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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. uważa, że sygnalizowanie nieprawidłowości jest jednym z najważniejszych sposobów 

wykrywania i udaremniania uchybień, wykroczeń lub nielegalnych działań, w 

szczególności takich jak nadużycia finansowe i korupcja w administracji publicznej i 

przedsiębiorstwach prywatnych, przestępczość zorganizowana, oszustwa podatkowe i 

unikanie opodatkowania; jest zdania, że sygnaliści odgrywają zasadniczą rolę w ochronie 

interesu publicznego, oszczędności pieniędzy publicznych oraz zapewnianiu 

przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym; zauważa, że sygnaliści ujawnili skandale 

dotyczące szeregu państw członkowskich, a także podkreśla fakt, że są oni podstawowym 

filarem unijnej strategii zwalczania korupcji oraz odgrywają zasadniczą rolę w 

zapewnianiu odpowiedzialności przedsiębiorstw i rządów; 

2. jest zdania, że istniejące różnice kulturowe nie powinny prowadzić do lekceważenia 

potrzeby ochrony prawnej sygnalistów w państwach członkowskich; 

3. podkreśla, że negatywne postrzeganie sygnalizowania nieprawidłowości i sygnalistów 

spowalnia postępy w przyjmowaniu/egzekwowaniu przepisów dotyczących 

sygnalizowania nieprawidłowości w wielu państwach, a także osłabia gotowość obywateli 

do zgłaszania nieprawidłowości, nawet jeśli istnieją już mechanizmy ochrony prawnej; 

4. uważa, że ochrona sygnalistów ma zasadnicze znaczenie dla wolności słowa, pluralizmu 

poglądów, demokracji i wolności; 

5. podkreśla, że w Unii Europejskiej potrzebna jest ochrona prawna sygnalistów; 

potwierdza, że praworządność jest korzystna dla kultury wolności słowa; 

6. ponownie zauważa, że wdrożenie instrumentów prawnych zapewniających bezpieczne 

otoczenie dla sygnalistów wspiera kulturę głośnego mówienia o problemach i pomaga 

obywatelom UE w korzystaniu z prawa do przeciwdziałania wykroczeniom; zauważa, że 

sygnalizowanie nieprawidłowości powinno być promowane jako zaangażowanie 

obywatelskie i dobra postawa obywatelska oraz wspierane za pomocą skutecznych działań 

uwrażliwiających, komunikacyjnych, dydaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych, a 

jednocześnie należy zadbać o wprowadzenie wystarczających zabezpieczeń chroniących 

niejawne informacje przemysłowe, takie jak tajemnice handlowe; 

7. zachęca państwa członkowskie do proaktywnego promowania otwartej kultury w miejscu 

pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, co umożliwia organizacjom 

funkcjonowanie w oparciu o wysokie normy etyczne oraz daje pracownikom odwagę do 

głośnego mówienia o problemach, a tym samym umożliwia podejmowanie działań w celu 

zapobieżenia lub zaradzenia zagrożeniom lub szkodom; 

8. zachęca państwa członkowskie, aby przeprowadzały regularną ocenę skuteczności 

stosowanych środków, nastawienie opinii publicznej do sygnalizowania nieprawidłowości 

i do sygnalistów, transsektorowe badania kadry kierowniczej odpowiedzialnej za 

przyjmowanie i rozpatrywanie doniesień oraz niezależne analizy dotyczące 
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sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy; 

9. potwierdza, że instytucje publiczne i organizacje prywatne powinny ustanowić dla swoich 

pracowników, w tym praktykantów i stażystów – w ścisłej współpracy ze wszystkimi 

przedstawicielami personelu, w tym w miarę możliwości z pracownikami – politykę 

wewnętrzną dotyczącą sygnalizowania nieprawidłowości, określając przy tym jasne i 

poufne drogi ujawniania nieprawidłowości, w tym na zewnątrz, a także informując o 

prawie do ochrony przed represjami w przypadku zgłoszenia uchybienia oraz zapewniając 

w razie potrzeby poufne doradztwo prawne i odpowiednie kursy i szkolenia; zaznacza, że 

polityka ta nie może zastąpić prawodawstwa dotyczącego ochrony sygnalistów; 

10. zauważa, że ze względu na niewystarczające gwarancje prawne oraz istotne braki pod 

względem ochrony sygnalistów przed odwetem, zastraszaniem i izolowaniem obowiązek 

wykorzystywania wewnętrznych kanałów sprawozdawczości może być ryzykowny i 

działać zniechęcająco, ograniczając zarówno wolność wypowiedzi, jak i prawo obywateli 

do dostępu do informacji; podkreśla, że wewnętrznych procedur sprawozdawczych nie 

należy wykorzystywać jako narzędzia umożliwiającego zakazywanie informowania ogółu 

obywateli o działaniach nielegalnych oraz działaniach, które poważnie szkodzą interesowi 

publicznemu; podkreśla, że w takim samym stopniu musi to dotyczyć stosowania 

zewnętrznych procedur sygnalizowania nieprawidłowości i w związku z tym zgodnie z 

art. 5 konwencji MOP nr 158 z dnia 22 czerwca 1982 r. fakt złożenia skargi, udział w 

postępowaniu przeciwko pracodawcy ani odwołanie się do właściwego organu nie 

stanowi ważnej przyczyny rozwiązania stosunku pracy; 

