uwagi na obiektywną nie
możność stworzenia katalogu zachowań 
zagrażających należytemu wykonywaniu 

40	 Por.	wyrok	SN	z	11.9.2007,	odnoszący	się	do	sędziów,	SNO	50/07,	LEX	nr	471858.	
41	 Według	A.	Zolla	i	W.	Wróbla	czynami	zabronionymi	przez	ustawę	są	także	przewinienia	dyscyplinarne,	jeżeli	

odpowiedzialność	dyscyplinarna	została	uregulowana	ustawowo	–	zob.	W.	Wróbel,	A.	Zoll:	Polskie prawo 
karne. Część ogólna,	Kraków	2010,	s.	30-31.

42	 Zob.	wyrok	TK	z	11.9.2001,	SK	17/00,	OTK	ZU	nr	6/2001,	poz.	165	i	przywołane	tam	inne	orzeczenia	TK.
43	 Zob.	wyrok	TK	z	27.2.2001,	K	22/00,	LEX	nr	46860.
44	 Zob.	E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie 

Kontroli, Warszawa 2017, s. 285.
45	 Por.	wyrok	SN	z	22.6.2015,	SNO	34/15,	LEX	nr	1747852.

obowiązków służbowych, czy zachowa
niu godności zawodu”43. Z tych powodów 
w orzeczeniu o ukaraniu należy wskazać 
jako kwalifikację prawną czynu art. 97a 
ust. 1 ustawy o NIK, konkretyzując w jego 
sentencji, w opisie czynu przypisanego za
chowanie obwinionego przez wskazanie, 
na czym ten czyn polegał, z podaniem na
ruszonej normy postępowania wyrażonej 
w treści przepisów ustaw (w szczególno
ści ustawy o NIK), regulacji wewnętrz
nych (np. zarządzeń prezesa NIK) lub in
dywidualnych zakresów czynności albo 
innych aktów władczych (pisemnych lub 
ustnych)44, skierowanych do mianowane
go kontrolera NIK, w których przełożony 
nakłada na niego obowiązki pracownicze 
(np. poleceń służbowych) lub naruszonych 
wzorców postępowania kontrolera NIK, 
wynikających z norm etycznych i innych 
norm moralnych45. 

W postępowaniu dyscyplinarnym NIK nie 
ma możliwości zmiany kwalifikacji praw
nej czynu na surowszą, ponieważ wszyst
kie deliky dyscyplinarne są zagrożone tymi 
samymi karami. Odwoławcza komisja dys
cyplinarna może więc, stosując art. 455 zd. 
pierwsze k.p.k., nie zmieniając ustaleń fak
tycznych, poprawić (w uzasadnieniu orze
czenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej) 
błędną kwalifikację prawną niezależnie od 
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granic zaskarżenia i podniesionych zarzu
tów46. Z inną sytuacją mamy do czynienia 
w razie zbiegu deliktów naruszenia obowiąz
ków pracownika NIK i uchybienia godno
ści stanowiska, do czego dochodzi w razie 
naruszenia przez mianowanego kontrolera 
obowiązku godnego zachowania się w służ
bie lub poza służbą. W wypadku związania 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej zaka
zem reformationis in peius, naruszeniem 
art. 434 § 1 k.p.k. byłoby uzupełnienie (do
precyzowanie) opisu czynu przypisanego 
w ten sposób, aby odzwierciedlał on oba 
delikty dyscyplinarne. Prowadziłoby to do 
modyfikacji kwalifikacji prawnej czynu na 
niekorzyść obwinionego (zwiększenia dole
gliwości) w uzasadnieniu orzeczenia odwo
ławczej komisji dyscyplinarnej47. Stosownie 
do art. 455 zd. drugie k.p.k. w zw. z art. 97p 
ustawy o NIK zmiana kwalifikacji prawnej 
na niekorzyść obwinionego może nastąpić 
tylko wtedy, gdy wniesiono odwołanie na 
jego niekorzyść.

