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  kontrola i audyt

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK

Istota immunitetu kontrolerskiego
Wyraz immunitet wywodzi się od łaciń-
skiego słowa immunitas, oznaczającego 
„uwolnienie od obciążeń”. Jest to okre-
ślony prawem przywilej pewnych osób, 
polegający na wyłączeniu lub ograniczeniu 
stosowania wobec nich niektórych przepi-
sów powszechnie obowiązujących. W re-
zultacie przyznanie immunitetu pew-
nej grupie osób, w związku z pełnieniem 

przez nich funkcji publicznej, oznacza wy-
łączenie ich spod określonego obowiązku. 
Powstaje zatem pytanie o realizację kon-
stytucyjnej zasady równości wobec prawa 
i równego traktowania wszystkich przez 
władze publiczne, wyrażonej w art. 32 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
W rzeczy samej immunitet jest ograni-
czeniem tej zasady, lecz trzeba podkre-
ślić, że wynikające z niej podstawowe 
prawo podmiotowe nie jest bezwzględ-
ne i może podlegać ograniczeniom na 

Immunitet gwarancją niezależności i praworządności

Procedura uchylania immunitetu 
kontrolerskiego przez Kolegium NIK

Przyznanie immunitetu pewnej grupie osób, w związku z pełnieniem 
przez nie funkcji publicznej, oznacza wyłączenie ich spod określonego  
obowiązku. Immunitet kontrolerski jest niezbędny dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań kontroli państwowej. Osoby wykonujące 
te zadania muszą być chronione przed ewentualnymi zarzutami natury 
prawnokarnej, formułowanymi z  powodu podejmowanych czynności 
służbowych. Immunitet kontrolerski nie służy zapewnieniu bezkarności  
kontrolerowi, lecz stanowi jedną z gwarancji wykonywania przez niego 
obowiązków. W artykule kompleksowo przedstawiona jest procedura 
uchylania immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK. Dla lep-
szego zobrazowania naświetlanych w artykule problemów przytoczone 
zostały poglądy judykatury, które wprawdzie odnoszą się do immu-
nitetu sędziowskiego lub prokuratorskiego, ale co do zasady regulacje 
prawne w tych kwestiach są podobne.
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zasadach określonych w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP1.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2, 
wiceprezesi i dyrektor generalny NIK 
oraz kontrolerzy nie mogą być pociągnię-
ci do odpowiedzialności karnej z powodu 
swoich czynności służbowych bez uprzed-
niej zgody Kolegium NIK. W myśl ust. 2 
art. 88 ustawy o NIK, zakaz pociągania do 
odpowiedzialności karnej z powodu czyn-
ności służbowych wymienionych wyżej 
osób trwa także po ustaniu zatrudnienia 
w NIK3. Przepis ten wskazuje grupę osób, 
których podstawowe kompetencje służ-
bowe sprowadzają się do wykonywania 
lub nadzorowania czynności kontrolnych. 
Nie ma przy tym znaczenia sposób za-
trudnienia. Ochroną z tytułu immunitetu 
są objęci wszyscy kontrolerzy, a nie tylko 
mianowani. Dla uproszczenia dalszych 
wywodów instytucję opisaną w art. 88 
ustawy o NIK będę nazywać „immuni-
tetem kontrolerskim”.

Immunitet kontrolerski nie służy za-
pewnieniu bezkarności kontrolerowi, lecz 
stanowi jedną z gwarancji wykonywania 

przez niego obowiązków zgodnie ze zło-
żonym ślubowaniem, to jest sumiennie, 
bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą 
i wolą4. Działalność kontrolna i podejmo-
wane w jej trakcie czynności, zwłaszcza 
w razie ustalenia istnienia nieprawidło-
wości w kontrolowanej działalności, mogą 
powodować niezadowolenie i chęć odwetu 
na kontrolującym. Oceny formułowane 
w wystąpieniach pokontrolnych lub in-
formacjach o wynikach kontroli niejedno-
krotnie mogą być odbierane w kategoriach 
zniesławienia. W tej sytuacji dla zapew-
nienia niezależności NIK ochrona wyni-
kająca z immunitetu wydaje się konieczna, 
a jednocześnie przewidziana możliwość 
jego uchylenia nie narusza istoty zasady 
równości wobec prawa.

Określony w art. 88 ustawy o NIK im-
munitet ma charakter formalny (proce-
sowy)5. Oznacza to, że immunitet kontro-
lerski nie powoduje uchylenia odpowie-
dzialności karnej, a ochrona kontrolerów 
sprowadza się do utrudnienia ścigania 
osoby chronionej. Warunkiem pocią-
gnięcia kontrolera do odpowiedzialno-
ści karnej jest wymóg uzyskania zgody 

1 Szeroko na temat istoty immunitetów określonych w systemie prawa polskiego patrz: B. Janusz-Pohl: 
Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.

2 Dz.U. z 2015 r. poz.1096, zwana dalej „ustawą o NIK”.
3 Analiza poświęcona instytucji immunitetu kontrolerskiego przedstawiona w niniejszym artykule nie 

obejmuje spraw związanych z immunitetem prezesa NIK, określonym w art. 206 Konstytucji RP 
oraz art. 18 i 88 ustawy o NIK. Immunitet prezesa NIK jest dużo szerszy niż pozostałych kontrolerów, 
a organem właściwym do uchylenia tego immunitetu jest Sejm.

4 Rota ślubowania została sformułowana w art. 70 ust. 1 ustawy o NIK.
5 Należy go odróżnić od immunitetu materialnego, który oznacza wyłączenie karalności pewnych czynów. 

