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Zmiany w ustawie z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli wprowadzo-
ne ustawą nowelizującą w 2011 r.3 spowo-
dowały, że postępowanie dyscyplinarne 
w NIK zostało unormowane bezpośred-
nio w ustawie o NIK. Z dniem 3 września 
2011 r. przestało obowiązywać zarządze-
nie Marszałka Sejmu z 8 sierpnia 1995 r. 

w sprawie postępowania dyscyplinarnego 
w Najwyższej Izbie Kontroli4. W rozdzia-
le 4a ustawy o NIK – „Odpowiedzialność 
dyscyplinarna mianowanych kontrolerów” 
zostały unormowane w szczególności ro-
dzaje przewinień i kar dyscyplinarnych 
oraz podstawowe kwestie trybu wszczy-
nania i prowadzenia postępowania dyscy-
plinarnego. Ustawodawca nie zdecydował 
się jednak na wyczerpujące uregulowanie 

Gwarancja rzetelnego postępowania i sprawiedliwego procesu

Zasada bezpośredniości  
w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK

Postępowanie dyscyplinarne w  NIK, podobnie jak wszystkie inne  
postępowania, w których ustalana jest odpowiedzialność o charakterze  
represyjnym1, oparte jest na zasadzie bezpośredniości2. Przestrzeganie 
tej zasady przede wszystkim w  postępowaniu przed komisjami dys-
cyplinarnymi orzekającymi w  I instancji ma doniosłe znaczenie dla  
zachowania gwarancji rzetelnego postępowania i sprawiedliwego proce-
su. Orzekanie nie byłoby jednak niekiedy możliwe, gdyby zasada bez-
pośredniości miała charakter absolutny, niedopuszczający odstępstw 
od niej w sytuacjach wyjątkowych.

1 Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.12.2008 r., K 33/07 (DzU.2008.225.1502).
2 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 04.10.2007 r., SNO 61/07, LEX nr 471835; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 

Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów NIK, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 53.
3 Ustawa z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2010.227.1482 ze zm.).
4 MP.1995.40.474 ze zm.
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postępowania dyscyplinarnego w usta-
wie o NIK, odsyłając w art. 97p tej usta-
wy do odpowiedniego stosowania prze-
pisów Kodeksu postępowania karnego 
w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie o NIK. 

Z przepisów rozdziału 4a ustawy o NIK 
można jednak wyinterpretować normy 
lub zespoły norm stanowiące zasady po-
stępowania dyscyplinarnego, w szcze-
gólności zasadę prawa do obrony, zasadę  
dwuinstancyjności, a także bezpośred-
niości. 

Zasada bezpośredniości najpełniej zo-
stała omówiona w orzecznictwie i lite-
raturze prawa karnego procesowego. 
Jest ona uznawana za jedną z naczel-
nych zasad procesowych i znajduje za-
korzenienie w Konstytucji RP5. Na jej 
temat wypowiedział się również Try bu nał 
Konstytucyjny (TK) w wyroku z 7 grud-
nia 2010 r., sygn. akt P/11/096. Try bu nał 
zwrócił uwagę na gwarancyjną funkcję 
zasady bezpośredniego przeprowadze-
nia dowodu w postępowaniu sądowym 
na rozprawie. Zdaniem TK, zasada bez-
pośredniości jest ważną gwarancją kon-
tradyktoryjności postępowania oraz rów-
ności stron procesowych. Ścisły związek 
tych zasad polega na tym, że korzystanie 
przez sąd z pierwotnych źródeł dowodo-
wych7 bezpośrednio na rozprawie daje 
stronom możliwość czynnego udziału 

w postępowaniu dowodowym przez sta-
wianie pytań osobom przesłuchiwanym 
w ich obecności, zgłaszanie zastrzeżeń 
i uwag co do przeprowadzonych dowo-
dów czy innych czynności. Umożliwienie 
każdej stronie procesu aktywności dowo-
dowej i udziału w czynnościach dowodo-
wych kształtuje sytuację, w której real-
na staje się możliwość dokonania praw-
dziwych ustaleń faktycznych. Dążenie 
do maksymalnej redukcji pośredników 
w źródłach dowodowych oraz do zwięk-
szenia kontaktu sądu z pierwotnymi do-
wodami pozwala sędziom na zdobycie 
większego zakresu informacji. 

Poznanie przez sąd zdarzenia przestęp-
nego, a więc zawsze zdarzenia przeszłe-
go, jest w istocie poznaniem pośrednim. 
Pomostem między osobą fizyczną wystę-
pującą w roli organu postępowania a po-
znawaną rzeczywistością są dowody jako 
źródła informacji. Podkreśla się, że zasa-
da prawdy materialnej wytycza cel po-
stępowania dowodowego, natomiast za-
sada bezpośredniości określa jego meto-
dę. Dyrektywa bezpośredniości obejmuje 
postulat, aby występujące między pozna-
jącym przeszłość sędzią a samą przeszło-
ścią ogniwa dowodowe były zredukowa-
ne do minimum, bowiem z doświadczenia 
życiowego i procesowego wynika, że im  
więcej ogniw pośrednich, tym większe nie-
bezpieczeństwo zniekształceń na drodze 

5 Zob. P. Wiliński: Proces karny w świetle konstytucji, LEX nr 135588.
6 DzU.2010. 236.1566.
7 Dowody pierwotne to dowody oryginalne, pochodzące „z pierwszej ręki”, czyli od osoby lub rzeczy 

(tj. źródła dowodowego), która miała bezpośredni kontakt z udowadnianym faktem, np. naoczny świadek. 
Natomiast dowodem pochodnym jest dowód pochodzący od osoby lub rzeczy, która nie miała bezpośred-
niego kontaktu z udowadnianym faktem, np. świadek ze słyszenia, kopia dokumentu. Oznacza to, że źró-
dło dowodu w takiej sytuacji pośredniczy między dowodem pierwotnym a udowadnianym faktem.
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do prawdy8. Sąd, przesłuchując bezpośred-
nio świadka lub oskarżonego, nie tylko za-
poznaje się z tą relacją bez jakichkolwiek 
pośredników, lecz także może łatwiej oce-
nić wiarygodność tej relacji. Bezpośrednie 
przeprowadzenie dowodu ma zatem nie 
tylko duże znaczenie dla sądu, lecz także 
dla stron postępowania, a wszelkie wy-
jątki od zasady bezpośredniości negatyw-
nie rzutują na aktywność procesujących 
się podmiotów.