Rozważenia wymaga także, jak powinna 
postąpić odwoławcza komisja dyscyplinar
na orzekająca w warunkach nakazujących 
stosowanie zakazu reformationis in peius, 
jeśli dostrzega, że komisja dyscyplinarna 
prawidłowo ustaliła stan faktyczny, jed
nak dokonała błędnej oceny co do normy 
naruszonej zachowaniem obwinionego 
(np. naruszył on inny przepis ustawy lub 

46	 Por.	też	postanowienie	SN	z	26.5.2004,	sygn.	V	KK	4/04,	LEX	nr	111710.	W	praktyce,	ze	względu	na	to,	
że	oba	delikty	dyscyplinarne	unormowane	są	w	jednym	przepisie	(art.	97a	ust.	1	ustawy	o	NIK),	korekta	
kwalifikacji	prawnej	następuje	w	uzasadnieniu	orzeczenia	odwoławczej	komisji	dyscyplinarnej.

47	 Por.	wyrok	SN	z	2.3.2005,	IV	KK	9/05,	LEX	nr	147114.
48	 Por.	wyrok	Sądu	Najwyższego	z	5.5.2010,.	III	KK	386/09	LEX	nr	583862.
49	 Zob.	postanowienie	SN	z	25.2.2016,	sygn.	V	KK	418/15,	LEX	nr	2019585,	wyrok	SA	w	Katowicach	z	26.2.2015,	

sygn.	II	AKa	458/14,	LEX	nr	1770351.	Wydaje	się	zasadne	w	tej	sytuacji	uprzedzenie	na	rozprawie	odwoławczej	
stron	o	możliwości	przyjęcia,	że	czyn	obwinionego	narusza	inną	normę	niż	przyjęta	przez	komisję	dyscyplinarną	
–	por.	art.	399	w	zw.	z	art.	458	k.p.k.

zarządzenia Prezesa NIK, inną normę 
etyczną aniżeli przywołana w opisie czynu 
przypisanego). Biorąc pod uwagę, że zakaz 
reformationis in peius nie wpływa na moż
liwość modyfikacji opisu czynu, o ile nie 
zostaną dokonane niekorzystne dla obwi
nionego nowe ustalenia faktyczne48, wydaje 
się, że odwoławcza komisja dyscyplinarna 
może zmienić zaskarżone orzeczenie i sko
rygować opis czynu, przyjmując, że fakty 
uznane za udowodnione naruszają inną 
normę postępowania. Wadliwość orze
czenia komisji dyscyplinarnej sprowadza 
się w tym wypadku do błędu subsump
cji. Jest to sytuacja analogiczna do zmiany 
uznanej w orzecznictwie za nienaruszającą 
zakazu reformationis in peius, polegającej 
na przyjęciu w opisie czynu, że udowod
nione fakty wypełniają inne niż wskazane 
w tym orzeczeniu, alternatywne znamio
na przestępstwa tego samego rodzaju49.

Zakaz reformationis in peius wyklucza 
natomiast dokonywanie nowych ustaleń 
faktycznych, niekorzystnych dla obwinio
nego i dokonywanie korekt oraz „dookre
ślanie” opisu czynu w orzeczeniu odwo
ławczej komisji rozstrzygającej w ten spo
sób, żeby zachowanie obwinionego (wraz 
z okolicznościami towarzyszącymi zda
rzeniu) wypełniało wszystkie znamiona 
deliktu dyscyplinarnego lub zwiększało 
dolegliwość orzeczenia, np. ze względu na 
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negatywny z punktu widzenia obwinionego 
wydźwięk ustalonych nowych faktów50. 
Działanie zakazu wyłącza także możli
wość niekorzystnych zmian faktów ustalo
nych w orzeczeniu komisji dyscyplinarnej 
(np. przez inne określenie daty czynu, jeśli 
miałoby to znaczenie dla obwinionego). 
Jeśli jednak zmiany te byłyby obojętne 
dla interesów procesowych obwinionego, 
nie ma przeszkód do ich wprowadzania51.