Taki immunitet przysługuje np. posłom i senatorom. Zgodnie z art. 105 Konstytucji RP, poseł nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu 
poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada 
wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do 
odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Na podstawie art. 108 Konstytucji RP, powyższy 
przepis stosuje się odpowiednio do senatorów.
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uprawnionego organu na pociągnięcie 
konkretnej osoby do odpowiedzialno-
ści karnej za konkretny czyn. W razie 
uchylenia immunitetu ściganie może 
objąć wyłącznie czyn, co do którego na-
stąpiło uchylenie immunitetu6. Dopóki 
jednak immunitet nie zostanie uchylony, 
istnieje negatywna przesłanka proceso-
wa dla wszczęcia albo kontynuowania 
postępowania karnego ad personam. 
Jest więc zakaz wydawania i ogłaszania 
postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów oraz wnoszenia oskarżenia przeciw-
ko konkretnemu kontrolerowi. Nie ma 
jednak przeszkód do zabezpieczenia do-
wodów w sprawie i podjęcia w tym celu 
czynności operacyjnych, sprawdzających 
czy też czynności procesowych po wszczę-
ciu śledztwa lub dochodzenia in rem. Przy 
tym nie można – moim zdaniem – korzy-
stać z art. 308 § 2 Kodeksu postępowa-
nia karnego7 (k.p.k.). Przepis ten zezwa-
la w wypadkach niecierpiących zwłoki, 
w szczególności gdy mogłoby to spowo-
dować zatarcie śladów lub dowodów prze-
stępstwa, przesłuchać osobę podejrzaną 
o popełnienie przestępstwa w charakterze 
podejrzanego przed wydaniem postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli 
zachodzą warunki do sporządzenia takie-
go postanowienia. Przesłuchanie w takim 
przypadku rozpoczyna się od poinformo-
wania o treści zarzutu, a to jest już przejście 
do fazy postępowania przeciwko osobie.

Regulacja prawna zawarta w ustawie 
o NIK określa jedynie w ogólny sposób 
instytucję immunitetu kontrolerskiego. 
Procedura uchylenia immunitetu nie została 
uregulowana. W tym kontekście ciekawe są 
aspekty praktyczne postępowania w spra-
wie uchylenia immunitetu kontrolerskiego. 
Przy tym trudno stwierdzić, czy brak ta-
kiej regulacji jest jedynie przeoczeniem, czy 
może celowym działaniem ustawodawcy. 
Uzasadnienie ustawy na ten temat milczy. 
Wychodząc z założenia, że instytucja im-
munitetu miała być elementem niezbęd-
nym dla podkreślenia statusu kontrolera 
i konieczną gwarancją jego niezależności 
w stosunku do podmiotów kontrolowanych, 
można zaryzykować tezę, że ustawodawca 
nie przywiązywał wagi do jej praktyczne-
go znaczenia. Wszak wymagania stawiane 
kontrolerom czyniły mało prawdopodob-
nym korzystanie z tej instytucji. Ponieważ 
jednak życie potrafi zaskakiwać i zdarzają 
się przypadki składania do Kolegium NIK 
wniosku o wyrażenie zgody na pociągnię-
cie kontrolera do odpowiedzialności kar-
nej, wszelkie kwestie wiążące się z ochroną 
wynikającą z immunitetu kontrolerskiego 
trzeba wyjaśniać opierając się na analizie 
celu tej regulacji oraz interpretacji przepisów 
określających sposób działania Kolegium 
NIK. Pomocne przy tym są poglądy dok-
tryny wyrażane na kanwie problematyki 
dotyczącej na przykład immunitetu par-
lamentarzystów czy też sędziów8.

6 T. Grzegorczyk: Immunitet karnoprocesowy funkcjonariuszy NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/1996, s. 30-35.
7 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz.555, ze zm.).
8 L. Garlicki: Komentarz do art. 105 [w:] L. Garlicki (red.): Konstytucja RP. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2003. Na uwagę zasługują opinie autorstwa J. Mordwiłko, opublikowane w „Zeszytach 
Prawniczych” BAS Kancelarii Sejmu, np. w nr. 3(15)/2007, Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu 
z udziałem oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika, oraz opinie opublikowane w nr. 4(42)/2014, 
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Zakres ochrony wynikającej 
z immunitetu kontrolerskiego
Na podstawie art. 88 ustawy o NIK wyłą-
czona jest możliwość pociągnięcia do od-
powiedzialności karnej wskazanych w nim 
osób „z powodu czynności służbowych”. 
Pojęcie „czynności służbowe” należy rozu-
mieć w kontekście aktywności zawodowej 
zarówno jako działania, jak i zaniechania 
w ramach przypisanego kontrolerowi za-
kresu kompetencji.

O „czynnościach służbowych” nie można 
mówić jedynie w odniesieniu do czynno-
ści kontrolnych wykonywanych w ramach 
konkretnego postępowania kontrolnego. 
Do katalogu czynności służbowych należą 
także czynności związane z planowaniem 
i przygotowaniem kontroli, realizacją wy-
ników kontroli, reprezentowaniem organu 
kontroli, naborem kontrolerów na waku-
jące stanowiska, prowadzeniem postępo-
wania dyscyplinarnego i in. Chodzi o takie 
czyny zabronione, które zostały popełnione 
przez wykonywanie lub przy wykonywaniu 
czynności służbowych i w związku z takimi 
czynnościami. Przy tym przepisu tego, jako 
zawierającego wyjątek od zasady, nie można 
interpretować rozszerzająco9. Trzeba też za-
znaczyć, że czynności objęte zakresem im-
munitetu kontrolerskiego muszą mieścić się 
w granicach kompetencji kontrolera i muszą 
być podejmowane zgodnie z prawem. 

