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DR BEATA BARAN 

Fundamentalne pytanie, które 
należy postawić w debacie 
poświęconej tematyce ochrony 
sygnalistów, to: kto jest chro-
niony w ramach nowej Dyrek-
tywy unijnej?

Dyrektywa poświęcona za-
gadnieniom ochrony sygnali-
stów (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1937 z 23 października 
2019 r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia pra-
wa Unii) powinna zostać imple-
mentowana do porządku kra-
jowego państw członkowskich 
UE do połowy grudnia 2021 r. 
Fundamentalnym zagadnie-
niem pozostaje: kto i kiedy 
będzie podlegał ochronie 
w  przypadku zgłoszenia nie-
prawidłowości. Unijny prawo-
dawca opracował katalog za-
mknięty podmiotów, dla któ-
rych zostały ustanowione 
mechanizmy parasolowe. Co 
istotne, regulacja europejska 
stanowi standard minimalny. 
Tym samym w gestii krajowego 
prawodawcy pozostaje, czy li-
sta osób podlegających ochro-
nie zostanie wydłużona. 

Już na wstępie należy wska-
zać, że na kanwie regulacji dy-
rektywy o sygnalistach może-
my mówić w przypadku zgło-
szenia lub ujawnienia 
publicznego informacji na te-
mat naruszeń, które zostały 
uzyskane w kontekście związa-
nym z pracą (np. dotyczących 
zdrowia publicznego lub 
ochrony środowiska). Działania 
te może podjąć osoba fizyczna.

Po pierwsze 
pracownik 

Najliczniejszą grupę prede-
stynowaną do ochrony w sytu-
acji zgłoszenia nieprawidłowo-
ści, zgodnie z przyjętymi zasa-
dami, stanowią osoby, które 
można określić mianem pra-
cownika. Zgodnie z orzecznic-
twem Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, taki 
status posiadają osoby wyko-
nujące przez określony czas 
konkretne świadczenia w za-
mian za wynagrodzenie. Po-
nadto, osoby te działają na 
rzecz innego podmiotu oraz 
pod jego kierownictwem. 

Przyjęta definicja jest sto-
sunkowo spójna z tą określoną 
w polskim kodeksie pracy. 

W ramach wskazanych kry-
teriów  istotne  jest,  iż  unijny 
prawodawca nie różnicuje 
osób podlegających ochronie 
z uwagi na posiadanie lub brak 
obywatelstwa unijnego. Tym 
samym, osoba przyjeżdżająca 
do kraju UE z kraju trzeciego 
(np. Ukrainy, Turcji lub Indii) 
w celach zarobkowych, pracu-
jąca legalnie, objęta jest takimi 
samymi prawnymi narzędziami 
osłonowymi jak obywatele 
Wspólnoty. Europejski prawo-
dawca zrównał w kwestii dzia-
łań ochronnych status osób 
pracujących na pełny etat 
z  tymi, które są zatrudnione 
na  jego część. Także kwestia 
rodzaju umowy pod względem 
długości jej trwania (próbna, 
na czas określony, na czas nie-
określony) nie stanowi kryte-
rium dyferencjalizującego pod 
względem możliwości zabez-
pieczenia od strony prawnej 
osoby zgłaszającej nieprawi-
dłowości. 

PRZYKŁAD

Francuskie przedsiębiorstwo 
prowadzi działalność w Polsce. 
Ochrona rozciągnięta nad 
zatrudnionymi w niej pracownikami 
rodem z Wielkiej Brytanii 
pracującymi na 1/4 etatu na okres 
próbny jest taka sama, jak nad 
zatrudnionym na czas określony 
na pełny etat pracownikiem ze 
Słowacji. 

 
Co istotne, również osoby 

świadczące pracę w ramach 
działalności agencji pracy 
tymczasowej będą znajdowały 
się pod regulacyjnym paraso-
lem ochronnym. 

Wolontariusz, 
freelancer… 

Do gremium osób podlegają-
cych ochronie zaliczono także 
osoby samozatrudnione. Ozna-
cza to, że freelancer współpra-
cujący z przedsiębiorstwem X 
w oparciu o  umowę o świad-
czenie usług (np. działalność o 
charakterze usług informatycz-
nych) również będzie upraw-
niony do otoczenia ochroną 
prawną przynależną sygnali-
stom „etatowym”. 