Jeżeli zatem orzeczenie o ukaraniu nie 
ustala w ogóle, zarówno w opisie czynu 
zawartym w rozstrzygnięciu, jak i w jego 
uzasadnieniu, w zachowaniu obwinione
go wszystkich znamion przewinienia dys
cyplinarnego, to w wypadku braku od
wołania na niekorzyść obwinionego, jego 
uzupełnienie o brakujący element stanu 
faktycznego jest niemożliwe. Wykluczone 
jest uzupełnienie orzeczenia w postępo
waniu odwoławczym, jak też w postępo
waniu ponownym, jeżeli z innych powo
dów (np. z art. 439 § 1 k.p.k.) orzeczenie 
komisji dyscyplinarnej podlegałoby uchy
leniu i sprawa zostałaby przekazana do po
nownego rozpoznania. Jeżeli takie powody 
uchylenia orzeczenia nie zajdą, rozstrzy
gnięcie odwoławczej komisji dyscyplinar
nej może być tylko jedno: ze względu na 
zawarty w art. 443 k.p.k. pośredni zakaz 
reformationis in peius, zobligowany będzie 
do zmiany zaskarżonego orzeczenia przez 
uniewinnienie obwinionego. Wykluczone 
jest bowiem utrzymanie w mocy orzecze
nia wydanego w pierwszej instancji, zawie
rającego ukaranie za czyn, który w świetle 

50	 Por.	wyrok	SA	w	Katowicach	z	24.10.2013,	sygn.	II	AKa	347/13,	LEX	nr	1391899	i	przywołane	tam	orzecznictwo	
oraz	literaturę.

51	 Por.	T.	Grzegorczyk:	Kodeks postępowania karnego…, op.cit.

faktów przyjętych za jego podstawę nie jest 
deliktem dyscyplinarnym. Niezaskarżenie 
takiego ustalenia odwołaniem na nieko
rzyść obwinionego powoduje, że odwoław
cza komisja dyscyplinarna musi je przyjąć, 
bez względu na treść zebranych w sprawie 
dowodów. Działanie odwoławczej komi
sji dyscyplinarnej ogranicza się wyłącznie 
do stwierdzenia powyższego, oczywiste
go faktu i wyklucza możliwość przyjęcia, 
na podstawie własnej, poprawnej oceny 
materiału dowodowego sprawy, ustaleń 
odmiennych, choćby tylko takie uznała 
za prawdziwe. 

Należy dodać, że możliwość wyłącznie 
takiego orzekania przez odwoławczą ko
misję dyscyplinarną, w sytuacji gdy opis 
czynu przyjęty w orzeczeniu o ukaranie 
nie odpowiada zespołowi znamion deliktu 
dyscyplinarnego, nie będzie zależała ani 
od zakresu odwołania wnoszonego przez 
obwinionego, ani od wskazywanych w nim 
zarzutów. Utrzymanie w mocy takiego 
orzeczenia byłoby rażąco niesprawie
dliwe, co powoduje, że ‒ na podstawie 
art. 440 k.p.k. ‒ podlega ono niezależnie 
od granic zaskarżenia i podniesionych za
rzutów zmianie na korzyść obwinione
go, a odwoławcza komisja dyscyplinarna 
powinna zmienić zaskarżone orzeczenie 
i uniewinnić obwinionego. Nie może bo
wiem budzić wątpliwości, że utrzymanie 
w mocy orzeczenia o ukaraniu za czyn, 
który w świetle ustaleń tego orzeczenia nie 
jest zabroniony, wbrew sentencji orzecze
nia, nie wyczerpuje znamion przewinienia 
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dyscyplinarnego, zawsze uznamy za rażąco 
niesprawiedliwe52. Analogicznie należy 
postąpić, jeżeli znamię przewinienia dys
cyplinarnego zostało pominięte w opisie 
czynu przypisanego obwinionemu, na
tomiast ustalone i opisane w uzasadnie
niu orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 
Orzeczeniem, o którym mowa w usta
wie o NIK, jest wyłącznie rozstrzygnięcie 
sensu stricto i nie obejmuje motywów za
wartych w uzasadnieniu. Rozstrzygający 
jest zatem opis czynu w orzeczeniu i przy 
braku odwołania w tym zakresie na nieko
rzyść obwinionego odwoławcza komisja 
dyscyplinarna, rozpoznająca tylko jego 
odwołanie, nie może tego opisu uzupełnić 
o brakujące znamię, nawet gdyby było ono 
bez wątpliwości ustalone w uzasadnieniu 
orzeczenia o ukaraniu. Nie można bowiem 
stwierdzić, czy pominięte w zawartym 
w orzeczeniu o ukaraniu opisie czynu zna
mię przypisanego obwinionemu przewi
nienia dyscyplinarnego rzeczywiście nie 
było brane pod uwagę przy orzekaniu, czy 
też dopiero podczas sporządzania uza
sadnienia zostało wprowadzone do usta
leń. Możliwość uzupełnienia orzeczenia 
o takie znamię przy odwołaniu wnoszo
nym tylko przez obwinionego otwiera
łaby drogę do ewidentnych nadużyć, co 
w oczywisty sposób naruszałoby zakaz  
reformationis in peius53.

