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Sygnalista – kto to?
Sygnalista (ang. Whistleblower) jest to osoba dokonująca zgłoszenia,
pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała
informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą,
niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, ustał, czy dopiero ma
zostać nawiązany.

Przepisy prawa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23
października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii
 Weszła w życie 17.12.2019 r.
 Transpozycja do aktów prawa krajowego 2 lata

Zakres stosowania dyrektywy
 Podmioty prawne z sektora publicznego – z wyjątkiem gmin
zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców
 Podmioty prawne z sektora prywatnego – z wyjątkiem tych
zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Ograniczenie to nie
dotyczy podmiotów, które podlegają przepisom związanym z
usługami, produktami i rynkami finansowymi oraz zapobieganiem
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Terminy
 do 17.12.2021 r. – wszystkie podmioty, które muszą wprowadzić
wymagania dyrektywy, czyli podmioty prawne z sektora publicznego
oraz podmioty prywatne, które zatrudniają ponad 250 pracowników
 do 17.12.2023 r. – podmioty prywatne, które zatrudniają od 50-249
pracowników

Definicja - Naruszenia
Naruszenia oznaczają działania lub zaniechania, które:
 są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem
przedmiotowym; lub
 są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii
i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym.

Zakres przedmiotowy dyrektywy
1) Naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii dotyczące
następujących dziedzin:
• zamówienia publiczne,
• usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu,
• bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
• bezpieczeństwo transportu,
• ochrona środowiska,
• ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
• bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
• zdrowie publiczne,
• ochrona konsumentów,
• ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i
systemów informacyjnych.

Zakres przedmiotowy dyrektywy
2) Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii i określone
szczegółowo w stosowanych środkach unijnych.
3) Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, w tym naruszenia unijnych
zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące
rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią
naruszenia przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk
mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z
przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od
osób prawnych.
4) Zakres ochrony może zostać rozszerzony przez poszczególne państwa
członkowskie.

Definicja - Zgłoszenie
Zgłoszenie oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń.
Typy zgłoszeń:
 Zgłoszenie wewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na
temat naruszeń w obrębie podmiotu prawnego w sektorze prywatnym lub
publicznym.
 Zgłoszenie zewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na
temat naruszeń właściwym organom.
 Ujawnienie publiczne oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji
na temat naruszeń.

Definicja – Działania następcze
Działania następcze oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub
właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu
oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu
przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie
wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania
podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

Kogo chroni dyrektywa?
1) Osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały
informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co
najmniej:
• osoby posiadające status pracownika, w tym urzędnicy służby cywilnej,
• osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny
rachunek,
• akcjonariusze lub wspólnicy oraz osoby będące członkami organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa,
w tym członkowie niewykonawczy, a także wolontariusze i stażyści, bez
względu na to czy otrzymują wynagrodzenie,
• osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców,
podwykonawców i dostawców.

Kogo chroni dyrektywa?

2) Osoby, które uzyskały informacje na temat naruszeń w ramach stosunku
pracy, który już ustał.
3) Osoby dokonujące zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero
nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w
trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie
umowy.

Kogo chroni dyrektywa?
4) A także:

• osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia;
• osoby trzecie powiązane z osoba dokonującymi zgłoszenia, które mogą
doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą,
takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;

• podmioty prawne, które stanowią własność osób dokonujących
zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z
nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Warunki objęcia ochroną
1) Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy
niniejszej dyrektywy pod warunkiem że:
• miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem
zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie
dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem
stosowania dyrektywy;
• dokonały zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub
ujawnienia publicznego.
2) Osoby dokonujące zgłoszenia do odpowiednich instytucji, organów lub
jednostek organizacyjnych Unii naruszeń objętych zakresem stosowania
dyrektywy kwalifikują się do objęcia ochroną, na takich samych warunkach
jak osoby dokonujące zgłoszenia zewnętrznego.

Zgłoszenia anonimowe
1) Dyrektywa na narzuca państwom członkowskim czy podmioty prawne w
sektorze prywatnym lub publicznym oraz właściwe organy są zobowiązane
do przyjmowania anonimowych zgłoszeń na temat naruszeń i
podejmowania w związku z nimi działań następczych.
2) Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia informacji na temat
naruszeń lub anonimowo ujawniły publicznie takie informacje, a następnie
zostały zidentyfikowane i doświadczyły działań odwetowych, kwalifikują się
do objęcia ochroną.

Kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych
1) Udostępnione kanały przyjmowania zgłoszeń powinny umożliwiać
pracownikom podmiotu oraz osobom uprawnionym dokonywanie zgłoszeń
informacji na temat naruszeń.
2) Kanały dokonywania zgłoszeń mogą być obsługiwane wewnętrznie przez
wyznaczoną do tego celu osobę lub wyznaczony dział lub zapewnienie
zewnętrzne przez osobę trzecią.
3) Podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające od 50 do 249
pracowników mogą dzielić się zasobami w zakresie przyjmowania zgłoszeń
i wszelkich prowadzonych postępowań wyjaśniających.
4) Państwa członkowskie mogą zobowiązać podmioty prawne w sektorze
prywatnym, szczególnie w dziedzinie środowiska i zdrowia publicznego,
które zatrudniają mniej niż 50 osób do ustanowienia wewnętrznych
kanałów.

Kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych
5) Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń mogą być wspólne dla kilku
gmin lub obsługiwane przez wspólne organy gminne zgodnie z prawem,
pod warunkiem, że wspólne wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń są
odrębne i niezależne od odpowiednich zewnętrznych kanałów
dokonywania zgłoszeń.
6) Państwa członkowskie zachęcają do zgłaszania za pośrednictwem
wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przed dokonaniem
zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń
w przypadku, gdy naruszenie można skutecznie zaradzić wewnątrz
organizacji, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko
działań odwetowych.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych
1) Kanały przyjmowania zgłoszeń powinny być zaprojektowane, ustanowione
i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności
tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej oraz
uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom
personelu.
2) Wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału właściwych do
podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, przy czym
może to być ta sama osoba lub wydział, które przyjmują zgłoszenie i które
będą komunikowały się z osobą dokonującą zgłoszenia.
3) Podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony wydział.
4) Podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych,
jeżeli prawo krajowe przewiduje takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń
anonimowych.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych
5) Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat
procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych
do właściwych organów oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji,
organów lub jednostek organizacyjnych Unii.
6) Zachowanie terminów:

• Potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w
terminie 7 dni od jego otrzymania;
• Rozsądny termin na przekazanie informacji zwrotnych,
nieprzekraczających 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia
lub w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej
zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Definicja – Właściwy organ
Właściwy organ oznacza organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń i
przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub
wyznaczony do wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej dyrektywie,
w szczególności w odniesieniu do działań następczych.

Kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych
1) Państwa członkowskie wyznaczają organy właściwe do przyjmowania zgłoszeń,
przekazywania informacji zwrotnych na ich temat i podejmowania działań
następczych w związku z nimi i zapewniają tym organom odpowiednie zasoby.
2) Zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń uznaje się za niezależne i autonomiczne,
pod warunkiem że spełniają wszystkie następujące kryteria:
• zostały zaprojektowane i ustanowione oraz są obsługiwane w sposób
zapewniający kompletność, integralność i poufność informacji oraz
uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom
personelu właściwego organu,
• pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały.
3) Zewnętrze kanały dokonywania zgłoszeń muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń
na piśmie lub ustnie. Ustnego zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub za
pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej lub bezpośredniego
spotkania.

Kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych
4) Właściwe organy wyznaczają członków personelu odpowiedzialnych za
rozpatrywanie zgłoszeń, a w szczególności odpowiedzialnych za:
• przekazywanie wszystkim zainteresowanym osobom informacji na temat
procedur dokonywania zgłoszeń,
• przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych w związku z tymi
zgłoszeniami,
• utrzymywanie kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu przekazania jej
informacji zwrotnych i zwracania się, w razie potrzeby, o dalsze informacje.
5) Członkowie personelu odpowiedzialni za rozpatrywanie zgłoszeń przechodzą
specjalne szkolenie z tego zakresu.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych
1) Właściwe organy powinny ustanowić niezależne i autonomiczne zewnętrzne kanały
dokonywania zgłoszeń w celu przyjmowania i przetwarzania informacji na temat
naruszeń.
2) Właściwe organy powinny podejmować z zachowaniem należytej staranności
działania następcze w związku ze zgłoszeniem.

