
 

AD\1129130PL.docx  PE601.037v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
 

2016/2224(INI) 

13.7.2017 

OPINIA 

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

dla Komisji Prawnej 

w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w 

interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych 

przez przedsiębiorstwa i organy publiczne 

(2016/2224(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Casa 



 

PE601.037v02-00 2/7 AD\1129130PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1129130PL.docx 3/7 PE601.037v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym rolą sygnalistów 

jest pomoc w ujawnieniu i powstrzymaniu czynów bezprawnych, takich jak 

nieprawidłowe zarządzanie, nadużycia czy korupcja, oraz przeciwdziałanie im i 

przyczynianie się tym samym do wspierania praw człowieka, praworządności, wolności 

słowa, przejrzystości i rozliczalności demokratycznej, a także praw pracowniczych; mając 

na uwadze, że sygnaliści to często pracownicy pozostający w stosunku pracy, uzależnieni 

od wynagrodzenia jako źródła utrzymania; 

B. mając na uwadze, że znaczenie ochrony sygnalistów uznano we wszystkich 

najważniejszych instrumentach międzynarodowych dotyczących korupcji, a standardy 

sygnalizowania nieprawidłowości zostały ustanowione w Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC), zaleceniu Rady Europy CM/Rec(2014)7 

oraz w zaleceniu OECD z 2009 r. w sprawie zwalczania przekupstwa; 

C. mając na uwadze, że ostatnie masowe przecieki ujawniające korupcję – takie jak sprawa 

dokumentów panamskich, afera „SwissLeaks” czy ujawnienie unikania i naruszania 

przepisów prawa pracy prowadzącego w niektórych przypadkach do niepewności 

zatrudnienia – potwierdzają ważną rolę sygnalistów w zakresie obrony interesu 

publicznego; mając na uwadze, że uznanie i ochrona sygnalistów wciąż nie są w Europie 

wystarczająco zapewnione; 

D. mając na uwadze często podnoszone obawy, że sygnaliści działający w interesie 

publicznym mogą spotkać się z wrogością, napastowaniem, zastraszaniem i 

wykluczeniem w miejscu pracy, trudnościami ze znalezieniem pracy w przyszłości, utratą 

środków do życia, a niejednokrotnie poważne groźby dotykają także członków ich rodzin 

i współpracowników; mając na uwadze, że strach przed odwetem może odwodzić 

sygnalistów od podjęcia działania, a tym samym zagrażać interesowi publicznemu; 

E. mając na uwadze, że miejsca pracy powinny tworzyć otoczenie, w którym ludzie czują się 

pewnie, zgłaszając zastrzeżenia na temat możliwych czynów bezprawnych, takich jak 

uchybienia, przewinienia, niewłaściwe zarządzanie, nadużycia lub czyny niezgodne z 

prawem; mając na uwadze, że niezmiernie ważne jest wspieranie odpowiedniej kultury, 

która pozwala ludziom podnosić takie kwestie bez obawy przed represjami, które mogą 

wpłynąć na ich obecną i przyszłą sytuację na rynku pracy; 

F. mając na uwadze, że celem sygnalizowania nieprawidłowości powinno być informowanie 

o czynach, które stanowią zagrożenie dla interesu publicznego, naruszenie prawa, 

jakiekolwiek inne nadużycie lub przewinienie; 

G. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie wprowadziły już przepisy chroniące 

sygnalistów, lecz inne państwa jeszcze tego nie uczyniły, przez co ochrona sygnalistów na 

terytorium UE jest ograniczona lub nierówna; mając na uwadze, że ma to szczególne 

znaczenie, jeśli wiąże się ze skutkami transgranicznymi i ogólnounijnymi; mając na 

uwadze, że powoduje to niepewność prawa; 
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H. mając na uwadze, że istnienie krajowych ram prawnych ochrony sygnalistów nie zawsze 

jest gwarancją prawidłowego wykonania i skuteczności ochrony tych osób, konieczne 

jest, aby państwa członkowskie dopilnowały przestrzegania obowiązującego prawa 

krajowego w celu ochrony sygnalistów; 

I. mając na uwadze, że korupcja jest obecnie poważnym problemem w Unii Europejskiej, 

ponieważ może przełożyć się na niezdolność instytucji rządowych do ochrony ludności, 

pracowników, praworządności i gospodarki, jak również spowodować osłabienie 

instytucji publicznych i służby cywilnej, zmniejszenie wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjności w wielu dziedzinach, a także utratę zaufania do przejrzystości i 

demokratycznej rozliczalności instytucji publicznych i prywatnych oraz przemysłu; mając 

na uwadze, że szacuje się, że korupcja kosztuje gospodarkę UE 120 mld EUR rocznie, co 

odpowiada 1 % unijnego PKB; 

J. mając na uwadze, że kwestie wywiadu gospodarczego mogą mieć charakter 

transgraniczny, a sygnaliści odgrywają istotną rolę w procesie ujawniania nielegalnych 

działań prowadzonych z zagranicy przeciwko krajowym interesom gospodarczym; 

K. mając na uwadze, że sygnaliści mają również kluczowe znaczenie dla wczesnego 

wykrywania błędów, wyzwań i problemów wewnątrz organizacji; mając na uwadze, że 

przestrzeganie tej praktyki może przyczynić się do organizacyjnej kultury uczenia się na 

błędach; mając ma uwadze, że w niektórych organizacjach i państwach członkowskich 

doprowadziło to do wspierania zgłaszania błędów i w efekcie do zmian organizacyjnych; 