52	 Por.	W.	Kociubiński:	Glosa do postanowienia SN z 20 lipca 2005 r.,	I	KZP	20/05,	LEX	nr	51718	i	cytowane	
tam orzecznictwo oraz literatura.

53	 Tamże.
54	 Należy	przy	tym	pamiętać,	że	odwołanie	wniesione	przez	rzecznika	dyscyplinarnego	na	niekorzyść	obwinionego	

nie	może	już	być	modyfikowane	w	trakcie	postępowania	przed	odwoławczą	komisją	dyscyplinarną	przez	
podnoszenie	(np.	na	rozprawie	odwoławczej)	nowych	zarzutów.	Nie	mogą	być	one	przedmiotem	rozpoznania	
przez	odwoławczą	komisję	dyscyplinarną,	chyba	że	dotyczą	uchybień	podlegających	uwzględnieniu	z	urzędu	
(por.	wyrok	SA	we	Wrocławiu	z	16.11.2000,	sygn.	II	AKa	375/00,	LEX	nr	46834).	

W wypadku wniesienia odwołania na 
niekorzyść obwinionego w sytuacji, gdy 
opis czynu przypisanego w zaskarżonym 
orzeczeniu nie uwzględnia wszystkich zna
mion przewinienia dyscyplinarnego, odwo
ławcza komisja dyscyplinarna nie będzie 
związana ustaleniami przyjętymi w tym 
opisie i powinna dokonać merytorycznej 
kontroli rozstrzygnięcia pierwszoinstan
cyjnego na podstawie dowodów zebranych 
w sprawie. Jeżeli odwołanie rzecznika dys
cyplinarnego będzie zawierało właściwe 
zarzuty, które znajdą potwierdzenie w ma
teriale dowodowym (w tym w dowodach 
przeprowadzonych w postępowaniu od
woławczym) i będzie można wydać orze
czenie co do istoty sprawy, to na podstawie 
art. 437 § 2 k.p.k., w związku z art. 434 § 1 
k.p.k., odwoławcza komisja dyscyplinarna 
będzie uprawniona do zmiany zaskarżo
nego orzeczenia przez wprowadzenie do 
opisu czynu przypisanego obwinionemu 
pominiętego znamienia54. Zarzuty wska
zywane w odwołaniu na niekorzyść obwi
nionego mogą jednak okazać się bezzasad
ne, a odwoławcza komisja dyscyplinarna, 
oceniając zebrane dowody uzna, że pra
widłowe jest ustalenie, iż obwiniony nie 
zrealizował pominiętego w podstawie fak
tycznej orzeczenia znamienia przypisanego 
mu czynu. Stwierdzi zatem, że wadliwa 
jest treść orzeczenia, a nie jego podstawa 
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faktyczna. Wówczas art. 434 § 2 k.p.k. 
pozwoli odwoławczej komisji dyscyplinar
nej zmienić kierunek orzekania i orzec na 
korzyść obwinionego, a więc uniewinnić 
go od czynu55. Przepis art. 434 § 2 k.p.k. 
dopuszcza bowiem możliwość przełamania 
kierunku odwołania na korzyść obwinio
nego, stanowiąc w powiązaniu z art. 97p 
ustawy o NIK, że może on spowodować 
orzeczenie także na korzyść obwinione
go. Należy również przyjąć, że ‒ zgodnie 
z art. 434 § 2 i art. 440 k.p.k. oraz zasa
dą prawdy materialnej i trafnego orzeka
nia ‒ odwoławcza komisja dyscyplinarna 
ma prawo i obowiązek zbadania sprawy 
pod względem merytorycznym i praw
nym nie tylko w granicach odwołania, ale 
także z urzędu, niezależnie od tych granic 
‒ w celu stwierdzenia, czy nie zachodzi 
potrzeba orzeczenia na korzyść obwinio
nego, chociaż odwołanie wniesiono na jego 
niekorzyść, i to na każdej z podstaw okre
ślonych w art. 438 k.p.k.56