Ochrona gwarantowana na podstawie 
art. 88 nie kończy się w jakimś określo-
nym momencie, na przykład wraz z roz-
wiązaniem stosunku pracy, lecz pozostaje 
skuteczna także później (art. 88 ust. 2). 
Jest to więc immunitet trwały.

Ustawodawca wyraźnie wskazał, o jaką 
odpowiedzialność chodzi. Określił ją przy-
miotnikiem „karna”, co oznacza, że obej-
muje ona odpowiedzialność za wykro-
czenia i przestępstwa, w tym również za 
przestępstwa ścigane z oskarżenia pry-
watnego. Wynika stąd, że immunitet nie 
dotyczy odpowiedzialności cywilnej za 
naruszenie dóbr osobistych innych osób, 
o których mowa w art. 23 i 24 Kodeksu 
cywilnego10 (k.c.), ani nie obejmuje kar 
porządkowych, na przykład grzywny za 
niestawiennictwo świadka, oraz kar ad-
ministracyjnych. 

Immunitet nie obejmuje odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej czy też służbowej 
ani innej związanej ze stosunkiem pracy. 
W doktrynie przyjęto, że takie formy od-
powiedzialności nie mają charakteru po-
wszechnego, gdyż ponoszone są przed or-
ganami powołanymi dla określonej grupy 
zawodowej, na przykład samorządu lub 
korporacji zawodowej11. Oczywiście odpo-
wiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza 
odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 
W przypadku zbiegu odpowiedzialności 

 J. Mordwiłko: Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez okręgo-
wą radę adwokacką posła będącego jednocześnie adwokatem za wystąpienia publiczne w związku z wy-
konywaniem mandatu, a także A. Sakowicz: Opinia prawna na temat udostępnienia informacji niejawnych 
na posiedzeniu Sejmu w procedurze uchylenia immunitetu.

9 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli. Komentarz, Warszawa 2015, s. 309.
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121, ze zm.).
11 J. Mordwiłko: Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez okręgową 

radę adwokacką posła…, op. cit., s. 216.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 19 

Procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego   kontrola i audyt

karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej 
na ściganie karne trzeba uzyskać zgodę 
właściwego organu. 

Typowymi przykładami czynów zabro-
nionych, których może dotyczyć immuni-
tet, są: spenalizowane w art. 231 Kodeksu 
karnego12 (k.k.) przestępstwo urzędnicze, 
czyny zabronione polegające na pomówie-
niu (art. 212 k.k.), zniesławieniu (art. 216 
k.k.), a także czyny godzące w wiarygod-
ność dokumentów (art. 271 k.k.). Nie wy-
czerpują one, rzecz jasna, możliwych do 
zaistnienia stanów faktycznych. Ważne 
jest jednak, aby przy badaniu okoliczności 
faktycznych konkretnych zdarzeń mieć 
na uwadze, że ochrony z tytułu immu-
nitetu nie można rozciągać na zdarzenia, 
które zaistniały „przy okazji” wykonywania 
czynności służbowych. Immunitet z art. 88 
ustawy o NIK siłą rzeczy nie może doty-
czyć wykroczeń drogowych, na przykład 
w postaci przekroczenia dozwolonej pręd-
kości. W żadnej mierze bowiem przekro-
czenia dozwolonej prędkości nie można 
zakwalifikować jako czynu popełnionego 
przy wykonywaniu czynności służbowych 
lub w związku z tymi czynnościami13.

Zgoda na ściganie powinna dotyczyć 
konkretnego czynu. W razie konieczno-
ści rozszerzenia zarzutów w toczącym się 
postępowaniu niezbędne jest w tej do-
datkowej części uzyskanie zezwolenia 
na pociągnięcie osoby chronionej immu-
nitetem do odpowiedzialności karnej14. 
Odmowa uchylenia immunitetu i brak 
zgody na pociągnięcie danej osoby do 

odpowiedzialności karnej nie czyni stanu 
powagi rzeczy osądzonej. W myśl art. 17 
§ 2 k.p.k., do chwili uchylenia immuni-
tetu i otrzymania zezwolenia władzy na 
ściganie za dany czyn, organy procesowe 
dokonują tylko czynności niecierpiących 
zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i do-
wodów. Może się zdarzyć sytuacja, że po 
uzupełnieniu ewentualnych luk dowo-
dowych albo gdy w sprawie pojawią się 
nowe okoliczności i dowody, uprawniony 
oskarżyciel ponownie wystąpi z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na ściganie. Uważam, 
że nie ma przeszkód do rozpoznania ta-
kiego wniosku.

Wymogi formalne wniosku
Postępowanie o wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie kontrolera do odpowiedzialno-
ści karnej inicjuje złożenie wniosku przez 
uprawnionego oskarżyciela. Tryb rozpa-
trywania tego wniosku nie został uregulo-
wany w ustawie o NIK. Nie zostały w niej 
również określone wymogi formalne tego 
wniosku. Ponieważ gwarancja ochrony z ty-
tułu immunitetu dotyczy odpowiedzial-
ności karnej, zastosowanie powinny mieć 
więc przepisy k.p.k. 

