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pytania



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób

zgłaszających naruszenia prawa Unii zwana powszechnie

dyrektywą o ochronie praw sygnalistów zacznie

obowiązywać już w grudniu 2021 roku. 

Dyrektywa ta nakłada na przedsiębiorców (nie tylko dużych)

wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem

szeroko pojętej zgodności swoich organizacji w obszarze

ochrony sygnalistów. Już teraz wielu z nich zadaje sobie

szereg pytań nawet tak podstawowych jak: kim jest ten

sygnalista i jak go chronić.

Jest to zatem doskonały czas na bliższe poznanie nowych

obowiązków, które nakłada na organizacje, ale przede

wszystkim to doskonały czas na audyt i przegląd dotychczas

obowiązujących procedur oraz uwzględnienie w nich nowych

regulacji.

W IPSO LEGAL zawsze staramy się dostosowywać nasze

usługi do aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej. Nie

inaczej jest i tym razem. W Państwa ręce oddajemy

poradnik, w którym odpowiadamy na najczęściej

pojawiające się pytania z obszaru ochrony sygnalistów.

Zapraszam do lektury i do zadawania dalszych pytań!

WSTĘP

Błażej Wągiel
radca prawny
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Dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów (dalej

jako: “Dyrektywa sygnalistów”) ma na celu zagwarantować

ochronę sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenie prawa UE.

Dodatkowo, Dyrektywa określa minimalne normy dotyczące

sposobu reagowania na zgłaszane przez sygnalistów

wątpliwości i sposoby ich rozwiązania.

Czego dotyczy dyrektywa UE 2019/1937

1

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do

wykonania dyrektywy do dnia 17 grudnia 2021 roku. 

Natomiast, w przypadku podmiotów prawnych w sektorze

prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników,

podmioty te mają czas do 17 grudnia 2023 roku na wdrożenie

wewnętrznych procedur.

Do kiedy państwa członkowskie mają obowiązek
implementować Dyrektywę?



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;

naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii i

określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;

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 naruszenie 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.

Dyrektywa przewiduje ochronę sygnalistów zgłaszających

naruszenia prawa Unii w zakresie następujących dziedzin:

Jakie naruszenia prawa UE obejmuje Dyrektywa?
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obywatel UE i obywatel państw trzecich, którzy mają

kontakty z przedsiębiorstwami UE;

pracownicy, osoby prowadzące działalność na własny

rachunek, wolontariusze, stażyści, którzy nie otrzymują

wynagrodzenia, akcjonariusze i członkowie organów

nadzorczych (w tym rady dyrektorów);

niezależni zewnętrzni wykonawcy, podwykonawcy i

dostawcy.

Generalnie państwa członkowskie są zgodne co do tego, że

sygnalistą może być tylko ktoś z wewnątrz danej organizacji.

Oznacza to, że musi znać strukturę organizacji, szczególnie ze

względu na ich relacje z nią, a zatem mieć dostęp do

informacji wewnętrznych, które nie są znane publicznie. Pojęcie

sygnalisty należy interpretować szeroko, ponieważ ważnym

czynnikiem jest dostęp do danych wewnętrznych, dlatego

nawet byli pracownicy (o ile dowiedzieli się o zachowaniu w

trakcie zatrudnienia), księgowi, kontrahenci biznesowi również

mogą być sygnalistami.

Sygnalistą może być:

Kto może być sygnalistą? 
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osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;

osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi

zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w

kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy

lub krewni osób dokonujących zgłoszenia; 

oraz podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby

dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub

które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście

związanym z pracą.

Środki ochrony osób dokonujących zgłoszenia stosuje się

również do:

Kto jeszcze może być chroniony “jak” sygnalista?

4

ochrony informacji niejawnych;

ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy

medycznej;

tajemnicy narady sędziowskiej; lub 

przepisów dotyczących postępowania karnego.

Nie, Dyrektywa nie wpływa na przepisy krajowe dotyczące:

Czy prawnik lub lekarz może być sygnalistą w zakresie tego,

czego dowiedział się podczas świadczenia usług na rzecz

swojego klienta?
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Procedury przewidziane w Dyrektywie sygnalistów powinny

zostać wprowadzone przez podmioty, które zatrudniają co

najmniej 50 pracowników (nie chodzi tu tylko o pracowników

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  jako pracownik

jest również traktowana osoba zatrudniona na podstawie

umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenie usług).

