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W numerze 1/2017 Kontroli Państwowej 
został opublikowany artykuł mojego au-
torstwa „Prawo do obrony mianowanych 
kontrolerów – postępowanie dyscyplinarne 
w NIK”, s.29-39. Na podstawie analizy 
obowiązujących przepisów prawa regu-
lujących odpowiedzialność dyscyplinar-
ną różnych grup zawodowych, w związku 
z odesłaniem w art. 97p ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego2, postawi-
łem w nim tezę, że w postępowaniu dyscypli-
narnym wobec mianowanych kontrolerów 
obwiniony może mieć do trzech obrońców. 

Po opublikowaniu artykułu w tej kwestii 
wypowiedział się Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w uzasadnieniu wyroku z 13 lu-

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej „ustawa o NIK”.
2	 Ustawa	z	6.6.1997	–	Kodeks	postępowania	karnego,	Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1987,	ze	zm.,	dalej	„k.p.k”.
3	 W	sprawie	o	sygn.	I	OSK	771/17;	http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DF392A8190.
4	 Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	2.4.1997,	Dz.U.	nr	78,	poz.	483,	ze	zm.
5 Konwencja	o	ochronie	Praw	Człowieka	i	Podstawowych	Wolności	sporządzona	w	Rzymie	4.11.1950,	zmieniona	

następnie	Protokołami	nr	3,	5	i	8	oraz	uzupełniona	Protokołem	nr	2,	Dz.U.	z	1991	r.	nr	61,	poz.	284	ze	zm.

tego 2019 r., w związku z rozpatrzeniem 
skargi kasacyjnej mianowanego kontrolera 
na wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie 3. 

W skardze kasacyjnej skarżący zarzucił 
zaskarżonemu wyrokowi m.in. naruszenie 
art. 42 ust. 2, art. 31 ust. 3 i 45 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej4 oraz art. 6 ust. 
1 i ust. 3c Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka5, przez pozbawienie skarżącego 
prawa do rzetelnego procesu oraz prawa 
do obrony oraz art 77, art. 93 § 1 k.p.k. 
i art. 97 a ust 6 ustawy o NIK, przez pozba-
wienie prawa do obrony w postępowaniu 
wyjaśniającym oraz w trakcie rozpozna-
wania sprawy przez organ dyscyplinarny.

Zgodnie z art. 97a ust. 6 ustawy o NIK 
obwiniony, może ustanowić obrońcę. 
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Z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej obrońcą może być 
mianowany kontroler albo adwokat. 
Analizując ten przepis NSA stwierdził, 
że przepis art. 97a ust. 6 ustawy o NIK 
nie wprowadza ograniczeń zakwestiono-
wanych przez Trybunał Konstytucyjny6. 
Prawo wyboru obrońcy w postępowaniu 
dyscyplinarnym toczącym się w Najwyż-
szej Izbie Kontroli jest zachowane. Obwi-
niony ma bowiem prawo do skorzystania 
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, 
co oznacza, że jego prawo do obrony i rze-
telnego procesu nie zostaje mocą powyższej 
regulacji naruszone. Jak podkreślił sąd: 
„W analizowanym przepisie obwinionemu 
przyznano prawo do ustanowienia obroń-
cy, określając krąg podmiotów, spośród 
których można dokonać wyboru obrońcy. 
Obrońcą może być mianowany kontroler 
albo adwokat. W analizowanym prze-
pisie ustawodawca, jak słusznie przyjął 
Sąd I instancji, posłużył się spójnikiem 
„albo”. Spójnik „albo” w języku polskim 
komunikuje, że możliwa jest tylko jedna 
z dwóch wzajemnie wykluczających się 
sytuacji, które spójnik łączy (rozdziela). 
Jest to spójnik wyrażający możliwą wy-
mienność albo wzajemne wyłączanie się 
zdań lub części zdań. W przepisie zasto-
sowana została zatem dysjunkcja, która 
oznacza zdanie złożone z dwóch zdań po-
łączonych spójnikiem „albo”, prawdziwe 
pod warunkiem, że zachodzi dokładnie 
jedna z dwóch wskazanych w nich moż-
liwości. Inna sytuacja miałaby miejsce, 
gdyby ustawodawca posłużył się spójni-

6	 W	wyroku	z	9.7.2009,	sygn.	K	31/08.
7	 Ustawa	z	27.7.2001,	Dz.U	z	2019	r.	poz.	52,	ze	zm.).

kiem „lub”, jak np. w art. 113 § 1 ustawy 
‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych7, 
zgodnie z którym obwiniony może usta-
nowić obrońcę spośród sędziów, prokura-
torów, adwokatów lub radców prawnych. 
Wówczas dokonywanie tego rodzaju wybo-
ru nie byłoby konieczne. Skoro w ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli uregulowano 
jednoznacznie sposób powołania obrońcy 
obwinionego, to nie mogą mieć zastoso-
wania, nawet odpowiedniego, przepisy 
procedury karnej, w tym te odnoszące się 
do liczby obrońców, których można usta-
nowić w postępowaniu karnym. Nie można 
także sięgać do uregulowań innych pro-
cedur dyscyplinarnych, z uwagi na różne 
regulacje prawne związane ze specyfiką 
poszczególnych służb”. 

Podsumowując podniesioną w skardze 
kasacyjnej kwestię zarzutu naruszenia 
prawa do obrony NSA stwierdził, że w to-
czącym się postępowaniu dyscyplinarnym 
nie zostało naruszone ani prawo skar-
żącego do rzetelnego procesu, ani prawo 
do obrony. 

Jak wynika z uzasadnienia wyroku 
NSA, kluczowe znaczenie dla ustalenia, 
czy w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli 
została uregulowana kwestia liczby obroń-
ców ma użycie spójnika „albo”, a nie spój-
nika „lub”. We wszystkich analizowanych 
przeze mnie ustawach regulujących odpo-
wiedzialność dyscyplinarną innych grup 
zawodowych ustawodawca użył spójnika 
„lub”, a tylko w ustawie o NIK spójnika 
„albo”, co czyni tę regulację wyjątkową 
na tle innych. 



160 KONTROLA PAŃSTWOWA

listy, polemiki  

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego 
PWN„lub” oznacza «spójnik wyrażający 
możliwą wymienność lub wzajemne wy-
łączanie się zdań lub ich części»8. Nato-
miast „albo”9 oznacza «spójnik wyraża-
jący możliwą wymienność albo wzajemne 
wyłączanie się zdań lub części zdań». 
Zgodnie z zasadami języka mają takie 
samo znaczenie. Pamiętając o argumen-
tach zaprezentowanych w uzasadnieniu 
cytowanego wyżej wyroku NSA z 13 lu-
tego 2019 r., uważam jednak za zasadną 
zmianę stanowiska, że ustawa o NIK nie 

8	 <https://sjp.pwn.pl/szukaj/lub.html>.
9	 <https://sjp.pwn.pl/szukaj/albo.html>.

reguluje liczby obrońców w postępowa-
niu dyscyplinarnym wobec mianowanych 
kontrolerów. Wobec tego należy przyjąć, 
że z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
wynika, iż w postępowaniu dyscyplinar-
nym wobec mianowanych kontrolerów 
obwiniony może mieć jednego obrońcę 
‒ mianowanego kontrolera albo adwokata. 
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