Zasada bezpośredniości obejmuje trzy 
węższe dyrektywy, pozostające ze sobą 
w ścisłym związku:
• sąd powinien opierać się wyłącznie na 

dowodach przeprowadzonych na roz-
prawie (posiedzeniu);

• sąd powinien zetknąć się bezpośrednio 
ze źródłami i środkami dowodowymi;

• sąd powinien opierać się przede wszyst-
kim na dowodach pierwotnych9.
Wobec tego, że zasada bezpośrednio-

ści nie została wyrażona expressis verbis 
w Kodeksie postępowania karnego, nale-
ży w nim poszukiwać prawnych podstaw 
wymienionych dyrektyw składających się 
na nią. Jedynie pierwsza dyrektywa zosta-
ła sformułowana wprost w art. 410 k.p.k., 
według którego podstawę wyroku może 
stanowić tylko całokształt okoliczności 
ujawnionych w toku rozprawy głównej, 

jak również w art. 92 k.p.k. (podstawę 
orzeczenia może stanowić tylko cało-
kształt okoliczności ujawnionych w po-
stępowaniu, mających znaczenie dla roz-
strzygnięcia)10. Zasada bezpośredniości 
jest wyprowadzana przez doktrynę i ju-
dykaturę z art. 174 k.p.k. (dowodu z wyja-
śnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie 
wolno zastępować treścią pism, zapisków 
lub notatek urzędowych) oraz a contrario 
z przepisów ograniczających posługiwanie 
się przez sąd dowodami pochodnymi przy 
ustalaniu stanu faktycznego, w szczegól-
ności z art. 389, 391-393a k.p.k.11.

Trybunał Konstytucyjny w przywoła-
nym wyroku wyraził pogląd, że zasada 
bezpośredniości nie ma charakteru abso-
lutnego, zatem dopuszczalne jest wprowa-
dzanie wyjątków od niej. Uzasadnieniem 
dla ich wprowadzenia mogą być następu-
jące przesłanki: a) dowód pierwotny nie 
istnieje lub nie jest dostępny; b) dowód 
ma ze swej istoty charakter pochodny; 
c) zachodzi potrzeba weryfikacji dowodu 
pierwotnego przez wykorzystanie dowodu 
pochodnego; d) wymagają tego postulaty 
szybkości i ekonomii procesowej; e) istnie-
je potrzeba ochrony wartości innych niż 
trafność ustaleń w procesie karnym12. Aby 
wykorzystanie dowodów pochodnych było 
zgodne z prawem, muszą zostać spełnione 

8 Zob. np. J. Tylman: Zasada bezpośredniości na tle zmian w polskim prawie karnym procesowym, [w:] Rzetelny 
proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, pod red. J. Skorupki, Oficyna 2009, Lex nr 104233.
K. Nowicki: Wyjątki od zasady bezpośredniości w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” nr 2/2009, s. 114.

9 Zob. np. T. Nowak: Zasada bezpośredniości w polskim procesie karnym, Poznań 1971, s. 46-51; H. Palusz-
kiewicz: Zasada bezpośredniości a wyrokowanie poza rozprawą w świetle kodeksu postępowania karnego,  
[w:] Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce, Poznań 2004, s. 177; J. Tylman, op. cit.

10 Zob. J. Tylman, op. cit.
11 Zob. A. Gaberle: Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 86;  

por. też: R. Kmiecik, E. Skrętowicz: Proces karny. Część ogólna, wyd. IV, Kraków 2004, s. 101.
12 Tak A. Gaberle, op. cit., s. 90.
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przewidziane przez ustawę warunki do-
puszczalności takiej czynności.

Należy zauważyć, że wprowadzone przez 
ustawodawcę odstępstwa od zasady bez-
pośredniości są zróżnicowane. Wyjątki do-
tyczą nie zawsze zasady jako całości, ale 
często tylko poszczególnych jej elemen-
tów (dyrektyw). Poza tym różne są powo-
dy prawem przewidzianych wyjątków, co 
wyraźnie rzutuje na ich legislacyjny kształt. 
Biorąc pod uwagę szybki rozwój instytucji 
konsensualnych, również w naszym syste-
mie karnoprocesowym, można je podzie-
lić na tradycyjne (art. 389, 391 i n. k.p.k.) 
oraz na związane z – względnie nowymi 
– instytucjami (konstrukcjami) oparty-
mi na tak zwanych porozumieniach pro-
cesowych (art. 387, 388 k.p.k.), w których 
zgoda co najmniej oskarżonego powoduje 
możliwość ograniczenia lub zaniechania 
postępowania dowodowego i wydawania 
wyroków na podstawie materiału dowo-
dowego zgromadzonego w aktach postę-
powania przygotowawczego13.