Co ważne, do puli podmio-
tów chronionych mogą zostać 
zakwalifikowane także osoby, 
które nie czerpią korzyści fi-
nansowych – czyli wolontariu-
sze i stażyści – w sytuacji zgło-
szenia nieprawidłowości. 

… oraz podwykonawca

Kolejną kategorię stanowią 
osoby powiązane biznesowo 
z  konkretnym podmiotem, 
w ramach którego działalności 
dochodzi do nieprawidłowości. 
Grupę tę tworzą osoby pracu-
jące  pod  nadzorem  i  kierow-
nictwem kontrahentów: wyko-
nawców, podwykonawców oraz 
dostawców. Oznacza to, że 
zgłoszenie whistleblowing’owe 
może wpłynąć od osoby, która 
nie posiada bezpośredniego 
powiązania z podmiotem, któ-
rego przesłany raport dotyczy.

Przyszłe i przeszłe 
powiązania

Grupę sygnalistów unijny 
prawodawca rozszerzył także 
na osoby, które w danym mo-
mencie nie są związane stosun-
kiem prawnym z podmiotem, 
w którym doszło do nieprawi-
dłowości. Chodzi o kandydatów 
do pracy (np. podczas procesu 
rekrutacji), jak i osoby, które 
znajdują się w stadium przed-
kontraktowym (np. przedstawi-
ciele potencjalnego dostawcy 
surowca  do  firmy  produkcyj-
nej przed zawarciem umowy 
handlowej). 

Co istotne, brak aktualnie 
wiążącego stosunku prawnego 
nie przeszkadza, aby ochrony 
udzielić sygnaliście, którego 
stosunek pracy ustał. Przyczy-
na zakończenia relacji pracow-
nik-pracodawca nie jest istotna. 
Tym samym, zarówno osoba, 
która sama zdecydowała się 
na  zakończenie pracy w  kon-
kretnym podmiocie, jak i ta, 
która została zwolniona dyscy-
plinarnie, podlegać będą takiej 
samej ochronie. Także w sytu-
acji wygaśnięcia umowy o pra-
cę (np. umowy na czas określo-
ny) zgłaszający nadal będzie 
znajdował się w kręgu podmio-
tów zabezpieczonych przed 
potencjalnym odwetem.

Akcjonariusze 
i udziałowcy

Do gremium osób, którym 
należna będzie ochrona 
w  przypadku zgłoszenia nie-
prawidłowości, będą mogli 
zostać zaliczeni także akcjona-
riusze lub wspólnicy w spółce. 
Ta regulacja jest szczególnie 
istotna dla osób, które posiada-
ją udziały w podmiocie prawa 
handlowego, jednocześnie nie 
piastują w niej funkcji zarząd-

ZARZĄDZANIE

Prawnicy kancelarii BKB Baran Książek Bigaj prezentują zagadnienia związane z obszarem 
zarządzania ryzykiem braku zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
whistleblowingu, czyli sygnalizowania nieprawidłowości.

COMPLIANCE
i sygnaliści

Sygnaliści: pojemny parasol ochronny 
Ochrona sygnalistów jest rozciągnięta nie tylko na pracowników, ale też m.in. na współpracowników, podwykonawców 
czy wspólników oraz ich rodziny. Przysługuje ona pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. 

czej ani kontrolnej, natomiast 
pozostają w bliskich relacjach 
z samym podmiotem z uwagi 
na swój status własnościowy 
oraz dokonane zgłoszenie.

Nie tylko zgłaszający 

W pracach nad projektem 
Dyrektywy pojawiły się kon-
cepcje, aby ochroną objąć 
także osoby znajdujące się 
w kręgu potencjalnie narażo-
nych na działania o charakte-
rze odwetowym, nawet jeśli 
sami nie są bezpośrednio za-
angażowani w zgłoszenie. 
W uchwalonej wersji unijnego 
aktu zostały finalnie ujęte trzy 
grupy podmiotów powiąza-
nych z sygnalistami. 