Pośredni zakaz  
reformationis in peius
Jednym z rozstrzygnięć zapadających 
w postępowaniu dyscyplinarnym NIK 
w II instancji jest uchylenie zaskarżonego 
orzeczenia i przekazanie sprawy komisji  

55	 Podstawą	takiego	orzeczenia,	oprócz	wskazanego	art.	434	§	2	k.p.k.	będzie	art.	440	k.p.k.	Uchylenie	orzeczenia	
i	przekazanie	sprawy	do	ponownego	rozpoznania,	stosownie	do	art.	437	§	2	zd.	drugie	k.p.k.	może	nastąpić	
wyłącznie	w	wypadkach	wskazanych	w	art.	439	§	1,	art.	454	lub	jeżeli	jest	konieczne	przeprowadzenie	na	
nowo	przewodu	w	całości	–	por.	W.	Kociubiński,	op.cit.

56	 Por.	uchwała	składu	7	sędziów	SN	z	29.5.1973,	sygn.	V	KRN	118/73,	OSNKW	1973,	nr	12,	poz.	155	
z	glosą	Z.	Dody,	OSPiKA	1974,	z.	11,	s.	497;	wyrok	SA	w	Białymstoku	z	10.4.2012,	sygn.	II	AKa	57/12,	LEX	
nr	1213914;	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	3.6.	Granice środka zaskarżenia a zakres kontroli odwoławczej.

57	 Por.	wyrok	SA	w	Białymstoku	z	31.1.2013,	sygn.	II	AKa	207/12,	LEX	nr	1292645.
58	 Tak	Trybunał	Konstytucyjny	w	uzasadnieniu	wyroku	P	22/07	z	28.4.2009,	Dz.U.	nr	68	poz.	585.
59	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	7,	Charakterystyka prawna tzw. pośredniego zakazu reformationis  

in peius.

dyscyplinarnej do ponownego rozpa
trzenia w innym składzie (art. 97n ust. 1 
ustawy o NIK). Na mocy art. 443 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK, zakaz  
reformationis in peius obowiązuje w postę
powaniu ponownym w I instancji. Stosownie 
do art. 443 k.p.k., w razie przekazania spra
wy do ponownego rozpoznania wolno w dal
szym postępowaniu wydać orzeczenie su
rowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy było 
ono zaskarżone na niekorzyść obwinionego. 

Zwrot „dalsze postępowanie” w rozu
mieniu art. 443 k.p.k. odnosi się zarów
no do pierwszego, jak i kolejnego oraz na
stępnych ponownych rozpoznań sprawy57. 
Zakaz pośredni ma taki sam zakres jak 
zakaz bezpośredni i podlega tym samym 
ograniczeniom58. Oznacza to w szczególno
ści, że orzeczeniem surowszym jest każde 
orzeczenie ustalające dolegliwość realnie 
większą od tej wynikającej z treści orze
czenia uchylonego. Zrównanie zakresu 
obowiązywania zakazu w postępowaniu 
odwoławczym oraz w postępowaniu po
nownym oznacza również, że ocena orze
czenia przez pryzmat interesu proceso
wego oskarżonego będzie każdorazowo 
dokonywana na podstawie tych samych 
kryteriów59, co pozwala pominąć rozwa
żania na ten temat w niniejszym rozdziale.
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Ze sformułowania art. 443 k.p.k. należy 
wyciągnąć wniosek, że zakres orzekania na 
niekorzyść obwinionego przy ponownym 
rozpoznawaniu sprawy jest „limitowany” 
zakresem wcześniejszego zaskarżenia orze
czenia na jego niekorzyść. Instytucja po
średniego zakazu reformationis in peius 
oznacza bowiem, że w toku postępowa
nia ponownego można wydać orzeczenie 
surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze orzeczenie było zaskarżo
ne na niekorzyść obwinionego. Wydaje 
się to oczywiste, jeśli dyspozycję art. 443 
k.p.k. odczyta się przez pryzmat rozwią
zania zawartego w przepisie art. 434 § 1 
k.p.k., zakazującego odwoławczej komi
sji dyscyplinarnej orzekać na niekorzyść 
obwinionego poza granicami zaskarżenia 
(oczywiście z wyjątkami przewidzianymi 
przez ustawę). Organ ten może więc orzec 
na niekorzyść obwinionego tylko w odnie
sieniu do tych rozstrzygnięć komisji dys
cyplinarnej, które zostały objęte zakre
sem zaskarżenia na niekorzyść. W dalszej 
kolejności oznacza to, że w zasadzie rów
nież komisja dyscyplinarna, rozpoznająca 
sprawę ponownie po uchyleniu pierwszego 
orzeczenia, może orzekać na niekorzyść 
obwinionego tylko w odniesieniu do tego 
zakresu rozstrzygnięcia, które zostało ob
jęte wniesionym na jego niekorzyść od
wołaniem. Dlatego obowiązkiem komisji 
dyscyplinarnej rozpoznającej ponownie 
sprawę jest zawsze dokładne zbadanie nie 
tylko w jakim zakresie przekazano mu spra
wę do ponownego rozpoznania, ale także 