1. apeluje, by podjąć działania na rzecz zmiany społecznego postrzegania sygnalistów, 

szczególnie przez polityków, pracodawców i media, przez podkreślenie ich pozytywnej 

roli jako mechanizmu wczesnego ostrzegania, który umożliwia wykrywanie nadużyć i 

korupcji oraz zapobieganie im, oraz jako mechanizmu rozliczalności umożliwiającego 

publiczną kontrolę nad działaniem rządów i przedsiębiorstw; 

2. przyjmuje z zadowoleniem zalecenie Rady Europy w sprawie zakresu europejskich ram 

prawnych dotyczących ochrony sygnalistów, które powinny obejmować wszystkie osoby 

pracujące zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, bez względu na charakter 

stosunku pracy oraz otrzymywanie czy brak wynagrodzenia; 

3. wzywa Komisję, by po dokonaniu oceny podstawy prawnej, w konsultacji z partnerami 

społecznymi i w zgodzie z zasadą pomocniczości, sporządziły projekt aktu 

ustawodawczego lub wniosku legislacyjnego w sprawie sygnalistów; wzywa do 

wprowadzenia skutecznych środków ochrony sygnalistów, którzy wykrywają i zgłaszają 

czyny bezprawne w dobrej wierze i w interesie publicznym, szczególnie w zakresie 

ochrony przed związanym z pracą niesprawiedliwym traktowaniem, odwetem oraz 

pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i cywilnej; podkreśla znaczenie zapewnienia 

anonimowości sygnalistów oraz poufności postępowania; 

4. wskazuje na ryzyko wykluczenia pracowników sygnalizujących nieprawidłowości 

działających w interesie publicznym ze ścieżki kariery, utraty przez nich pracy lub odwetu 

ze strony współpracowników i kadry kierowniczej w miejscu pracy, oraz na 

zniechęcający, zastraszający, a w dłuższej perspektywie psychologicznie destrukcyjny 

efekt, jaki wywiera to na inne osoby, które mogą natknąć się na czyny bezprawne; 

podkreśla, że sygnaliści działają z dużym narażeniem osobistym i zawodowym i 
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zazwyczaj ponoszą osobiste i zawodowe koszty takiego działania; podkreśla, że definicja 

sygnalisty powinna odnosić się do jak największej liczby typów pracowników, obejmując 

obecnych i byłych pracowników, jak również stażystów, osoby uczestniczące w 

przygotowaniu zawodowym i inne osoby; 

5. przypomina o znaczeniu opracowania instrumentów służących nakładaniu sankcji i 

wprowadzenia zakazu w przypadku wszelkich form odwetu, takich jak napastowanie, lub 

innego represyjnego lub dyskryminującego traktowania, w tym działania podjętego wobec 

współpracowników lub członków rodziny sygnalisty w wyniku ujawnienia informacji; 

6. podkreśla, że sygnaliści i członkowie ich rodzin, których życie i bezpieczeństwo jest 

zagrożone, muszą mieć prawo do otrzymania skutecznej i odpowiedniej ochrony oraz do 

dochodzenia swych praw w razie konieczności na drodze sądowej; 

7. podkreśla, że sygnaliści są istotnym źródłem informacji dla dziennikarzy śledczych, oraz 

wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, by prawa dziennikarzy oraz tożsamość 

sygnalistów działających w dobrej wierze były skutecznie i prawnie chronione w 

przypadku potwierdzenia się zarzutów; podkreśla, że w przypadku gdy dziennikarze sami 

stanowią źródło informacji, należy ich również objąć ochroną, oraz że w obu przypadkach 

władze powinny powstrzymać się od stosowania nadzoru; 

8. uważa, że ciężar dowodu powinien spoczywać na pracodawcy, który musi w jasny sposób 

udowodnić, że wszelkie środki wymierzone przeciwko pracownikowi nie są w 

jakikolwiek sposób powiązane z ujawnieniem informacji przez sygnalistę; 

9. wzywa pracodawców, przedstawicieli pracowników oraz organy władzy do 

wprowadzenia skutecznych kanałów zgłaszania i ujawniania naruszeń, do szybkiego 

podejmowania działania w kwestii informacji zgłoszonych im po dokładnym 

sprawdzeniu, oraz do jak najszybszego informowania wszystkich niezbędnych i 

stosownych zainteresowanych stron, organów i instytucji o wszelkich czynach 

niezgodnych z prawem lub nieprawidłowościach; 

10. przypomina, że konieczne jest zapewnienie wszystkim osobom, które zgłaszają 

sprawdzone nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, 

niezbędnej pewności prawa i ochrony w całej Unii; 

11. przypomina, że wszelkie przyszłe ramy normatywne powinny uwzględniać przepisy, 

prawa i obowiązki, które regulują zatrudnienie i mają na nie wpływ; podkreśla ponadto, że 

należy to uczynić we współpracy z partnerami społecznymi oraz zgodnie z układami 

zbiorowymi; 

12. przypomina, że po dokładnym sprawdzeniu oraz w przypadku celowego składania 

fałszywych oskarżeń w złej wierze, autorów tych czynów należy pociągnąć do 

odpowiedzialności; 

13. wzywa właściwe organy do nałożenia obowiązku dochowania należytej staranności w 

zakresie organizacji przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych przez 

pracodawców i organy władzy. 
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