Przenosząc powyższe rozważania na 
grunt postępowania dyscyplinarnego 
w NIK, należy stwierdzić, że zasada bez-
pośredniości w tym postępowaniu obej-
muje postulat, aby między komisją dys-
cyplinarną – dążącą do ustalenia stanu 
faktycznego – a zdarzeniem podlegają-
cym ustaleniu występowało jak najmniej 
ogniw pośrednich, które mogą na skutek 
różnych zniekształceń wpłynąć na usta-
lenie prawdy materialnej. Obejmuje ona 
także swym znaczeniem kolejne postulaty, 

według których komisja dyscyplinarna po-
winna opierać się wyłącznie na dowodach 
przeprowadzonych na rozprawie, bezpo-
średnio zetknąć się ze źródłami i środkami 
dowodowymi oraz opierać się na dowo-
dach pierwotnych. Stanowi ona nie tylko 
podstawę do właściwej oceny dowodów, 
ale także daje możliwość zapoznania się 
z dowodami przez strony postępowania, 
a w konsekwencji ich kontrolę i spożytko-
wanie dla obrony własnych interesów14. 

Jak już wyżej wskazano, zasada bezpo-
średniości realizuje się na rozprawie w fazie 
postępowania dowodowego. Komisja 
Dyscyplinarna w NIK rozpoznaje spra-
wy dyscyplinarne na rozprawie, o czym 
stanowi w szczególności przepis art. 97i 
ust. 1 ustawy o NIK. Stosownie do art. 97g 
ust. 2 i art. 97h ust. 1 i 2 ustawy o NIK, 
rozprawa jest jawna dla stron postępowa-
nia (tj. co do zasady – rzecznika dyscypli-
narnego i obwinionego), osób wchodzą-
cych w skład Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli oraz dla mianowanych kontrole-
rów. Biorąc pod uwagę represyjny charak-
ter postępowań dyscyplinarnych, wyda-
wanie orzeczeń o ukaraniu po przeprowa-
dzeniu dowodów na rozprawie, odesłanie  
do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego – nale-
ży przyjąć, że w postępowaniu dyscypli-
narnym w NIK obowiązuje zasada bez-
pośredniości. 

Zasada bezpośredniości służy wykry-
ciu prawdy obiektywnej i stwarza gwaran-
cję właściwego orzekania15. Należy więc 

13 Zob. J. Tylman, op. cit.
14 Por. wyrok SA w Łodzi z 03.04.2007 r., sygn. akt II AKa 35/07, LEX 395607.
15 Por. wyrok składu 7 sędziów SN z 17.10.1980 r., V KRN 96/80, LEX nr 19709.
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przyjąć, że orzekanie w postępowaniu dys-
cyplinarnym w NIK powinno odbywać się 
po wszechstronnym rozważeniu wszelkich 
okoliczności zbadanych w toku postępo-
wania dowodowego, a więc jawnych dla 
stron postępowania. Podstawę orzecze-
nia komisji dyscyplinarnej powinien sta-
nowić zatem, stosownie do art. 410 k.p.k. 
i art. 365 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy 
o NIK, całokształt okoliczności ujawnio-
nych w toku prowadzonej ustnie rozprawy. 
Natomiast odwoławcza komisja dyscypli-
narna, w granicach środka odwoławcze-
go (art. 433 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy  
o NIK), jest zobowiązana w szczególno-
ści do kontroli prawidłowości ustaleń 
faktycznych i oceny dowodów przepro-
wadzonych przez komisję odwoławczą,  
a zwłaszcza do kontroli, czy przekonanie 
komisji odwoławczej zostało oparte na 
wszechstronnej ocenie całokształtu oko-
liczności ujawnionych w toku rozprawy 
(art. 410 k.p.k.).

Ujawnienie dowodów powinno nastąpić 
na rozprawie. Jeżeli czynność ta nastąpiła 
po ogłoszeniu treści orzeczenia o ukara-
niu, a nawet wcześniej, lecz po zamknię-
ciu przewodu dyscyplinarnego, czyli bez 
umożliwienia stronom i członkom komisji 
dyscyplinarnej bezpośredniego zetknię-
cia się z tymi dowodami na rozprawie, to 
tego rodzaju uchybienie procesowe może 
mieć wpływ na treść orzeczenia o uka-
raniu. Wynika to stąd, że nieujawnienie 

całokształtu okoliczności sprawy na roz-
prawie powoduje, że nie można mieć pew-
ności, iż przekonanie komisji dyscyplinar-
nej o wiarygodności lub niewiarygodno-
ści określonych dowodów pozostaje pod 
ochroną zasady swobodnej oceny dowo-
dów wyrażonej w art. 7 k.p.k.16, która 
niewątpliwie ma zastosowanie również 
w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK17. 
Ponadto nieujawnienie całokształtu oko-
liczności sprawy na rozprawie może utrud-
nić realizację prawa do obrony. W świe-
tle art. 410 k.p.k., komisja dyscyplinar-
na może czynić ustalenia faktyczne tylko 
na podstawie tych dowodów, do których 
strony mają dostęp w toku rozprawy,  
dzięki czemu mogą realizować swoje 
uprawnienia18.

Reasumując, naruszenie art. 410 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK, polegające 
na oparciu orzeczenia o ukaraniu na do-
wodach nieujawnionych w toku rozpra-
wy, stanowi obrazę przepisów postępo-
wania, która może mieć wpływ na treść 
orzeczenia i stanowi podstawę do uchy-
lenia przez odwoławczą komisję dyscypli-
narną orzeczenia komisji dyscyplinarnej 
i przekazania sprawy do ponownego roz-
patrzenia w innym składzie19. 

Wszelkie odstępstwa od tej zasady 
powinny być dopuszczane przez komi-
sję dyscyplinarną ostrożnie, z uwzględ-
nieniem okoliczności konkretnej sprawy 
i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych 

16 Por. wyrok SN z 23.07.2003 r., V KK 375/02, LEX nr 80278.
17 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op. cit., s. 44, 48.
18 Por. postanowienie SN z 08.03.2006 r., sygn. akt III KK 246/05, LEX nr 180773, wyrok SN z 04.04.2006 r., 

sygn. akt IV KK 454/05, OSNwSK 2006 r., z. 1, poz. 729.
19 Por. np. wyrok SN z 17.09.2004 r., sygn. akt IV KK 102/04, LEX nr 126693.
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w odpowiednio stosowanych przepisach 
Kodeksu postępowania karnego20. Należy 
przyjąć, że w postępowaniu dyscyplinar-
nym w NIK zasada bezpośredniości może 
nie być zachowana w razie wystąpienia 
okoliczności wskazanych w szczególno-
ści w art. 387 i n. k.p.k. 