W myśl art. 13 k.p.k., uzyskanie zezwo-
lenia władzy, od którego ustawa uzależnia 
ściganie, należy do oskarżyciela. Wniosek 
o uchylenie immunitetu powinien więc 
skierować do Kolegium NIK organ upraw-
niony do postawienia zarzutów lub wniesie-
nia oskarżenia. Oskarżycielem publicznym 
przed wszystkimi sądami jest prokurator 

12 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553, ze zm.).
13 Patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli…, op. cit., s. 310.
14 Tak samo T. Grzegorczyk: Immunitet karnoprocesowy…, op. cit., s. 34.
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(art. 45 § 1 k.p.k.), a w sprawach o wykro-
czenia – Policja (art. 17 § 1 Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia15). 
Inny organ państwowy może być oskarży-
cielem publicznym z mocy szczególnych 
przepisów ustawy, określających zakres 
jego działania. Organem uprawnionym 
do wystąpienia z takim wnioskiem jest 
również oskarżyciel prywatny. Kontroler 
sam nie może zrzec się immunitetu. Jego 
wniosek czy prośba w tej materii nie rodzi 
skutków prawnych, choć może być po-
traktowany jako jego stanowisko w danej 
sprawie. 

W praktyce rozstrzyganie o charakterze 
czynu, to jest czy faktycznie dany czyn 
zabroniony zaistniał „z powodu czynno-
ści służbowych”, może okazać się trudne. 
Ustawodawca posługuje się pojęciem nie-
dookreślonym, które wymaga wyjaśnie-
nia w kontekście wszystkich okoliczności 
sprawy. Badając te okoliczności, sąd może 
uznać, że w danej sprawie istnieje potrzeba 
uzyskania zezwolenia władzy, od którego 
ustawa uzależnia ściganie nawet wtedy, gdy 
oskarżyciel nie widzi potrzeby uzyskania 
zgody na ściganie kontrolera, ponieważ 
przyjmuje, że zarzucony kontrolerowi czyn 
nie pozostawał w związku z czynnościami 
służbowymi. Trzeba jasno powiedzieć, że 
sąd nie jest właściwy do podejmowania 
jakichkolwiek działań mających na celu 
wyeliminowanie negatywnej przesłanki 
procesowej z art. 17 §1 pkt 10 k.p.k. Warto 
przytoczyć tu pogląd T. Grzegorczyka, 
który stwierdził, że „Sąd jako organ orze-
kający, niezainteresowany sprawą, nie jest 

uprawniony do występowania o uchylenie 
immunitetu po ujawnieniu zaistnienia ta-
kiej okoliczności w toku procesu. Dotyczy 
to także procesu publicznoskargowego, 
gdyby przeszkoda w postaci immunitetu 
powstała lub wyszła na jaw dopiero w pro-
cesie przed sądem”16. Sąd może jedynie 
zawiesić postępowanie do czasu uzyskania 
zezwolenia na ściganie kontrolera, a w razie 
jego braku – umorzyć postępowanie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pocią-
gnięcie kontrolera do odpowiedzialności 
karnej jest pismem procesowym upraw-
nionego podmiotu, zatem – moim zda-
niem – powinien spełniać wymogi formal-
ne przewidziane dla pisma procesowego. 
Zostały one określone w art. 119 § 1 k.p.k. 
Mowa tu o zawarciu we wniosku nastę-
pujących danych: 
• oznaczenie organu, do którego wniosek 

jest kierowany oraz sprawy, której do-
tyczy;

• oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;
• treść wniosku lub oświadczenia, w miarę 

potrzeby z uzasadnieniem;
• data i podpis składającego pismo.

We wniosku powinno znajdować się 
w miarę precyzyjne określenie zarzuca-
nego kontrolerowi czynu, gdyż, jak wyżej 
wspomniałam, zgoda na ściganie dotyczy 
konkretnego czynu. Przy tym nie chodzi 
o kwalifikację prawną, ale raczej o opis 
czynu wraz ze wskazaniem czasu, miejsca 
oraz sposobu i okoliczności jego popełnie-
nia. Wykazanie, że zostały wyczerpane 
znamiona przestępstwa, a w odniesieniu do 
przestępstw materialnych także związku 

15 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz.395, ze zm.).
16 Patrz T. Grzegorczyk: Immunitet karnoprocesowy…, op. cit., s. 35.
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przyczynowego pomiędzy zachowaniem 
się osoby objętej wnioskiem i zaistniałym 
skutkiem, umożliwia przekonanie władzy 
zezwalającej na ściganie, że faktycznie ist-
nieje uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia.

Podstawy faktyczne wniosku
Kolegium NIK nie może przejąć roli oskar-
życiela (prywatnego albo publicznego) ani 
też sądu. Nie rozstrzyga także sprawy le-
żącej u podstaw sformułowania wniosku 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej. Bez wątpienia jed-
nak ratio legis tej regulacji jest ochrona 
kontrolerów NIK przed szykanami, w tym 
przed pochopnym ich oskarżeniem przed 
organami wymiaru sprawiedliwości. Jest 
to również ochrona niezależności naczel-
nego organu kontroli państwowej w wyko-
nywaniu konstytucyjnych i ustawowych 
zadań. Omawiana regulacja ma wzmocnić 
bezstronność i obiektywizm przez elimina-
cję zagrożenia w postaci bezzasadnego po-
mówienia kontrolera o naruszenie prawa, 
które należałoby kwalifikować jako czyn 
zabroniony i zagrożony karą przez ustawę 
obowiązującą w chwili jego popełnienia. 
Tak właśnie przesłanki odpowiedzialności 
karnej definiuje art. 1 § 1 k.k. 