60	 Por.	wyrok	SA	w	Warszawie,	sygn.	II	AKa	500/00,	LEX	nr	51507.
61	 Por.	wyrok	SA	w	Warszawie	z	16.12.2015,	sygn.	II	AKa	375/15,	LEX	nr	2009529.	
62	 Por.	wyrok	SA	w	Katowicach	z	2.6.2011,	sygn.	II	AKa	154/11,	LEX	nr	1001361.

w jakim zakresie dopuszczalne jest orze
kanie na niekorzyść obwinionego60. Zakaz 
określony w art. 443 k.p.k. rozumieć należy 
w ten sposób, że możliwość wydania przy 
ponownym rozpoznaniu sprawy orzeczenia 
surowszego uwarunkowane jest nie tylko 
tym, czy orzeczenie uchylone było zaskar
żone na niekorzyść obwinionego, ale także 
tym, czy takie odwołanie rzecznika dyscy
plinarnego zostało rzeczywiście rozpozna
ne i uwzględnione. Uprzednie zaskarże
nie orzeczenia na niekorzyść oskarżonego, 
o jakim mowa w art. 443 k.p.k., należy ro
zumieć nie tylko jako fakt zaskarżenia po
przedniego orzeczenia w tym kierunku, ale 
i wywołanie przez ten środek jego uchyle
nia. Jeżeli złożono dwa środki odwoławcze 
o różnych kierunkach, ale za zasadny uzna
no jedynie środek wniesiony na korzyść 
oskarżonego i to on spowodował uchylenie 
wyroku, to w postępowaniu ponownym 
działa zakaz reformationis in peius, mimo 
że nie działał w postępowaniu odwoław
czym61. Jeśli jednak przyczyną uchylenia 
orzeczenia zaskarżonego co do winy sta
nie się uwzględnienie wywiedzionego na 
niekorzyść obwinionego odwołania z po
wodu stwierdzenia podnoszonych w niej 
uchybień, możliwe będzie wymierzenie 
kary surowszej niż poprzednio. Przy braku 
zarzutu rażącej niewspółmierności kary 
w odwołaniu wniesionym na niekorzyść 
obwinionego zaskarżenie orzeczenia co do 
winy pozwala na zaostrzenie kary, jednak
że pod warunkiem stwierdzenia uchybień 
podniesionych w środku odwoławczym62.
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Nie można wykluczyć, że w postępo
waniu dyscyplinarnym NIK orzeczenia 
będą uchylane wielokrotnie na skutek od
wołań składanych w różnych kierunkach. 
W takim wypadku organ procesowy każ
dorazowo zobligowany będzie dokonać 
analizy wszystkich wydanych w sprawie 
orzeczeń, uwzględniając w szczególności 
kierunek odwołań oraz treść orzeczeń 
i uzasadnień sporządzonych w toku po
stępowania odwoławczego. Należy pod
kreślić, że niezwykle istotne znaczenie 
dla określenia zakresu, w którym komi
sja dyscyplinarna ponownie rozpoznająca 
sprawę będzie mogła rozstrzygać na nie
korzyść obwinionego, ma treść uzasadnie
nia odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 
Dopiero bowiem precyzyjne wskazanie 
zakresu, w którym odwołanie na nieko
rzyść obwinionego zostało uwzględnione, 
oraz zarzutów, które okazały się zasadne, 
pozwoli komisji dyscyplinarnej ponow
nie rozpoznającej sprawę określić granice, 
w których będzie mogła rozstrzygać na 
niekorzyść obwinionego63.