Można wskazać następujące odstępstwa 
od zasady bezpośredniości:
1. Odczytywanie na rozprawie protoko-
łów zeznań świadków w razie niemożliwo-
ści przeprowadzenia dowodu albo potrzeby 
weryfikacji dowodu (art. 391 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK).
Stosownie do art. 391 § 1 i 1a k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK, dopuszczalne 
jest odczytanie treści protokołu zeznań 
świadka, jeżeli:
• świadek bezpodstawnie odmawia ze-

znań;
• świadek zeznaje odmiennie niż poprzed-

nio albo 
• świadek oświadczy, że pewnych oko-

liczności nie pamięta; 
• świadek przebywa za granicą;
• świadkowi nie można było doręczyć we-

zwania;
• świadek nie stawił się z powodu nieda-

jących się usunąć przeszkód;
• przewodniczący komisji dyscyplinar-

nej zaniechał wezwania świadka na 

podstawie art. 333 § 2 k.p.k. (tj. w sy-
tuacji gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł 
o zaniechanie wezwania i odczytanie na 
rozprawie zeznań świadków przebywa-
jących za granicą lub mających stwier-
dzić okoliczności, którym obwiniony 
w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, 
a okoliczności te nie są tak doniosłe, aby  
konieczne było bezpośrednie przesłu-
chanie świadków na rozprawie);

• świadek zmarł, a także na podstawie 
art. 391 § 2 k.p.k. w zw. z art. 97p usta-
wy o NIK;

• świadek w innej toczącej się sprawie jest 
obwiniony o współudział w przewinie-
niu dyscyplinarnym objętym postępo-
waniem.
W wyniku nowelizacji Kodeksu po-

stępowania karnego, dokonanej ustawą 
z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw21, z dniem 1 lipca 
2015 r. przemodelowane zostało postępo-
wanie karne w kierunku kontradyktoryj-
ności, która stwarza najlepsze warunki do 
wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej 
służy poszanowaniu praw uczestników po-
stępowania. Obecnie zasadą jest, że stro-
na22, a nie przewodniczący zespołu orze-
kającego komisji dyscyplinarnej, odczytu-
je treść protokołów złożonych poprzednio 

20 Por. wyrok składu 7 sędziów SN z 17.10.1980 r., V KRN 96/80, LEX nr 19709.
21 DzU.2013.1247 ze zm., zwana ustawą nowelizującą.
22 Stosownie do art. 391 § 1b k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy o NIK, w wyjątkowym wypadku, uzasadnionym 

szczególnymi okolicznościami, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłuchania nie może być ustalo-
na w inny sposób, to komisja dyscyplinarna, a nie strona, zadając pytanie, może odczytać protokół w za-
kresie, o którym mowa w art. 391 § 1 k.p.k. Ponadto w razie niestawiennictwa strony, na której wniosek 
dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno-
ściami, w tym gdy komisja dyscyplinarna dopuściła i przeprowadza dowód z urzędu, dowód przeprowadza 
komisja dyscyplinarna w granicach tezy dowodowej (art. 391 § 1c k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy o NIK).
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przez niego zeznań w postępowaniu wyja-
śniającym lub przed komisją dyscyplinar-
ną23 w tej lub innej sprawie albo w innym 
postępowaniu przewidzianym przez usta-
wę. Po odczytaniu odpowiedniego frag-
mentu protokołu strona umożliwia świad-
kowi wypowiedzenie się co do jego treści  
i wyjaśnienie zachodzących sprzeczno-
ści. Zeznania mogą być odczytane jedy-
nie w niezbędnym zakresie24.

Przewidziane w art. 391 k.p.k. przyczy-
ny odczytania zeznań świadka sprowadza-
ją się do dwóch sytuacji: niemożliwość 
przeprowadzenia dowodu oraz potrzeba 
weryfikacji dowodu25. Komisja dyscypli-
narna nie może korzystać z tego przepisu 
bez uprzedniego wyczerpania możliwo-
ści przesłuchania świadka. Odczytanie 
całości zeznań świadka, który stawił się 
na rozprawę, bez uprzedniego wysłucha-
nia jego zeznań co do okoliczności spra-
wy narusza zasadę bezpośredniości oraz 
ustności rozprawy i nie znajduje podstawy 
prawnej. Każdy bowiem świadek powi-
nien w warunkach swobody wypowiedzi 
zeznać to, co pamięta, a stosownymi pyta-
niami należy pomóc świadkowi w odtwo-
rzeniu szczegółów przez niego zapomnia-
nych; ujawniając zaś odpowiednie frag-
menty jego poprzednich zeznań, należy 

wyjaśnić ewentualnie występujące mię-
dzy nimi sprzeczności26.