Wskazany wyżej cel immunitetu kontro-
lerskiego oznacza, że realna ochrona z niego 
wynikająca wymusza badanie meritum, 
czyli podstaw faktycznych oskarżenia. 
Jednak bez odniesienia się, czy rzeczy-
wiście zostały wyczerpane znamiona czynu 
zabronionego (chodzi oczywiście o znamio-
na strony przedmiotowej, jako że ocena 
zawinienia należy do niezawisłego sądu) 
i czy istnieją faktyczne podstawy oskar-
żenia, owa ochrona będzie iluzoryczna. 

Dlatego – moim zdaniem – podjęcie przez 
Kolegium NIK uchwały w sprawie uchy-
lenia immunitetu kontrolerskiego nie 
może sprowadzać się jedynie do zbada-
nia aspektów formalnych. Bez względu 
na ewentualną presję społeczną i komen-
tarze w mediach towarzyszące sprawie, 
orzekanie powinno opierać się na analizie 
materiału dowodowego przedstawione-
go przez wnioskodawcę. Takie podejście 
w żadnym razie nie może być uznane za 
nadużywanie instytucji immunitetu. 

Można powiedzieć, że Kolegium NIK, 
jako organ uprawniony do uchylenia im-
munitetu kontrolerskiego, władne jest do-
konać swoistego „przedsądu”. Instytucja 
ta znana jest w praktyce uchylania im-
munitetu sędziowskiego, gdy orzeka sąd 
dyscyplinarny (sąd apelacyjny, a czasem 
Sąd Najwyższy). Warto tu wskazać, że 
w judykaturze przyjęto pogląd, iż sąd 
dyscyplinarny na etapie podejmowania 
decyzji o wyrażeniu zgody na pociągnię-
cie sędziego do odpowiedzialności karnej 
jest uprawniony do zbadania, czy istnieje 
w sprawie dostatecznie uzasadnione po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa. Sąd 
Najwyższy stwierdził, że „W gestii sądu 
dyscyplinarnego orzekającego w przed-
miocie zezwolenia na pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej sędziego jest 
jedynie zbadanie, czy zasadność stawia-
nego sędziemu zarzutu jest na tyle upraw-
dopodobniona, iż wykluczone jest, że sę-
dzia jest oskarżany bez uzasadnienia. […]. 
Z tego samego względu należy uznać, że 
na etapie postępowania w przedmiocie 
zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej przedwczesny 
jest wymóg pełnej oceny wiarygodności 
zeznających w sprawie świadków, których 
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relacje mają notabene służyć jedynie re-
konstrukcji dokładnego przebiegu całego 
zdarzenia, a nie potwierdzenia, czy zda-
rzenie to w ogóle miało miejsce”17. 

Odnosząc pośrednio powyższy pogląd 
do immunitetu kontrolerskiego, stoję na 
stanowisku, że we wniosku o wyrażenie 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzial-
ności karnej kontrolera NIK z powodu 
jego czynności służbowych powinny być 
wskazane dowody pozwalające na przyję-
cie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa. Nie wystarczą tu jedynie 
przypuszczenia i poszlaki. Trzeba pamię-
tać, że te dowody mają stanowić podstawę 
do sporządzenia postanowienia o przed-
stawieniu zarzutów i ogłoszenia go podej-
rzanemu – art. 313§ 1 k.p.k. 

Materiał dowodowy podlega więc ocenie 
Kolegium NIK pod kątem istnienia fak-
tycznych podstaw oskarżenia kontrolera. 
Można się zastanawiać, jak głęboka powin-
na być ta ocena, a zwłaszcza czy powinna 
dotyczyć społecznej szkodliwości czynu. 
Warto przytoczyć tu poglądy wyrażane 
przez Sąd Najwyższy w sprawach dotyczą-
cych odpowiedzialności karnej sędziego. 
Sąd stwierdził, że „obowiązkiem sądów 
dyscy plinarnych – przed podjęciem uchwa-
ły zezwalającej na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej sądowej – jest 

rozważenie, czy zgromadzone dowody do-
statecznie uzasadniają popełnienie przez 
sędziego przestępstwa, a w tym, czy sto-
pień społecznej szkodliwości popełnio-
nego czynu zabronionego jest wyższy od 
znikomego”18.

Z kolei w uchwale z 27 lutego 2008 r., 
sygn. SNO 8/08, Sąd Najwyższy doszedł 
do przekonania, że „jedynie w przypad-
kach, w których znikomość społecznej 
szkodliwości czynu od razu jawi się w spo-
sób oczywisty i jaskrawy, może ona stano-
wić podstawę do umorzenia postępowania 
z wniosku o zezwolenie na pociągnięcie 
sędziego do odpowiedzialności karnej. 
Pamiętać bowiem należy, że podstawę tego 
zezwolenia stanowią okoliczności dosta-
tecznie uzasadniające podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa, zatem sąd dyscypli-
narny w tym postępowaniu porusza się na 
poziomie prawdopodobieństwa, a nie pew-
ności”19. Myślę, że na zasadzie ostrożnej 
analogii można odnieść ten pogląd także 
do postępowania Kolegium NIK. 

Nie zawsze możliwe jest bezzwłoczne 
podjęcie przez Kolegium NIK uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na ściganie kon-
trolera. Taki przypadek występuje w szcze-
gólności gdy pojawią się istotne wątpliwości 
dowodowe, choćby tylko w odniesieniu do 
niektórych czynów objętych wnioskiem. 

17 Patrz: uchwała SN z 8 maja 2007 r., sygn. SNO 22/07, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1 
/SNO%2022-07.pdf>.

