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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że Komisja stwierdziła w komunikacie z dnia 5 lipca 2016 r., iż 

ochrona sygnalistów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, przyczynia się do 

zwalczania złego zarządzania i nieprawidłowości, w tym korupcji transgranicznej, 

transgranicznych oszustw podatkowych i nieuczciwych praktyk handlowych, które 

występują głównie w związku z lukami w ustawodawstwie państw członkowskich; 

B. mając na uwadze, że informowanie o nieprawidłowościach stanowi podstawowe źródło 

informacji w walce z przestępczością zorganizowaną, w badaniu przypadków korupcji w 

sektorze publicznym i prywatnym oraz w wykrywaniu systemów unikania opodatkowania 

wprowadzanych przez przedsiębiorstwa, a także mając na uwadze, że ochrona 

sygnalistów ma w związku z tym zasadnicze znaczenie dla promowania kultury 

rozliczalności i uczciwości oraz dla zagwarantowania dobra publicznego i interesów 

finansowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że sygnaliści, którzy działają w 

interesie publicznym, ujawniając uchybienia, naruszenia, nadużycia lub niezgodne z 

prawem działania, często nie czują się w pełni chronieni i niejednokrotnie podejmują 

poważne ryzyko osobiste, gdyż narażają się na zwolnienie z pracy, pozew do sądu, bojkot, 

aresztowanie, groźby, wiktymizację lub dyskryminację na wiele różnych sposobów; 

C. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach demokracji, 

praworządności i poszanowania praw człowieka, co zapisano w art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE);  

D. mając na uwadze, że zachowanie w tajemnicy tożsamości sygnalistów oraz dostarczanych 

przez nich informacji przyczynia się do tworzenia skuteczniejszych kanałów zgłaszania 

nadużyć, korupcji, naruszeń, uchybień lub innych poważnych nadużyć, a także mając na 

uwadze, że ze względu na newralgiczny charakter informacji, złe zarządzanie poufnością 

może prowadzić do niepożądanych przecieków informacji oraz naruszania interesu 

publicznego w Unii; mając na uwadze, że ochrona sygnalistów w sektorze publicznym 

może ułatwić wykrywanie przypadków niewłaściwego wykorzystywania funduszy 

publicznych, nadużyć i wszelkich innych form korupcji transgranicznej związanych z 

interesami krajowymi lub interesami Unii Europejskiej; 

E. mając na uwadze, że przekazywanie przez sygnalistów informacji, które mogłyby 

stanowić zagrożenie interesu publicznego lub szkodę dla niego, odbywa się na podstawie 

wolności słowa i swobodnego dostępu do informacji, które są zapisane w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w art. 11, a także opiera się na silnym 

poczuciu odpowiedzialności i prawidłowej postawie obywatelskiej; 

F. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przestępczości 

zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i 

inicjatyw, w rezolucji z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa 

podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, w rezolucji z dnia 

16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji 

do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii oraz w rezolucji z dnia 14 lutego 
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2017 r. w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE, Parlament 

zwrócił się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego ustanawiającego 

skuteczny i kompleksowy europejski program ochrony osób zgłaszających podejrzenia o 

nadużycia lub inne niezgodne z prawem działania mające wpływ na interes publiczny lub 

interesy finansowe Unii Europejskiej; 

G. mając na uwadze, że różnice w traktowaniu oraz ochronie sygnalistów między państwami 

członkowskimi mogą zniechęcić te osoby do ujawniania informacji, w szczególności 

informacji, które odnoszą się do kilku państw członkowskich, a także mając na uwadze, 

że ochrony sygnalistów nie można zapewnić jedynie za pomocą środków prawnych, lecz 

również w drodze promowania w społeczeństwach europejskich zmiany kulturowej 

polegającej na sposobie postrzegania działalności sygnalistów, zwłaszcza w odniesieniu 

do praw podstawowych; 

H. mając na uwadze, że ochrona sygnalistów w Unii Europejskiej nie powinna ograniczać się 

jedynie do spraw europejskich, lecz powinna mieć także zastosowanie do spraw 

międzynarodowych; 

1. podkreśla, że w demokratycznych, otwartych i praworządnych państwach obywatele mają 

prawo wiedzieć o naruszeniach swoich praw podstawowych, a także mają prawo 

denuncjować je, również gdy naruszeń tych dopuszcza się rząd ich kraju; 

2. przyznaje, że sygnalizowanie nieprawidłowości odgrywa kluczową rolę w walce z 

nadużyciami, oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania, 

nieprawidłowym zarządzaniem, uchybieniami, naruszeniami, działaniami, które godzą w 

interes publiczny, lub działaniami przestępczymi bądź inną nielegalną działalnością; 

zauważa, że w związku z niedawnymi przypadkami informowania o nieprawidłowościach 

stało się oczywiste, że sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu poważnych 

naruszeń praw podstawowych i w ochronie interesu publicznego oraz w utrzymaniu 

odpowiedzialności i uczciwości w sektorze publicznym i prywatnym; zaznacza, że 

ochrona sygnalistów nie powinna ograniczać się wyłącznie do przypadków niezgodnej z 

prawem działalności, ale także do wszystkich przypadków ujawniania uchybień lub 

naruszeń; zwraca uwagę na fakt, że obowiązujące prawodawstwo dotyczące ochrony 

sygnalistów jest rozproszone, a ochrona tych osób w poszczególnych państwach 

członkowskich jest niejednakowa, co może negatywnie wpłynąć na strategie polityczne 