3) Właściwe organy mają obowiązek, zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie
krajowym, poinformować osobę dokonującą zgłoszenia o ostatecznym wyniku
postępowań wyjaśniających uruchomionych na skutek danego zgłoszenia.
4) Właściwe organy mają obowiązek, jeżeli jest to przewidziane w prawie Unii lub
prawie krajowym, w stosownym terminie, w odpowiednich przypadkach, właściwym
instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii informacji zawartych w
zgłoszeniu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych
5) Właściwe organy, po dokonaniu należytej oceny sprawy, mogą zdecydować, że
naruszenie będące przedmiotem zgłoszenia ma wyraźnie niewielką wagę i nie
wymaga podjęcia dalszych działań następczych innych niż zamknięcie procedury. W
takiej sytuacji należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia o decyzji, podając
jej uzasadnienie.
6) Właściwe organy mogą postanowić o zamknięciu procedury w sprawie zgłoszeń
dotyczących sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w których
nie zawarto żadnych istotnych nowych informacji w porównaniu z wcześniejszym
zgłoszeniem, w przypadku którego procedura została zakończona, chyba że nowe
okoliczności uzasadniają podjęcie innych działań następczych. W takiej sytuacji
należy powiadomić osobę dokonującą zgłoszenia, podając uzasadnienie.
7) W przypadku wpływu wielu zgłoszeń właściwe organy mogą zajmować się w trybie
priorytetowym zgłoszeniami poważnych naruszeń.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych
8) Organ, który otrzymał zgłoszenie, ale nie jest właściwy do zaradzenia naruszeniu będącemu
przedmiotem naruszenia, powinien przekazać zgłoszenie właściwemu organowi w
rozsądnym terminie z zachowaniem bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie poinformować o
tym osobę dokonującą zgłoszenia.
9) Właściwe organy przynajmniej raz na trzy lata powinny dokonywać przeglądu procedur.
10) Zachowanie terminów:
• Niezwłocznie, a w każdym razie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, należy
potwierdzić jego otrzymanie, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia wyraźnie wystąpiła z
odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub właściwy organ ma uzasadnione powody, by
sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej
osoby.
• Właściwe organy przekazują osobie dokonującej zgłoszenia informacje zwrotne w
rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy lub, w uzasadnionych przypadkach –
w terminie 6 miesięcy.

Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych
Właściwe organy zobowiązane są do publikowania na swojej stronie internetowej w oddzielnej,
łatwej do zidentyfikowania i łatwo dostępnej sekcji co najmniej następujące informacje:
• warunki kwalifikowania się do objęcia ochroną;
• dane kontaktowe zewnętrznych kanałów zgłoszeń, w tym adres pocztowy i elektroniczny oraz
numery telefonów ze wskazaniem czy rozmowy są nagrywane;
• wskazanie procedur, w tym informacji jakie mogą być wymagane wraz z podaniem terminów
przekazania informacji zwrotnych;
• wskazanie zasad poufności, a w szczególności informacje związane z przetwarzaniem danych
osobowych;
• charakter działań następczych;
• środki ochrony prawnej i procedury służące ochronie przed działaniami odwetowymi;
• oświadczenie, objaśniające jak osoby dokonujące zgłoszeń są chronione przed ponoszeniem
odpowiedzialności za naruszenie poufności;
• w stosownych przypadkach dane kontaktowe centrum informacyjnego lub niezależnego
organu administracyjnego.

Ujawnienia publiczne
1) Osoba dokonująca ujawnienia publicznego, kwalifikuje się do objęcia ochroną, jeżeli
spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
a) osoba ta dokonała w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego
lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale nie zostały podjęte żadne odpowiednie
działania w wymaganym terminie;

b) osoba ta ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
• naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenia dla interesu
publicznego,
• w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego grozić jej będą działania
odwetowe lub istnieje prawdopodobieństwo ukrycia lub zniszczenia dowodów lub
istnienia zmowy pomiędzy właściwym organem a sprawcą naruszenia.
2) Niniejszych warunków nie stosuje się, gdy dana osoba ujawnia informacje bezpośrednio
do prasy zgodnie z przepisami dot. ochrony w związku z wolnością wypowiedzi.