18 Zob. uchwała SN z 8.05.2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 85. Inaczej wypowiedział się 
SN w uchwale z 28.11.2002 r. w sprawie SNO 41/02 (niepubl.). Stwierdził w niej, że ocena stopnia 
społecznej szkodliwości czynu zarzucanego obwinionemu, co do którego złożono wniosek o zezwolenie 
na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, pozostaje poza zakresem kognicji sądu dyscyplinarnego. 
Zagadnienie to, istotne z punktu widzenia oceny, czy zarzucane zachowanie stanowi przestępstwo (art. 1 
§ 2 k.k.), podlega analizie w toku postępowania karnego.

19 Orzeczenie dostępne na stronie <https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/14964,sno-8-08>.
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Wnioskodawca może przecież ulec pokusie 
selektywnego przedstawienia dowodów 
i w uzasadnieniu wniosku przekręcać ich 
wymowę, a przez to dyskredytować dzia-
łania osoby objętej wnioskiem. Prowadzi 
to de facto do zniekształcenia obrazu stanu 
faktycznego. Stwierdzenie istnienia wąt-
pliwości dowodowych utrudnia rzetelne 
rozpatrzenie wniosku, ale nie jest samo-
istną przesłanką dla odmowy uchylenia 
immunitetu. Moim zdaniem, przed pod-
jęciem uchwały w sprawie zgody na ści-
ganie niezbędne jest poszerzenie wiedzy 
członków Kolegium o ustaleniach faktycz-
nych. Wprawdzie Kolegium NIK nie jest 
uprawnione do żądania przedstawienia 
sobie całych akt postępowania, lub tylko 
wskazanych materiałów dowodowych, ale 
przecież nie ma przeszkód, aby Kolegium 
NIK podjęło stosowną uchwałę i zwróciło 
się do uprawnionego oskarżyciela o przed-
stawienie takich materiałów dowodowych. 
Na udostępnianie materiałów dowodo-
wych podmiotom innym niż strony postę-
powania karnego zezwala art. 156 § 1 k.p.k.

Postępowanie przed Kolegium NIK
Sposób procedowania Kolegium NIK 

Kwestie te określa ustawa o NIK oraz re-
gulamin wewnętrzny przyjęty uchwałą 
Kolegium NIK. Uchwały w sprawach na-
leżących do kompetencji Kolegium NIK 
podejmowane są w głosowaniu tajnym, 
na posiedzeniach, którym przewodniczy 
prezes NIK lub wyznaczony przez niego wi-
ceprezes (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o NIK). 
Regulamin określa między innymi sposób 

przyjęcia porządku dziennego posiedze-
nia, powiadomienia członków Kolegium 
NIK o terminie posiedzenia i dostarczenia 
im niezbędnych dokumentów oraz zasady 
sporządzania protokołu z obrad20. 

Nie ma określonego terminu rozpatrze-
nia wniosku o wyrażenie zgody na ściganie 
kontrolera. Wniosek powinien być roz-
poznany w rozsądnym terminie. Chodzi 
oczywiście o termin możliwie jak najkrót-
szy, aby uniknąć zarzutu przewlekłości 
postępowania. Szybkość działania nie 
usprawiedliwia jednak braku możliwo-
ści zapoznania się ze sprawą przez człon-
ków Kolegium NIK czy też ograniczenia 
prawa do obrony kontrolerowi, którego 
wniosek dotyczy. 

Ustawodawca nie określił podmiotu 
zobowiązanego do dokonania wstępnej 
kontroli wniosku o wyrażenie zgody na ści-
ganie. Chodzi przede wszystkim o spraw-
dzenie, czy wniosek spełnia wymogi for-
malne, o których wyżej wspomniałam. 
Sprawdzenia w tym zakresie powinien 
dokonać przewodniczący lub sekretarz 
Kolegium, ale trzeba wyraźnie podkreślić, 
że nie służą im żadne środki prawne w razie 
stwierdzenia braków formalnych wniosku, 
a mówiąc wprost, nie mogą oni odmówić 
przyjęcia wniosku. Sprawdzenie wymogów 
formalnych ma jedynie ten walor, że po-
zwoli zwrócić uwagę członków Kolegium 
NIK na ewentualne braki i przez to przy-
spieszyć postępowanie.

Warto w tym miejscu uwypuklić jeszcze 
jedną istotną kwestię. Mam na myśli brak 
podstawy prawnej do odmowy przyjęcia 

20 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli…, op. cit., s. 89.
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wniosku do rozpoznania przez Kolegium 
NIK w sytuacji, gdy jest on „oczywiście 
bezzasadny”. Można sobie wyobrazić, że 
oskarżyciel prywatny przedstawi błędną 
ocenę prawną stanu faktycznego albo po-
chopnie skieruje oskarżenie przeciw kon-
trolerowi, a w dalszej konsekwencji także 
wniosek o uchylenie immunitetu, opierając 
je tylko na subiektywnym odczuciu dozna-
nej krzywdy. Kolegium NIK wniosek taki 
musi rozpoznać i podjąć stosowną uchwałę. 
Retoryczne jest oczywiście pytanie o ra-
cjonalność takiego postępowania.