Należy mieć na uwadze, że zakres zaka
zu reformationis in peius w toku kolejnych 
postępowań może ulegać zmianom. Jeżeli 
związana nim komisja dyscyplinarna wyda 
orzeczenie ponowne, które będzie korzyst
niejsze z punktu widzenia interesu proce
sowego obwinionego i drugi raz zostanie 
ono zaskarżone wyłącznie na korzyść tej 
strony, pogorszeniu nie będzie mogła ulec 
nowo ukształtowana (przez drugie orze
czenie komisji dyscyplinarnej) sytuacja 
procesowa obwinionego. Jeżeli jednak to 

63 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	7,	Charakterystyka prawna tzw. pośredniego zakazu reformationis in peius.
64 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	7.

drugie rozstrzygnięcie komisji dyscypli
narnej zostanie zaskarżone również przez 
rzecznika dyscyplinarnego na niekorzyść 
obwinionego, wówczas istotne znaczenie 
będzie miało stanowisko odwoławczej ko
misji dyscyplinarnej. Uwzględnienie od
wołania wniesionego przez rzecznika dys
cyplinarnego spowoduje, że komisja w po
stępowaniu ponownym (w przykładzie: 
trzecim) będzie mogła pogorszyć sytuację 
obwinionego w zakresie wyznaczonym 
treścią drugiego orzeczenia i uzasadnie
nia odwoławczej komisji dyscyplinarnej, 
z ograniczeniami wynikającymi z treści 
pierwszego orzeczenia komisji dyscypli
narnej i kierunku jego zaskarżenia na ko
rzyść obwinionego64.

Reformationis in peius a postępowanie 
wszczęte po wniesieniu sprzeciwu
Ustawa o NIK przewiduje uproszczone 
postępowanie w razie popełnienia przez 
mianowanego kontrolera przewinienia 
mniejszej wagi. Zgodnie z art. 97b ust. 1 
ustawy o NIK, za mniejszej wagi narusze
nie obowiązków pracownika Najwyższej 
Izby Kontroli lub uchybienie godności 
stanowiska dyrektor właściwej kontrol
nej jednostki organizacyjnej Najwyższej 
Izby Kontroli, a w odniesieniu do niego 
‒ prezes Najwyższej Izby Kontroli, może 
ukarać mianowanego kontrolera upomnie
niem na piśmie. Z ust. 2 i 3 wynika, że 
ukarany może wnieść sprzeciw do preze
sa NIK w ciągu 7 dni od doręczenia mu 
upomnienia na piśmie. W razie wniesienia 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, prezes 
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wydaje polecenie wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego.

Powstaje zatem pytanie, czy w postę
powaniu dyscyplinarnym, wszczętym na 
skutek wniesienia sprzeciwu przez mia
nowanego kontrolera NIK i prowadzonym 
przez rzecznika dyscyplinarnego, a następ
nie przed komisją dyscyplinarną orzekającą 
w I instancji, obowiązuje zakaz orzekania 
na niekorzyść obwinionego i komisja dys
cyplinarna jest władna ukarać obwinionego 
karą surowszą od kary upomnienia.

W pierwszej kolejności należy ustalić, 
czy w takim postępowaniu znajdzie za
stosowanie art. 434 lub 443 k.p.k.. Biorąc 
pod uwagę, że adresatem bezpośredniego 
zakazu reformationis in peius jest odwo
ławcza komisja dyscyplinarna, a sprzeciw 
dopiero powoduje wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, przepis art. 434 k.p.k. 
nie chroni obwinionego przed ukaraniem, 
np. karą nagany w orzeczeniu pierwszoin
stancyjnym wydanym przez komisję dys
cyplinarną. W odniesieniu do pośrednie
go zakazu reformationis in peius należy 
zauważyć, że wiąże on komisję dyscypli
narną, która rozpoznaje sprawę ponownie 
(po raz kolejny)65, a w wypadku wniesienia 
sprzeciwu komisja dyscyplinarna rozstrzy
ga sprawę po raz pierwszy. Ponadto Sąd 
Najwyższy słusznie wywiódł, że przepis 
art. 443 k.p.k. dotyczy jedynie postępo
wania prowadzonego w następstwie wnie
sienia środków odwoławczych, a nie in
nych środków zaskarżenia66. Sprzeciw 

65	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	Wstęp.
66	 W	postanowieniu	z	22.3.2012,	V	KZ	7/12,	LEX	nr	1187283.
67	 Odmiennie	E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka:	Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie 

Kontroli, Warszawa 2011, s. 324. 

mianowanego kontrolera od pisemnego 
upomnienia nie jest środkiem odwoław
czym67, gdyż nie posiada charakterystycz
nej dla nich cechy dewolutywności (nie 
przenosi postępowania do wyższej instan
cji) i ma charakter wyłącznie kasacyjny 
(uchyla udzielone upomnienie). 