To nie wszystko - państwa członkowskie mogą zobowiązać

podmioty w sektorze prywatnym, które zatrudniają mniej niż 50

pracowników, do ustanowienia wewnętrznych kanałów i

procedur dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów. Wszystko

zatem w rękach naszego ustawodawcy!

Uwaga!

Procedury dot. ochrony sygnalistów będą musieli wdrożyć

również mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, jeżeli

biorą udział w przetargach organizowanych w ramach

zamówień publicznych lub korzystają ze środków unijnych.

Kogo dotyczy Dyrektywa sygnalistów?
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Dyrektywa dotycząca sygnalistów przewiduje zgłaszanie

przypadków wewnętrznych i zewnętrznych. 

W obu przypadkach mają zastosowanie następujące

szczególne wymagania:

Poufność: wewnętrzne mechanizmy zgłaszania muszą

chronić tożsamość sygnalistów. Nieupoważnieni pracownicy,

którzy nie są wyraźnie określani jako odbiorcy zgłoszeń w

polityce informowania o nieprawidłowościach, powinni mieć

zakaz wglądu do tych informacji, a tożsamość sygnalisty nie

może być publicznie ujawniona bez jego wyraźnej zgody.

 

Przetwarzanie danych osobowych: Przetwarzanie danych

osobowych, które odbywa się na podstawie dyrektywy o

nieprawidłowościach, w tym wymiana lub przekazywanie

danych osobowych przez właściwe organy, musi być zgodne

z RODO i dyrektywą 2016/680. Dane osobowe, które w

oczywisty sposób nie mają znaczenia dla obsługi

konkretnego zgłoszenia, nie mogą być gromadzone lub, jeśli

zostały zebrane przypadkowo, muszą zostać usunięte bez

zbędnej zwłoki.

Jakie są wymagania co do kanałów raportowania?
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Pracownicy muszą mieć możliwość zgłaszania wątpliwości w

sposób zapewniający poufność poprzez dokonywanie zgłoszeń

na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane

telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów

komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej

zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania

zorganizowanego w rozsądnym terminie.

Jakie metody raportowania są przewidziane w Dyrektywie?

7

Działania następcze to takie działania, które zostały 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 procedur.

Co to są działania następcze?



kanały przyjmowania zgłoszeń;

potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia

zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania;

wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału

właściwych do podejmowania działań następczych w

związku ze zgłoszeniami, przy czym może to być ta sama

osoba lub ten sam wydział, które przyjmują zgłoszenia, które

będą komunikować się z osobą dokonującą zgłoszenia i w

stosownych przypadkach zwracać się do osoby dokonującej

zgłoszenia o dalsze informacje oraz przekazywać jej

informacje zwrotne;

podejmowanie z zachowaniem należytej staranności

działań następczych przez wyznaczoną osobę lub

wyznaczony wydział;

podejmowanie z zachowaniem należytej staranności

działań następczych, jeżeli prawo krajowe przewiduje takie

działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych;

Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań

następczych, obejmują następujące elementy:

Jak powinny działać wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń
(tzw. kanał wewnętrzny)?8
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potwierdzenie otrzymania zgłoszenia musi zostać

przekazane sygnaliście w ciągu siedmiu dni;

w razie potrzeby należy podjąć dalsze kroki, aby zająć się

zgłoszeniem w dowolny sposób, jakiego wymaga sytuacja.

W stosownych przypadkach może to obejmować zgłoszenie

naruszenia organom ścigania;

po zakończeniu działań kontrolnych należy przekazać

sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych

działań lub ich braku w terminie nie dłuższym niż trzy

miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w

przypadku braku potwierdzenia do osoby zgłaszającej, w

terminie trzech miesięcy od upływu terminu siedmiodniowy

okres po złożeniu raportu.