Udział oskarżyciela oraz kontrolera 
w posiedzeniu Kolegium NIK 

Kolegium NIK nie ma prawa wzywać 
oskarżyciela, który przedstawił wniosek 
o uchylenie immunitetu i żądać jego obec-
ności na posiedzeniu. Prezes NIK, jako 
przewodniczący Kolegium, może jednak 
zaprosić uprawnionego oskarżyciela na po-
siedzenie i umożliwić mu przedstawienie 
swoich racji w przypadku wyrażenia przez 
niego takiej woli. Wydaje się naturalne, że 
oskarżyciele powinni być zainteresowani 
obecnością na posiedzeniu, ponieważ to 
na nich ciąży obowiązek wykazania ce-
lowości uchylenia immunitetu kontrole-
rowi. Obecność oskarżyciela ma też tę 
dobrą stronę, że członkowie Kolegium 
mogą mu zadawać pytania i prosić o wy-
jaśnienie wątpliwości na tle dowodowym. 
Bezpośrednia wymiana poglądów pozwala 
często na wyrobienie sobie szerszej opi-
nii w sprawie i przekonanie o słuszności 

zagłosowania za przyjęciem określonej 
uchwały.

Wobec braku regulacji prawnej rodzi się 
kolejne pytanie – czy kontrolerowi, którego 
dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu, 
przysługuje prawo do obrony na etapie po-
stępowania przed Kolegium. Uważam, że 
tak samo jak w odniesieniu do oskarżyciela 
dopuszczalny jest udział kontrolera w po-
siedzeniu Kolegium NIK. Jest to uzasad-
nione celowością i racjonalnością działania 
tego organu. Poza tym jedną z podstawo-
wych idei każdego postępowania powinno 
być dążenie do poznania stanowiska obu 
stron (audiatur et altera pars). To warun-
kuje wnikliwe i obiektywne rozpatrzenie 
wniosku o uchylenie immunitetu kontro-
lerskiego. Dlatego – moim zdaniem – nale-
ży powiadomić kontrolera o treści wniosku 
oraz umożliwić mu przedstawienie jego 
stanowiska pisemnie lub ustnie na posie-
dzeniu Kolegium NIK, na którym rozpa-
trywany jest ten wniosek. Jest to także 
przejaw realizacji podstawowego prawa 
do obrony, które, w myśl orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego (TK), do-
tyczy różnych postępowań, które wiążą 
się z wkraczaniem w zakres konstytucyj-
nych wolności i praw (art. 31 Konstytucji 
RP)21. Zdaniem TK, prawo do obrony na-
leży rozumieć szeroko, „jest ono bowiem 
nie tylko fundamentalną zasadą procesu 
karnego, ale też elementarnym standardem 
demokratycznego państwa prawnego”22. 
Najistotniejszą gwarancją prawa do obrony 
jest możliwość przedstawienia własnego 

21 Patrz wyrok TK z 28.11. 2007 r., sygn. akt K 39/07, opubl. <www.otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/
otk/2007/K_39_07.doc>.

22 Patrz wyrok TK z 17.02. 2004 r., sygn. akt SK 39/02, opubl. <www.otk.trybunal.gov.pl>.
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stanowiska w sprawie i ustosunkowania 
się do sformułowanych zarzutów. Jest to 
wykluczone wówczas, gdy postępowanie 
przed sądem podejmującym rozstrzygnię-
cie toczy się bez udziału osoby, której za-
rzuty dotyczą. Dalej Trybunał stwierdził, 
że „postępowanie immunitetowe, stano-
wiąc stadium przygotowawcze i wstępne 
do pociągnięcia do odpowiedzialności kar-
nej, powinno przewidywać prawo do obro-
ny tylko z uwagi na tę właśnie odpowie-
dzialność, której uruchomieniu służy”23. 
Analizując to orzeczenie, A. Sakowicz pod-
kreślił, że musi to być obrona realna i efek-
tywna, a nie iluzoryczna i abstrakcyjna; 
musi umożliwiać przedstawienie i obronę 
własnego stanowiska osobie uczestniczącej 
w tej procedurze24.

Teza, że prawo do obrony jest podstawo-
wym standardem w państwie demokra-
tycznym, implikuje twierdzenie, że musi 
ono dotyczyć także rozstrzygania w spra-
wie wniosku o uchylenie immunitetu, gdyż 
takie rozstrzygnięcie może otworzyć drogę 
do odpowiedzialności karnej za określony 
czyn zabroniony. Nie widzę żadnych racjo-
nalnych argumentów, aby w postępowaniu 
przed Kolegium NIK prawo do obrony 
nie funkcjonowało. Odmienną kwestią 
jest potrzeba zachowania obiektywizmu 
i zdystansowanie się członków Kolegium 
NIK wobec twierdzeń kontrolera, które-
go wniosek dotyczy, zwłaszcza jeśli idzie 
o przyjętą przez niego linię obrony.

Nieodłącznym elementem prawa 
do obrony jest korzystanie z pomocy 

profesjonalnego obrońcy. W sprawie 
o uchylenie immunitetu kontrolerskiego 
stroną postępowania nie jest podejrzany 
(oskarżony). Nie można zatem mówić 
o ustanowieniu obrońcy. W grę może jedy-
nie wchodzić ustanowienie pełnomocnika, 
ale problem w tym, że ustawa o NIK nie 
zawiera przepisów, które stanowią o udzia-
le w posiedzeniu Kolegium NIK pełno-
mocnika kontrolera. Myślę jednak, że nie 
jest wykluczona obecność na posiedzeniu 
Kolegium pełnomocnika kontrolera usta-
nowionego w trybie art. 87 k.p.k., chociaż 
zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności 
takiego poglądu. W przywołanym przepi-
sie chodzi o ustanowienie pełnomocnika 
przez osobę, która nie jest jeszcze stroną 
postępowania, a istnieje potrzeba ochrony 
jej interesów. Warunkiem występowania 
w procesie karnym pełnomocnika takiej 
osoby jest to, aby odpowiednio sąd albo 
prokurator nie odmówił dopuszczenia go 
do udziału w postępowaniu. Zatem jeże-
li ten pełnomocnik zostanie prawidłowo 
ustanowiony i dodatkowo będzie zapro-
szony wraz z kontrolerem na posiedzenie 
Kolegium NIK, to jego udział w obradach 
formalnie będzie możliwy. 