Za nieprawidłowe należy uznać odczyta-
nie na rozprawie zeznań świadka z postę-
powania wyjaśniającego, po jego oświad-
czeniu, że nie ma nic więcej do dodania 
poza tym, co zeznał dotychczas. Komisja 
dyscyplinarna powinna podjąć próbę uzy-
skania informacji dowodowych. Na ogół 
można w tych sytuacjach przypuszczać, 
że istotą omawianego zachowania świad-
ka jest próba uchylenia się od rzetelnego 
spełnienia powinności świadka, w szcze-
gólności ograniczenie się do werbalnego 
potwierdzenia treści zaprotokołowanych 
w postępowaniu wyjaśniającym, by w ten 
sposób zmniejszyć niedogodności i stres 
związany z zeznaniami, a zwłaszcza skrócić 
czas występowania w roli świadka, unik-
nąć sprzeczności z treścią protokołu ze-
znań złożonych przed rzecznikiem dys-
cyplinarnym, pretensji o treść zeznań ze 
strony osób nią zainteresowanych itp. Taka 
metoda odbierania zeznań nie sprzyja do-
chodzeniu do prawdy materialnej, zamie-
rzonemu w art. 171 § 1 k.p.k. Przepis ten 
ustala, że zeznanie świadka powinno być 
przede wszystkim swobodną relacją, skon-
trolowaną przez konfrontację z innymi wy-
powiedziami tego świadka bądź innych 

23 W razie przesłuchania świadka przed odwoławczą komisją dyscyplinarną (art. 452 § 2 k.p.k. w zw. 
z art. 391 oraz art. 458 k.p.k. i art. 97p ustawy o NIK) możliwe jest również odczytanie w niezbędnym za-
kresie treści protokołów z zeznań świadka złożonych na rozprawie odwoławczej.

24 Należy jednak pamiętać, że stosownie do art. 36 pkt 2 ustawy nowelizującej, w sprawach, w których 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wniesiono do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, 
przepis art. 391 k.p.k. stosuje się w brzmieniu dotychczasowym (tj. obowiązującym do 30.06.2015 r.) do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania

25 Por. wyrok SA w Łodzi z 20.12.2005 r., sygn. akt II AKa 170/05, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2007 
(wkładka), s. 50.

26 Por. wyrok SA w Krakowie z 14.12.2006 r., sygn. akt III AKz 29/05, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 
nr 2/2007, s. 41.



64 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Rafał Padrak

osób, a w końcu odpowiedziami na pyta-
nia. Świadek powinien własnymi słowami 
zeznać, co zapamiętał o istotnych faktach, 
ewentualnie co zostało mu przypomniane 
z jego zeznań w postępowaniu wyjaśniają-
cym, a w razie potrzeby wyjaśnić rozbież-
ności, to jest podać, która z rozmaitych 
wersji jest prawdziwa i z jakich przyczyn 
podał tę wersję, której nie podtrzymuje27.

Zaniechanie przez komisję dyscyplinar-
ną podjęcia próby uzyskania od świadków 
spontanicznych wypowiedzi przed odczy-
taniem protokołów z postępowania wyja-
śniającego rażąco narusza zasady bezpo-
średniości i ustności, a przez to wpływa 
na sposób ustalania prawdy materialnej, 
więc także na orzekanie28.
2. Odczytywanie na rozprawie wyjaśnień 
obwinionego w razie niemożliwości prze-
prowadzenia dowodu albo potrzeby we-
ryfikacji dowodu (art. 389 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK).
Obwiniony ma prawo skorzystać z prawa 
odmowy składania wyjaśnień (art. 300 § 1, 
art. 386 § 1 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy 
o NIK). Jeżeli jednak decyduje się składać 
wyjaśnienia, w wyjątkowych sytuacjach 
wolno odczytywać jego wcześniejsze wyja-
śnienia. Postawa obwinionego może powo-
dować odstępstwo od zasady bezpośred-
niości. Stosownie do art. 389 § 1-5 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK, dopusz-
czalne jest odczytanie treści protokołu 

wyjaśnień obwinionego, wyłącznie w od-
powiednim zakresie, jeżeli:
• obwiniony nie stawił się na rozprawę,
• obwiniony odmawia wyjaśnień lub wy-

jaśnia odmiennie niż poprzednio albo 
• obwiniony oświadcza, że pewnych oko-

liczności nie pamięta, 
a ponadto wolno odczytać wyjaśnienia 
współobwinionego, który zmarł.

W razie zaistnienia powyższych okolicz-
ności, po odczytaniu odpowiedniego frag-
mentu protokołu, strona (rzecznik dyscy-
plinarny) umożliwia obwinionemu biorą-
cemu udział w rozprawie wypowiedzenie 
się co do jego treści i wyjaśnienie zachodzą-
cych sprzeczności (art. 389 § 1 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK). Odczytaniu pod-
legają protokoły wyjaśnień złożonych po-
przednio przez obwinionego, występują-
cego w charakterze obwinionego w tej lub 
innej sprawie w postępowaniu wyjaśnia-
jącym lub przed komisją dyscyplinarną29 
albo w innym postępowaniu przewidzia-
nym przez ustawę. Należy podkreślić, że 
nie wolno odczytywać na rozprawie dyscy-
plinarnej protokołu zeznań, jakie obwinio-
ny złożył w postępowaniu wyjaśniającym 
w danej sprawie w charakterze świadka. 
Zakaz obowiązuje również wtedy, gdy ob-
winiony wnosi o to, ponieważ uwzględnie-
niu takiego wniosku stoi na przeszkodzie 
treść art. 389 § 1 k.p.k.30. Przyjęta wyżej 
wykładnia przepisu art. 389 § 1 k.p.k.  

27 Por. wyrok SA w Krakowie z 28.01.1993 r., sygn. akt II Akr 267/92.
28 Por. wyrok SA w Krakowie z 14.12.2006 r., sygn. akt III AKz 29/05, op.cit.
29 W razie składania wyjaśnień przez obwinionego przed odwoławczą komisją dyscyplinarną (art. 452  

§ 2 k.p.k. w zw. z art. 389 i 458 k.p.k. oraz art. 97p ustawy o NIK) możliwe jest również odczytanie w nie-
zbędnym zakresie treści protokołów z wyjaśnień obwinionego złożonych na rozprawie odwoławczej.