Do tej kategorii zaliczono 
w  pierwszej kolejności tych, 
którzy pomogli w dokonaniu 
zgłoszenia. Także osoby, które 
są powiązane z sygnalistami 
(np. krewni, współpracownicy) 
i których– z uwagi na raport 
dokonany przez whistleblo-
wer’a – mogą objąć działania 
odwetowe. Wymierzone 
w  nich działania mogą mieć 
charakter retorsji pośrednich, 
co nie oznacza, że mniej do-
tkliwych niż w stosunku do 
samego zgłaszającego. Co 
ważne, są oni otoczeni ochro-
ną prawną podobnie jak sami 
whistleblowerzy. 

Również podmioty prawne 
stanowiące własność sygnali-
sty (np. spółka prawa handlo-
wego), dla których sygnalista 
pracuje (np. stowarzyszenie) 
lub są one w inny sposób 
powiązane  z  nim  w  kontek-

ście zatrudnienia, podlegają 
ochronie. 

PRZYKŁAD 

Stowarzyszenie otrzymało grant 
od podmiotu prywatnego na 
realizację konkretnego projektu 
społecznego. Pracownik 
stowarzyszenia zgłasza nadużycia 
w zakresie naruszenia ochrony 
danych osobowych 
przetwarzanych (np. poprzez 
sprzedaż baz danych bez 
odpowiednich zgód) przez 
pracowników grantodawcy. 
W tej sytuacji ochronie powinien 
podlegać nie tylko sam 
sygnalista, ale także organizacja 
pozarządowa, w której był/jest 
zatrudniony. 

Konieczne przesłanki

Sam status zatrudnienia nie 
decyduje o podleganiu bądź 
niepodleganiu przez sygnalistę 
przewidzianej prawnie ochro-
nie. Aby zastosować normatyw-
ny parasol ochronny, niezbędne 
jest łączne spełnienie przez 
whistleblowera określonych 
przesłanek. 

Pierwsza z nich stanowi, że 
zgłaszający powinien mieć uza-
sadnione podstawy, które po-
zwalały mu sądzić, iż informacje 
na temat naruszeń, które zdecy-
dował się przekazać, w momen-
cie zgłoszenia miały przymiot 
prawdziwości i są objęte zakre-
sem merytorycznym stosowania 
dyrektywy. Ponadto, do udziele-
nia ochrony sygnaliście niezbęd-
ne jest dokonanie ujawnienia 
zgodnie z regulacjami norma-
tywnymi określonymi w dyrek-
tywie – albo w ramach określo-
nych kanałów wewnętrznych 
lub zgłoszenia zewnętrznego 
do dedykowanego organu bądź 
też doszło do ujawnienia pu-
blicznego (np. do mediów). 

Co istotne, unijny prawodaw-
ca nie poczynił rozróżnienia 
w zakresie ochrony w stosunku 
do osób, które dokonały zgło-
szenia wewnętrznego i zgłosze-
nia zewnętrznego. 

Warto zwrócić uwagę, iż definicja pracownika zawarta w Dyrektywie 
obejmuje także urzędników będących pracownikami. To zagadnienie 
jest szczególnie istotne, mając na uwadze obligatoryjne wdrożenie 
kanałów whistleblowingowych w podmiotach szeroko pojętej 
administracji publicznej. Tym samym, europejski regulator zobligował 
do objęcia ochroną także inne kategorie osób świadczących pracę 
w strukturach publicznych: sędziów i prokuratorów, funkcjonariuszy 
służb mundurowych, a także nauczycieli akademickich uczelni 
publicznych.

DEFINICJE

Również urzędnicy

dr Beata 
Baran
radca prawny
partner w BKB 
Baran Książek Bigaj

 
 

Kwestia ochrony sygnalistów uregulowana w Dyrektywie to 
standard minimalny. Polski ustawodawca może zdecydować się 
na rozszerzenie katalogu osób objętych ochroną o np. klientów 
lub studentów. Niezależnie jednak od decyzji, które w tej materii 
zapadną na szczeblu krajowym, nie pozostawia wątpliwości 
fakt, iż polscy pracodawcy powinni z wyprzedzeniem rozpocząć 
przygotowania do podjęcia kroków mających na celu wdrożenie 
systemów zgłaszania nieprawidłowości.
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PISALIŚMY O TYM:
Po wprowadzeniu procedury 
zgłaszania nieprawidłowości 
do wewnętrznego systemu 
prawnego we właściwej formie 
trzeba poinformować o tym załogę
„Jak wdrożyć w organizacji whistleblo-
wing?”; 
18 marca 2021 r. 
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