Forma podjęcia decyzji o uchyleniu 
immunitetu kontrolerskiego 

Ponieważ ustawodawca nie określił od-
rębnego trybu procedowania i podejmo-
wania decyzji przy rozpatrywaniu wnio-
sku o uchylenie immunitetu, uważam, 
że decyzja Kolegium NIK powinna być 

23 Tamże.
24 A. Sakowicz: Opinia prawna na temat udostępnienia informacji niejawnych…, op. cit., s. 231.
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podejmowana na zasadach określonych 
w art. 24 ust. 1-4 ustawy o NIK. Uchwała 
nie wymaga uzasadnienia, co nie oznacza, 
że takowego nie może zawierać. Przed pod-
jęciem uchwały Kolegium NIK może wy-
stąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku lub o przedstawienie dodatkowe-
go materiału dowodowego. Prezes NIK lub 
wyznaczony wiceprezes, który przewodni-
czy posiedzeniu Kolegium NIK, może też 
zwrócić się do wnioskodawcy o przybycie 
na posiedzenie w celu udzielenia odpo-
wiedzi na pytania członków Kolegium.

W treści uchwały Kolegium NIK po-
winno się odnieść do każdego z zarzutów 
wskazanych przez uprawnionego wniosko-
dawcę, w szczególności wyraźnie okre-
ślić czyn lub czyny, co do których wyraża 
zgodę na ściganie. Generalne zezwolenie 
na ściganie jest niedopuszczalne. Może się 
jednak okazać, już po podjęciu uchwały 
o uchyleniu immunitetu kontrolerskie-
go, że wyjdą na jaw lub zostaną upraw-
dopodobnione inne czyny, za które prze-
widziana jest odpowiedzialność karna. 
Oskarżyciel ma obowiązek uzyskać ko-
lejne zezwolenie na ściganie, chyba że ma 
do czynienia z tak zwanym czynem cią-
głym. Dla wyjaśnienia tej ostatniej kwestii 
trzeba przyjąć założenie, że po wyraże-
niu zgody na ściganie kontrolera w wyni-
ku dalszych czynności w prowadzonym 
śledztwie mogą pojawić się kolejne wnioski 
dotyczące kolejnych czynów popełnio-
nych przez tę samą osobę. Jeżeli ich cha-
rakter wskazuje na potrzebę kwalifikacji 

prawnej z zastosowaniem art. 12 k.k., to 
w zasadzie będzie mowa o tym samym 
przestępstwie, co do którego zgody na 
ściganie już udzielono25. 

Uchwała Kolegium NIK w sprawie uchy-
lenia lub odmowy uchylenia immunitetu 
kontrolerskiego jest ostateczna. Nie można 
jej zaskarżyć, gdyż w przepisach ustawy 
o NIK takiego uprawnienia nikomu nie 
przyznano. Powinno się ją niezwłocznie 
przekazać podmiotowi, który wystąpił 
w tej sprawie z wnioskiem.

Odmowa uchylenia immunitetu kontro-
lerskiego nie musi oznaczać bezkarności. 
Prezes NIK, jako przełożony dyscyplinarny, 
może wyznaczyć rzecznika dyscyplinar-
nego i polecić mu wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego za czyn, który nie stano-
wi przestępstwa, ale może być uznany za 
przewinienie dyscyplinarne. 

Wnioski
Nie mam wątpliwości, że immunitet kon-
trolerski jest niezbędny dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań kontroli pań-
stwowej. Osoby wykonujące te zadania 
muszą być chronione przed potencjalny-
mi zarzutami natury prawnokarnej, for-
mułowanymi z powodu podejmowanych 
czynności służbowych. Nie można byłoby 
pogodzić się z sytuacją, w której kontroler 
stałby się podejrzanym na przykład o znie-
sławienie, dlatego że zbyt wnikliwie oceniał 
kontrolowaną działalność. Prowadziłoby 
to w prosty sposób do marginalizacji bez-
stronności i obiektywizmu. 

25 Na kwestię tę zwrócił uwagę A. Herzog: Postępowanie w przedmiocie uchylenia immunitetu prokurator-
skiego – stan prawny i prak tyka (cz. II), „Prokuratura i Prawo” nr 6/2008, s. 12.
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Instytucji immunitetu kontrolerskiego 
nie można pojmować w kategoriach bez-
karności już z tego powodu, że ochrona 
wynikająca z immunitetu nie jest w Naj-
wyższej Izbie Kontroli nadużywana. Przy-
padki składania wniosków o uchylenie im-
munitetu są wręcz incydentalne.

Lakoniczna regulacja prawna w zakre-
sie immunitetu kontrolerskiego nie daje 
wystarczającej pewności co do przyjętego 
sposobu procedowania, zwłaszcza w takim 
newralgicznym obszarze, jakim jest za-
pewnienie prawa do obrony. Powinien być 
określony trwały i przewidywalny tryb 

postępowania, jednakowy we wszystkich 
przypadkach indywidualnych. Potrzebna 
jest więc ingerencja ustawodawcy, a przed-
stawiona wyżej analiza prawna – moim 
zdaniem – wystarczająco uzasadnia po-
stulat dokonania zmian de lege ferenda. 

dr ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK,
wicedyrektor Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK,  
adiunkt w Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi
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