30 Zob. uchwała SN z 08.02.1995 r., I KZP 37/94, OSNKW 1995, nr 3-4, poz. 15, wyrok SA w Lublinie 
z 29.04.2014 r., sygn. akt II AKa 2/14, LEX nr 1488652.
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harmonizuje z zakazem przesłuchiwa-
nia obwinionego w charakterze świadka 
w jego własnej sprawie31. Z istoty prawa 
obwinionego do obrony i z jego proceso-
wych gwarancji wynika, że obwiniony ma 
prawo odmówić złożenia wszelkich wyja-
śnień i korzysta z przywileju bezkarności 
za ich fałszywą treść. Świadek natomiast 
ma obowiązek składania zeznań, a pouczo-
ny o odpowiedzialności karnej za zezna-
nie nieprawdy lub zatajenie prawdy, pod-
lega odpowiedzialności karnej wówczas, 
gdy są one fałszywe. 
3. Odczytywanie na rozprawie protoko-
łów zeznań świadków albo wyjaśnień ob-
winionego, gdy bezpośrednie przeprowa-
dzenie dowodu nie jest niezbędne (art. 392 
k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy o NIK).
Stosownie do wymienionych przepisów, 
odstępstwo od zasady bezpośredniości 
odnosi się wyłącznie do dowodów z ze-
znań świadków lub wyjaśnień obwinio-
nego i możliwości odczytania protokołów 
z tych czynności. Bezpośrednie przepro-
wadzenie dowodu w postępowaniu przed 
komisją dyscyplinarną nie jest niezbędne 
w świetle art. 392 § 1 k.p.k., jeżeli dowód:
• nie ma zasadniczego znaczenia dla spra-

wy, a jednocześnie
• nie pozostaje w zasadniczej sprzeczno-

ści z innymi dowodami
• i jest wewnętrznie niesprzeczny32.

Tylko wówczas, gdy powyższe warunki 
są spełnione łącznie, dowód taki może być 
odczytany na rozprawie dyscyplinarnej, 
o ile żadna z obecnych stron nie sprzeciwia 

się temu. Na podstawie art. 392 § 1 k.p.k. 
odczytaniu na rozprawie podlegają pro-
tokoły czynności sporządzone nie tylko 
w postępowaniu wyjaśniającym w badanej 
sprawie, zatem nie tylko w postępowaniu 
dyscyplinarnym, ale i w każdym innym po-
stępowaniu przewidzianym przez ustawę.
4. Uznanie za ujawnione, bez odczytywa-
nia, danych dotyczących osoby obwinio-
nego (art. 394 § 1 k.p.k. w zw. z art. 97p 
ustawy o NIK).
Podstawowymi czynnościami w postępo-
waniu dyscyplinarnym, które należy prze-
prowadzić w fazie postępowania wyjaśnia-
jącego, jest ustalenie danych dotyczących 
osoby obwinionego. Odpowiednie stoso-
wanie art. 213 § 1 k.p.k. nakazuje ustale-
nie już przez rzecznika dyscyplinarnego 
co najmniej tożsamości obwinionego, jego 
wieku, wykształcenia (uzyskanego tytułu 
do wykonywania zawodu lub stopnia na-
ukowego) oraz informacji o jego karalności 
za przewinienia dyscyplinarne. Ponadto 
wydaje się, że niezbędne jest ustalenie da-
nych dotyczących przebiegu pracy zawo-
dowej obwinionego w NIK – na podstawie 
dokonywanych okresowych ocen kwali-
fikacyjnych mianowanych kontrolerów 
NIK. Celem pozyskania danych dotyczą-
cych osoby obwinionego jest nie tylko za-
pewnienie prawidłowej oceny przebiegu 
i przyczyn wydarzeń, ale przede wszyst-
kim umożliwienie wydania orzeczenia 
w części odnoszącej się do wymiaru kary, 
uwzględniającego wszystkie okoliczno-
ści, które mają wpływ na wymiar kary33. 

31 Por. uzasadnienie uchwały SN z 20.06.1991 r., I KZP 12/91, OSNKW 1991, z. 10-12, poz. 46, s. 2.
32 Por. postanowienie SN z 04.05.2007 r., sygn. akt WZ 13/07, LEX 471428.
33 Por. wyrok SN z 06.06.1974 r., sygn. akt II KR 74/74, OSNKW 1974, nr 10, poz. 187.
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Należyte wypełnienie przez organy orze-
kające w postępowaniu dyscyplinarnym 
tego obowiązku ma tym donioślejsze zna-
czenie, im większa jest waga popełnione-
go przewinienia i surowszy przewidywa-
ny wymiar kary34. Dane dotyczące osoby 
obwinionego podlegają dowodzeniu w po-
stępowaniu dowodowym. W myśl art. 213 
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy o NIK, 
ustawodawca w postępowaniu dyscypli-
narnym nie poprzestał na domniemaniu 
niekaralności obwinionego, lecz rozciągnął 
obowiązek dochodzenia do prawdziwych 
ustaleń faktycznych również w tej sferze35. 

Powyższe dane są gromadzone w tecz-
ce akt osobowych obwinionego i powinny 
znaleźć się w aktach sprawy dyscyplinar-
nej (w postaci uwierzytelnionych wycią-
gów dokumentów lub informacji uzyska-
nej z jednostki organizacyjnej NIK prowa-
dzącej sprawy kadrowe). Dane te powinny  
być następnie ujawnione w toku rozpra-
wy dyscyplinarnej. Artykuł 394 § 1 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK umożli-
wia uznanie za ujawnione, bez odczyty-
wania, danych dotyczących osoby obwi-
nionego, a więc przewiduje odstępstwo 
od zasady bezpośredniości36. Komisja dys-
cyplinarna powinna wydać postanowie-
nie o uznaniu dokładnie określonych do-
kumentów za ujawnione (wraz ze wska-
zaniem ich numeracji w aktach sprawy) 
i zaliczeniu ich do materiału dowodowego, 
powołując się odpowiednio na przepisy 

art. 394 § 1 k.p.k. w zw. z art. 97p usta-
wy o NIK. Postanowienie powinno być 
wydane przed zamknięciem przewodu 
dyscyplinarnego (art. 405 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK), ponieważ na 
tej czynności kończy się faza rozprawy, 
w trakcie której jest prowadzone postę-
powanie dowodowe37.
5. Uznanie za ujawnione, bez odczytywa-
nia, protokołów i dokumentów podlegają-
cych odczytaniu na rozprawie (art. 394 
§ 2 w zw. z art. 393 k.p.k. oraz art. 97p 
ust.o NIK).