Powyższe wywody prowadzą do wnio
sku, że wniesienie sprzeciwu od pisem
nego upomnienia nie umożliwia obwinio
nemu powoływania się w postępowaniu 
dyscyplinarnym na art. 434 lub 443 k.p.k. 
w celu ochrony przed ukaraniem karą su
rowszą. Wydaje się jednak, że nieobowią
zywanie zakazu reformationis in peius po 
wniesieniu sprzeciwu przez obwinionego 
godzi w zasadę demokratycznego państwa 
prawa (art. 2 Konstytucji RP), konsty
tucyjne prawa do obrony (art. 42 ust. 2 
Konstytucji), zaskarżania orzeczeń (art. 78 
Konstytucji) oraz jawnego rozpatrzenia 
sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Z tego 
względu należałoby przyjąć, że w postę
powaniu dyscyplinarnym NIK zainicjo
wanym w wyniku wniesienia sprzeciwu, 
orzeczenie surowszej kary niż upomnie
nie byłoby dopuszczalne jedynie wówczas, 
gdyby w toku przewodu dyscyplinarnego 
ujawnione zostały nowe, istotne okoliczno
ści obciążające, wykraczające poza mate
riały, które stanowiły podstawę ukarania 
pisemnym upomnieniem na podstawie 
art. 97b ust. 1 ustawy o NIK. Wymiar kary 
surowszej bez stwierdzenia nowych oko
liczności (tj. ujawnionych po dacie ukarania 
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pisemnym upomnieniem) byłby odbiera
ny jako swoista kara za wniesienie sprze
ciwu od tego upomnienia i pozostawałby 
w sprzeczności z postulatem zapewnienia 
swobody podejmowania decyzji w tej spra
wie. Wydaje się, że powyższa interpreta
cja zapewnia dostateczną ochronę przed 
nieuzasadnionym pogorszeniem sytuacji 
procesowej mianowanego kontrolera wno
szącego sprzeciw68.

Podsumowanie
Zakaz reformationis in peius jest istot
nym elementem prawa do obrony. 
Unormowania z art. 434 § 1 oraz art. 443 
k.p.k. zapewniają obwinionemu, który zło
żył odwołanie, że jego sytuacja względem 
tej, która zaistniała po wydaniu orzeczenia 
przez komisję dyscyplinarną, nie ulegnie 
pogorszeniu w jakimkolwiek zakresie. 

Naruszenie zakazu przewidziane
go w art. 434 § 1 i art. 443 k.p.k. sta
nowi względną przyczynę odwoław
czą (art. 438 pkt 2 k.p.k.). Uchybienie 

68	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	11.4.	Wyłączenie zakazu reformationis in peius w innych postępowaniach. 
69	 Por.	wyrok	Sądu	Najwyższego	z	6.7.2006,	V	KK	499/05.
70	 Por.	M.	Szewczyk,	op.cit.,	rozdział	12.1.	Wnioski	de lege lata.

polegające na pogwałceniu zakazu refor-
mationis in peius przez jego błędną wy
kładnię jest uznawane za rażące narusze
nie prawa, ponieważ dotyczy przepisów 
postępowania, które mają charakter gwa
rancyjny i wpływają w istotny sposób na 
treść orzeczenia69. 

Utrzymanie w mocy orzeczenia wyda
nego z naruszeniem zakazu reformationis 
in peius byłoby rażąco niesprawiedliwe 
w rozumieniu art. 440 k.p.k. 

Oznacza to, że odwoławcza komisja dys
cyplinarna, kontrolując orzeczenie zaskar
żone wyłącznie na korzyść obwinionego, 
jest zobligowana, niezależnie od granic za
skarżenia i podniesionych zarzutów, do 
zbadania, czy rozstrzygnięcie nie zostało 
wydane z naruszeniem zakazu reforma-
tionis in peius70.
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