Pozostałe obowiązki
1) Zachowania poufności:
• tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie powinna zostać ujawniona bez wyraźnej
zgody tej osoby,
• tożsamość może być ujawniona jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym
obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego,
• osoba powinna zostać powiadomiona, że jej tożsamość musi zostać ujawniona,
• właściwe organy nie powinny ujawniać tajemnicy przedsiębiorstwa poza to, co jest
potrzebne do podejmowania odpowiednich działań następczych.

2) Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z RODO i DODO.
Minimalny zakres potrzebnych danych osobowych.
3) Prowadzenie rejestrów i dokumentowanie działań.

Środki ochrony
1) Zakaz działań odwetowych.
2) Środki wsparcia, w tym pomoc prawna, finansowa i psychologiczna.
3) Środki ochrony przed działaniami odwetowymi – odpowiednie zapisy prawne
chroniące osoby, które dokonały zgłoszenia, w tym brak odpowiedzialności
prawnej w uzasadnionych sytuacjach.
4) Środki ochrony osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym m. in. dostęp do
uczciwego procesu, dostęp do akt, domniemanie niewinności i prawo do obrony
oraz ochrona tożsamości.
5) Sankcje dla osób, które utrudniają działania sygnaliście, w tym podejmują
działania odwetowe, wszczynają uciążliwe postępowanie wobec tych osób.

Badania opinii publicznej
Wszystkie zaprezentowane grafiki pochodzą z prezentacji Jak chronić sygnalistów w
samorządach? zamieszczonej na stronie www.sygnalista.pl
Link: https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2020/05/mw_maszglos_2605_ver2.pdf
Wyniki badań pochodzą z raportu Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka
Gnębieni, podziwiani i … zasługujący na ochroną. Polacy o sygnalistach, Warszawa
2019. Raport dostępny na stronie www.sygnalista.pl.
lub
Brown A.J. at al., Clean as a Whistle: a five step guide to better whistleblowing policy
and practice in business and government, Bisbane: Griffith University 2019

Lęk przed byciem nazwanym
„donosicielem”
Skuteczność polityki ochrony sygnalistów
będzie zależała od skierowania właściwych
działań informacyjnych i edukacyjnych
do pracowników i ich przełożonych.
Ważne jest to, aby pracownicy i ich przełożeni
brali udział w konsultacjach przed zatwierdzeniem
polityki ochrony sygnalistów.

Wrogość wobec
sygnalistów w
miejscu pracy

Prawo polskie
 Polski ustawodawca ma czas do 17.12.2021 r. na wprowadzenie
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu
implementacji do porządku prawa polskiego dyrektywy o
sygnalistach.
 Jeżeli ustawodawca nie dokona transpozycji w wymaganym czasie,
dyrektywa stanie się bezpośrednio skuteczna.
 Powstają regulacje sektorowe dotyczące sygnalistów.
 Fundacja im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Solidarność ’80 przedstawiła
kompleksowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który dostępny
jest na stronie Fundacji im. Batorego.

Co należy przemyśleć przed wdrożeniem procedur
1) Jak zapewnić dostęp do kanału zgłaszania tym wszystkim, którzy mają do tego
prawo?
2) Kogo wyznaczyć na osobę przyjmującą zgłoszenia?
3) Jakie zgłoszenia są dopuszczalne? (anonimowość)
4) Czy obowiązujące w podmiocie regulacje lub praktyka ich stosowania może
uniemożliwić realizację prawa?
5) Które obowiązujące regulacje wewnętrzne powinny ulec zmianie (np. kodeks
pracy, polityk ochrony danych osobowych)?
6) Jak zapewnić poparcie pracowników dla uregulowań dotyczących sygnalistów
(konsultacje, skuteczna ścieżka działań następczych)?

Podsumowanie
1) Odpowiednio zabezpieczony kanał zgłaszania, z zachowaniem poufności i
ochrony danych osobowych.
2) Wyznaczenie osoby lub działu do przyjmowania zgłoszeń i realizacji działań
następczych.
3) Poinformowanie pracownika lub osób trzecich (strona internetowa) o
procedurach.
4) Podejmowanie z należytą starannością odpowiednich działań następczych.
5) Pilnowanie terminów i konieczność informowania osoby dokonującej zgłoszenia
o podjętych działaniach.
6) Prowadzenie rejestru zgłoszeń i dokumentowanie działań.
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