Stosownie do art. 394 § 2 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK, protokoły i doku-
menty podlegające odczytaniu na rozpra-
wie można uznać, bez ich odczytania, za 
ujawnione w całości lub w części. Należy 
jednak je odczytać, jeżeli wnosi o to stro-
na, która nie miała możliwości zapozna-
nia się z ich treścią. Przepis art. 392 § 2 
k.p.k. stosuje się odpowiednio.

Przepisy te pozwalają uznać za ujaw-
nione w toku przewodu dyscyplinarne-
go, bez odczytywania, protokoły i doku-
menty, o których mowa w art. 393 k.p.k. 
Odstępstwo od zasady bezpośrednio-
ści jest spowodowane względami eko-
nomiki procesowej. Rozprawa dyscy-
plinarna może bowiem zostać znacząco  
skrócona, bez szkody dla czyjegokol-
wiek interesu procesowego, ponieważ 
treść tych dokumentów jest znana za-
interesowanym38.

34 Por. wyrok SN z 10.03.1971 r., sygn. akt III KR 7/71, OSNKW 1971, nr 7-8, poz. 108.
35 Por. wyrok SN z 01.03.2005 r., sygn. akt V KK 13/05, LEX nr 146290.
36 Ze zdania drugiego art. 394 § 1 k.p.k. wynika jednak, że dane dotyczące osoby obwinionego należy  

odczytać na rozprawie na żądanie obwinionego lub obrońcy.
37 Por. wyrok SN z 26.05.2004 r., sygn. akt V KK 15/04, LEX 109510.
38 Por. L. Paprzycki: Komentarz aktualizowany do art. 394 Kodeksu postępowania karnego, opubl. w bazie LEX.
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Ujawnieniu bez odczytywania mogą 
zatem podlegać:
• protokoły oględzin, przeszukania i za-

trzymania rzeczy; 
• opinie biegłych, instytutów, zakładów 

lub instytucji; 
• wszelkie dokumenty urzędowe złożo-

ne w postępowaniu wyjaśniającym lub 
prowadzonym przed komisjami dyscy-
plinarnymi albo w innym postępowa-
niu przewidzianym przez ustawę39;

• wniosek o ukaranie;
• wszelkie dokumenty prywatne powstałe 

poza postępowaniem karnym, w szcze-
gólności oświadczenia, publikacje, listy 
oraz notatki (z wyjątkiem notatek doty-
czących czynności, z których wymagane 
jest sporządzenie protokołu, np. z prze-
słuchania świadka).
Do uznania za ujawnione, bez odczyty-

wania, wyżej wymienionych protokołów 
i innych dokumentów nie jest koniecz-
na zgoda stron. Odczytanie tych dowo-
dów jest obligatoryjne, jeżeli wnosi o to 
strona, która nie miała możliwości za-
poznania się z ich treścią40. 

Wniosek o odczytanie dokumentów, 
pochodzący od strony, której dokumenty 
te nie dotyczą, nie jest jednak skuteczny. 

Należy również pamiętać, że przepis 
art. 394 § 2 k.p.k., dopuszczający ujaw-
nienie bez odczytywania protokołów 
podlegających odczytaniu, jest związa-
ny z regulacją zawartą w art. 391-393 

k.p.k. W sytuacji bowiem, gdy oświad-
czenia dowodowe zawarte w owych pro-
tokołach odbiegają od tych, które wy-
nikają z innych ujawnionych uprzednio 
protokołów i bezpośrednich oświad-
czeń danego źródła, niezbędne staje się 
ich odczytanie, i to w obecności dane-
go źródła dowodowego, dla wyjaśnienia  
rozbieżności41. 

Ponadto warto zauważyć, że uznawa-
nie wyżej wymienionych protokołów 
i pozostałych dokumentów za ujawnio-
ne bez odczytywania nie jest obligato-
ryjne – z treści art. 394 § 2 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK wynika, że komi-
sja dyscyplinarna może to zrobić. O uzna-
niu dokumentów za ujawnione decydu-
je komisja dyscyplinarna w formie po-
stanowienia (zob. wyżej pkt 5). 
6. Wydanie orzeczenia o ukaraniu po prze-
prowadzeniu bezpośrednio na rozprawie 
jedynie dowodu z wyjaśnień obwinionego 
(dobrowolne poddanie się odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej – art. 387 § 1 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK).
Powyższe rozwiązanie legislacyjne jest 
przykładem tak zwanego porozumienia 
procesowego. 
Stosownie do art. 387 § 1 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK, do chwili za-
kończenia pierwszego przesłuchania ob-
winionego (wszystkich obwinionych) na 
rozprawie, obwiniony może złożyć wnio-
sek o wydanie orzeczenia o ukaraniu 

39 Wprawdzie w art. 393 k.p.k. wymienione są też dane o karalności, jednak w związku z tym, że są to dane 
dotyczące osoby obwinionego, uznaje się je za ujawnione bez odczytywania na podstawie art. 394 § 1 
k.p.k. Podobnie wszelkie inne dokumenty zawierające dane dotyczące osoby obwinionego (zob. pkt 5 ni-
niejszego artykułu).