Dyrektywa dotycząca sygnalistów zawiera również

szczegółowe przepisy, których wyznaczony personel musi

przestrzegać po otrzymaniu zgłoszenia. Protokół odbioru

raportu obejmuje:

Co to jest protokół odbioru raportu?

9



ustanowiły niezależne i autonomiczne zewnętrzne kanały

dokonywania zgłoszeń w celu przyjmowania i przetwarzania

informacji na temat naruszeń;

niezwłocznie, a w każdym razie w terminie siedmiu dni od

otrzymania zgłoszenia, potwierdzały jego otrzymanie, chyba

że osoba dokonująca zgłoszenia wystąpiła wyraźnie z

odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub właściwy organ

ma uzasadnione powody, by sądzić, że potwierdzenie

otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej

osoby;

podejmowały z zachowaniem należytej staranności

działania następcze w związku ze zgłoszeniami;

Każde państwo członkowskie będzie musiało wyznaczyć organy

właściwe do przyjmowania zgłoszeń, przekazywania informacji

zwrotnych na ich temat i podejmowania działań następczych

(organy na wzór Powiatowego Rzecznika Ochrony

Konsumentów (organy zdecentralizowane) lub jeden organ

centralny, np. UODO).

Procedury na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych i działań

następczych wymagają od właściwych organów, aby:

Jak powinny działać zewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń
(tzw. kanał zewnętrzny)?10



przekazały osobie dokonującej zgłoszenia informacje

zwrotne w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym trzech

miesięcy lub, w należycie uzasadnionych przypadkach - w

terminie sześciu miesięcy;

poinformowały osobę dokonującą zgłoszenia o ostatecznym

wyniku postępowań wyjaśniających uruchomionych na skutek

danego zgłoszenia, zgodnie z procedurami przewidzianymi

w prawie krajowym;

przekazały w stosownych terminie, w odpowiednich

przypadkach, właściwym instytucjom, organom lub

jednostkom organizacyjnym Unii informacje zawarte w

zgłoszeniu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania

wyjaśniającego, o ile jest to przewidziane w prawie Unii lub

w prawie krajowym

11

+48 509 163 107
office@ipsolegal.pl

aleja Pokoju 1 
31-586 Kraków

ochronasygnalistow.info



naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste

zagrożenie dla interesu publicznego, na przykład w

przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia

nieodwracalnej szkody; lub 

w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego grozić

Ci będą działania odwetowe lub istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia

naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy,

takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub

możliwość istnienia zmowy między organem a sprawcą

naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.

Tak, ale pod warunkiem, że:

dokonałeś w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego

i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w

odpowiedzi na Twoje zgłoszenie nie zostały podjęte żadne

odpowiednie działania w terminach przewidzianych w

Dyrektywie; 

 

masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że:

Czy jeżeli moje zgłoszenie kanałem zewnętrznym lub
wewnętrznym nie odniesie żadnych skutków, to mogę podać do
publicznej wiadomości, że doszło do naruszenia prawa UE?12



Tak. Dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie powinny

wprowadzić sankcje dla osób dokonujących zgłoszenia, wobec

których ustalono, że świadomie dokonały zgłoszenia lub

ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić również

przepisy przewidujące, środki odszkodowawcze za szkodę

wynikającą z takiego zgłoszenia lub ujawniania publicznego.

Czy za ujawnienie nieprawdziwych naruszeń mogę ponieść
jakieś konsekwencję?13

Nie. Sygnalista ani potencjalny sygnalista nie może się zrzec się

praw i środków ochrony prawnej. Nie można ograniczyć praw

sygnalisty lub potencjalnego sygnalisty w drodze jakiejkolwiek

umowy, polityki, formy zatrudnienia lub warunków zatrudnienia

(np. w regulaminie pracy, umowie dot. zakazu konkurencji itp.).

Czy w umowie o pracę albo w innej umowie cywilnoprawnej
potencjalny sygnalista będzie się mógł zrzec ochrony lub
zobowiązać do nie zgłaszania naruszeń prawa UE?
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Działania odwetowe to bezpośrednie lub pośrednie działania

lub zaniechania mające miejsce w kontekście związanym z

pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub

zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub

może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla sygnalisty.