11. zauważa, że chronionego ujawniania informacji dotyczących szkód lub zagrożeń dla 

interesu publicznego, które miały, mają lub mogą mieć miejsce, można dokonywać 

wewnętrznie w miejscu pracy lub na zewnątrz, alternatywnie albo łącznie, kierując 

informacje do właściwych organów lub do parlamentarzystów i do agencji nadzorujących, 

a także do związków zawodowych i do stowarzyszeń pracodawców lub do opinii 

publicznej za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych, lub organizacji 

pozarządowych; 

12. przypomina, że sygnalizowanie nieprawidłowości jest powiązane z wolnością prasy oraz 

ma podstawowe znaczenie dla wydobywania na światło dzienne działań nielegalnych lub 

działań, które szkodzą interesowi publicznemu; podkreśla, że sygnaliści są istotnym 

źródłem informacji dla dziennikarstwa śledczego, oraz wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, aby prawo dziennikarzy do nieujawniania tożsamości źródła – w tym w 

przypadkach, gdy źródłem informacji są sami dziennikarze – było skutecznie i prawnie 

chronione oraz aby władze powstrzymywały się od stosowania inwigilacji w celu 

ustalenia źródeł; w tym kontekście zauważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 

uznał w swoim orzecznictwie ochronę źródła informacji dziennikarskich nie za przywilej, 

ale za ważny element wolnych mediów1. 

13. jest zdania, że instytucje UE powinny służyć za wzór pod względem polityki 

sygnalizowania nieprawidłowości; wyraża zaniepokojenie, że wiele agencji UE 

dotychczas nie wdrożyło wytycznych z 2012 r. w sprawie sygnalizowania 

nieprawidłowości oraz że wnioski z badania przeprowadzonego w 2015 r. pokazują niski 

stopień znajomości przepisów wśród personelu Komisji; wzywa Komisję i agencje UE do 

                                                 
1 Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok z dnia 27.11.2007 r., 20477/05, Tillack./.Belgia 
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zapewnienia, aby wytyczne były stosowane w agencjach i aby pracownicy instytucji i 

organów UE byli z nimi odpowiednio zaznajomieni; zachęca Komisję do umieszczania w 

umowach oraz porozumieniach dotyczących dotacji standardowej klauzuli zobowiązującej 

beneficjentów i pracujące dla nich osoby do informowania OLAF o poważnych 

nieprawidłowościach; 

14. wzywa instytucje UE, by we współpracy z wszystkimi odnośnymi organami krajowymi 

wprowadziły i podejmowały wszelkie konieczne środki służące ochronie anonimowości i 

poufności źródeł informacji w celu zapobieżenia jakimkolwiek działaniom 

dyskryminacyjnym lub groźbom; 

15. zachęca te państwa członkowskie, które jeszcze nie przyjęły przepisów dotyczących 

sygnalizowania nieprawidłowości, do uczynienia tego w najbliższej przyszłości i apeluje 

do Komisji o rozważenie utworzenia platformy służącej wymianie najlepszych praktyk w 

tej dziedzinie między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi; 



 

PE601.025v02-00 6/8 AD\1126869PL.docx 

PL 

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, 
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁ 

INFORMACJE 

 
Poniższy wykaz sporządzono na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność 

sprawozdawcy komisji opiniodawczej. Sprawozdawca komisji opiniodawczej otrzymał 

informacje od następujących podmiotów lub osób przy sporządzaniu opinii w sprawie 

uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas 

ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne 

PE601.025 – 2016/2224(INI) (sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zdzisław 

Krasnodębski): 

 

 
 

Podmiot lub osoba 

OLAF, Komisja Europejska 

Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji, DG HR, Komisja Europejska 

Agencje, Szkoły Europejskie i Sprawy Międzynarodowe, DG HR, Komisja Europejska 

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej 

Transparency International 

Journalismfund.eu 

Public Integrity Program, Stefan Batory Foundation (Fundacja Batorego) 

Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych) 

Sobieski Institute (Instytut Sobieskiego) 

Forum of Trade Unions (Forum Związków Zawodowych) 

Ethics Line (Linia Etyki) 
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INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 30.5.2017    
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Posłowie obecni podczas głosowania 
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Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John 

Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan 

Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 

Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski, 

Morten Løkkegaard, Martina Michels, Remo Sernagiotto 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski 
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