40 Por. L. Paprzycki: Komentarz aktualizowany do art.394…, op.cit.
41 Por. wyrok SN z 06.01.2005 r., sygn. akt V KK 337/04, LEX nr 146234.
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i wymierzeniu mu określonej kary, prze-
widzianej w art. 97a ust. 2 ustawy o NIK42, 
bez przeprowadzenia postępowania do-
wodowego. 

Zgodnie z art. 387 § 2 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, komisja dyscyplinarna może 
uwzględnić wniosek o wydanie orzecze-
nia o ukaraniu, gdy:
• okoliczności popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego i wina nie budzą wąt-
pliwości, 

• a cele postępowania zostaną osiągnię-
te mimo nieprzeprowadzenia rozpra-
wy w całości;

• wnioskowi nie sprzeciwia się rzecznik dys-
cyplinarny, a także pokrzywdzony nale-
życie powiadomiony o terminie rozprawy  
oraz pouczony o możliwości zgłoszenia 
przez obwinionego takiego wniosku.
Komisja dyscyplinarna może uzależnić 

uwzględnienie wniosku obwinionego od 
dokonania w nim wskazanej przez siebie 
zmiany (art. 387 § 3 k.p.k. w zw. z art. 97p 
ustawy o NIK). Natomiast przychylając 
się do wniosku obwinionego, komisja dys-
cyplinarna może uznać za ujawnione do-
wody wymienione we wniosku o ukaranie 
lub dokumenty przedłożone przez stronę 
(art. 387 § 5 k.p.k. w zw. z art. 97p usta-
wy o NIK).

7. Częściowe przeprowadzenie postępo-
wania dowodowego (art. 388 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK).
Przewidziane we wskazanych przepisach 
ograniczenie zasady bezpośredniości, będą-
ce również instytucją konsensualną (opie-
ra się na porozumieniu procesowym), wy-
maga spełnienia następujących przesłanek:
•	obwiniony przyznał się do winy,
•	wyjaśnienia obwinionego nie budzą wąt-

pliwości,
•	 strony obecne na rozprawie zgadzają się 

na częściowe przeprowadzenie postę-
powania dowodowego.
Podstawowym warunkiem skorzysta-

nia z unormowanej w art. 388 k.p.k. w zw. 
z art. 97p ustawy o NIK instytucji ogra-
niczenia postępowania dowodowego jest 
to, aby obwiniony przyznał się przed ko-
misją dyscyplinarną do winy i aby przy-
znanie to nie budziło wątpliwości. Jedną 
z przesłanek jest tu zatem osobiste złoże-
nie przez obwinionego wyjaśnień przed or-
ganem orzekającym i nie wystarcza w tym 
względzie odczytanie protokołu jego wy-
jaśnień złożonych w postępowaniu wyja-
śniającym43.

Ograniczenie przez komisję dys-
cyplinarną postępowania dowodo-
wego nie oznacza całkowitego zanie-
chania tegoż postępowania, a jedynie 

42 Katalog kar w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK jest następujący:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z pozbawieniem możliwości podwyższania wynagrodzenia i awansowania na wyższe stanowi-
sko służbowe przez okres do 2 lat;
4) przeniesienie na niższe stanowisko służbowe z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadnicze-
go nie więcej niż o 20% przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
5) wydalenie z pracy w Najwyższej Izbie Kontroli.

43 Por. wyrok SN z 03.09.2009 r., sygn. akt V KK 196/09, LEX nr 519630.
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daje możliwość nieprzeprowadzania 
wszystkich zgłoszonych w  sprawie  
dowodów. Zatem oprócz wysłuchania ob-
winionego, komisja dyscyplinarna ma obo-
wiązek przeprowadzenia także co najmniej 
jeszcze jednego dowodu44.

Zgoda obecnych stron powinna być od-
notowana w protokole z rozprawy. Musi 
określać zakres postępowania dowodowe-
go, jaki ma być przeprowadzony na roz-
prawie bezpośrednio, poza wyjaśnienia-
mi obwinionego45.

Z orzecznictwa sądów w sprawach kar-
nych wynika, że wszelkie odstępstwa od 
zasady bezpośredniości należy interpreto-
wać w sposób ścisły, zakazane jest dokony-
wanie wykładni ekstensywnej46. Nie wy-
daje się zatem możliwe odmienne podej-
ście do zasady bezpośredniości i jej ogra-
niczeń w postępowaniu dyscyplinarnym 

prowadzonym w NIK. Przestrzeganie za-
sady bezpośredniości w postępowaniu dys-
cyplinarnym stwarza gwarancje prawidło-
wego ustalenia stanu faktycznego przez 
komisje dyscyplinarne, a także prawa do 
obrony oraz rzetelnego procesu, o któ-
rych mowa w art. 6 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wol-
ności47. Naruszenia w postępowaniu dys-
cyplinarnym przepisów regulujących  
odstępstwa od zasady bezpośredniości bar-
dzo często będą mogły mieć wpływ na treść 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej, stano-
wią więc względną przyczynę odwoław-
czą, o której mowa w art. 438 pkt 2 k.p.k. 
w zw. z art. 97p ustawy o NIK.

RAFAŁ PADRAK
Delegatura NIK w Lublinie

44 Por. wyrok SA w Warszawie z 05.03.2014 r., sygn. akt II AKa 47/14, LEX nr 1441572.
45 Por. L. Paprzycki: Komentarz aktualizowany do art. 388 Kodeksu postępowania karnego, opubl. w bazie LEX.
46 Por. wyrok SN z 11.06.2014 r., sygn. akt III KK 38/14, LEX nr 1477445; postanowienie SN z 26.07.2006 r., 

sygn. akt III KK 168/06, LEX nr 192990; wyrok SA w Lublinie z 17.11.1998 r., sygn. akt II AKa 167/98, 
LEX nr 62581.

47 DzU.1993.61.284 ze zm.
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