Co to są działania odwetowe?

14
Stanowczo nie będzie to zgodne z prawem. Takie kategorie

osób, jak na przykład pracownicy, usługodawcy prowadzący

działalność na własny rachunek, freelancerzy, wykonawcy,

podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj narażone na

działania odwetowe, które mogą na przykład mieć formę

wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o

świadczenie usług, odebrania licencji lub zezwolenia, strat

gospodarczych, utraty dochodu, przymusu, zastraszania lub

mobbingu, umieszczenia na czarnej liście lub bojkotu

działalności lub nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze lub

wspólnicy i osoby wchodzące w skład organów zarządzających

także mogą doświadczyć działań odwetowych, np. pod

względem finansowym lub w formie zastraszania lub mobbingu,

wpisania na czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji.

Czy pracodawca może prowadzić wobec sygnalisty działania
odwetowe?



Według Dyrektywy skuteczna ochrona sygnalistów oznacza

również ochronę tych kategorii osób, które, mimo iż nie są w

sensie ekonomicznym zależne od swojej działalności

zawodowej, to jednak mogą doświadczyć działań odwetowych

za zgłaszanie naruszeń. Działania odwetowe wobec

wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni

wynagrodzenie, mogą polegać na zaprzestaniu korzystania z

ich usług lub wystawieniu im negatywnej opinii o pracy lub

nadszarpnięciu ich reputacji bądź zniweczeniu perspektyw

kariery zawodowej w inny sposób.

A co z ochroną np. kandydatów do pracy lub wolontariuszami?
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W postępowaniach przed sądem lub innym organem

dotyczących szkody poniesionej przez sygnalistę, jeżeli osoba

ta twierdzi, iż w wyniku zgłoszenia lub dokonania ujawnienia

publicznego poniosła szkodę, przyjmuje się, że szkoda została

wyrządzona w ramach działań odwetowych za zgłoszenie lub

ujawnienie publiczne. 

W takich przypadkach na osobie, która podjęła działania

powodujące szkodę, spoczywa ciężar udowodnienia, że

działania te przeprowadziła z należycie uzasadnionych

powodów.

Co to jest odwrócony ciężar dowodów?



W postępowaniach sądowych, na przykład dotyczących

zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia

tajemnicy, naruszenia przepisów o ochronie danych, naruszenia

tajemnicy przedsiębiorstwa, lub w przypadku roszczeń

odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego,

publicznego lub zbiorowego prawa pracy, sygnaliści nie

ponoszą żadnej odpowiedzialności w wyniku dokonania

zgłoszenia lub ujawnienia publicznego zgodnie z niniejszą

dyrektywą. Sygnaliści mają prawo wystąpić o umorzenie

takiego postępowania, powołując się na to zgłoszenie lub

ujawnienie publiczne, pod warunkiem że miały uzasadnione

podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest

niezbędne do ujawnienia naruszenia.

Czy sygnaliści mogą ponosić odpowiedzialność wobec swoich
pracodawców?16

utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń;

podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów;

wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko sygnalistom;

dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania poufności

tożsamości sygnalistów.

Tak. Najprawdopodobniej zostaną one przetransponowane do

naszego porządku prawnego jako nowe typy czynów

zabronionych w ustawie dot. ochrony sygnalistów. 

Sankcje zostaną nałożone na osoby, które:

Czy Dyrektywa wprowadza jakieś sankcje na naruszenie
przepisów dot. ochrony sygnalistów?



MASZ WIĘCEJ
PYTAŃ?

AGNIESZKA
KOLBUCH - WĄGIEL

akolbuch@ipsolegal.pl

+48 607 238 048

BŁAŻEJ WĄGIEL
bwagiel@ipsolegal.pl

+48 509 163 107

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE 
Każda organizacja jest inna. Każda sytuacja związana z aktywnością sygnalistów
wymaga innego podejścia. Aby wdrażane rozwiązania były skuteczne muszą być

dostosowane do specyfiki Twojej firmy, a to wymaga dogłębnej analizy jej
procesów. Możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie. 

adwokat

radca prawny