Unii; 

3. wzywa do opracowania wspólnej, obszernej definicji sygnalizowania nieprawidłowości i 

sygnalistów w celu zapewnienia ochrony prawnej wszystkim osobom informującym o 

nieprawidłowościach, w tym osobom, które ujawniają informacje z uzasadnionego 

przekonania, że informacje są prawdziwe w momencie ich ujawniania i nieumyślnie 

przekazują błędne dane; 

4. podkreśla, że osoby, które świadomie podają właściwym organom nieprawidłowe lub 

mylące informacje nie powinny być uważane za sygnalistów, a zatem nie powinny być 

objęte mechanizmami ochrony; 

5. podkreśla, że należy zagwarantować ochronę przed dalszymi wyrokami skazującymi za 

zniesławienie lub naruszenie tajemnicy zawodowej; 
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6. podkreśla, że ochronę sygnalistów należy ujednolicić na szczeblu UE; jest zdania, że 

przekrojowy instrument prawny UE, zapewnianiający ochronę dziennikarzy śledczych i 

sygnalistów w sektorze publicznym i prywatnym oraz uzupełniony przepisami 

sektorowymi, byłby najskuteczniejszym podejściem dla zapewnienia kompleksowej i 

prawdziwej ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia; ponawia w związku z tym 

apel do Komisji o przedstawienie do końca 2017 r. wniosku ustawodawczego 

wprowadzającego skuteczny i kompleksowy program ochrony sygnalistów, zgodny z 

zasadami proporcjonalności i pomocniczości; wniosek ten powinien obejmować 

mechanizmy odnoszące się do przedsiębiorstw, organów publicznych i organizacji 

niekomercyjnych; 

7. podkreśla, że instytucje UE muszą wykazywać zainteresowanie wspieraniem roli 

sygnalistów oraz ich wkładu w eliminowanie naruszeń i zdecydowaną gotowość w tym 

względzie; przypomina, że na tym poziomie brakuje działań następczych i właściwego 

rozstrzygania spraw o ujawnianie informacji; uważa, że przed przyjęciem dyrektywy w 

sprawie ochrony sygnalistów należy w trybie pilnym prawidłowo wdrożyć wytyczne 

Komisji w sprawie ochrony sygnalistów w instytucjach UE i wzywa wszystkie instytucje, 

w tym agencje, do ustanowienia jasnych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, a 

także środków służących przeciwdziałaniu tzw. efektowi drzwi obrotowych; 

8. uważa, że każdy, kto przekazuje informacje właściwemu organowi lub ujawnia nadużycia 

w inny właściwy sposób musi mieć prawo do ochrony prawnej; 

9. domaga się, by do końca 2017 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowali: 1) sprawozdania specjalne zawierające dane 

statystyczne oraz rzetelny wykaz spraw dotyczących przypadków naruszeń 

zidentyfikowanych w unijnych instytucjach, przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, 

organizacjach i innych podmiotach zarejestrowanych w Unii; 2) program działań 

następczych odnośnych instytucji w odniesieniu do zgłoszonych przypadków naruszeń, na 

podstawie obecnych zasad i wytycznych Komisji; 3) wyniki każdego dochodzenia 

wszczętego w wyniku informacji otrzymanych od sygnalistów; 4) wykaz środków 

przewidzianych w każdej sprawie mających na celu ochronę sygnalistów; 

10. wyraża zaniepokojenie bezbronnością sygnalistów wobec działań odwetowych wobec 

nich w życiu osobistym i zawodowym, a także możliwością wszczęcia przeciw nim 

cywilnego i karnego postępowania sądowego; wzywa do opracowania przekrojowych ram 

prawnych, które będą zawierać definicje oraz obejmować ochronę przed różnymi formami 

represji i wyłączenia z postępowań karnych i cywilnych zgodnie z kryteriami, które 

zostaną ustalone; podkreśla, że sygnaliści powinni móc zgłaszać informacje anonimowo, 

aby utrzymać swą tożsamość w tajemnicy, a o ile jest to zgodne z krajowym systemem 

prawnym, powinni mieć możliwość wystąpienia o zastosowanie środka tymczasowego 

lub o wydanie nakazu wstrzymania przedmiotowego działania w celu zapobiegnięcia 

zwolnieniu z pracy do czasu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ujawnienia 

nieprawidłowości; jest głęboko przekonany, że zwiększy to zaufanie obywateli do 

organów unijnych i krajowych; 

11. podkreśla, że stosunek pracy nie powinien ograniczać niczyjego prawa do wolności słowa 

i nikt nie powinien być dyskryminowany w przypadku korzystania z tego prawa; 

12. podkreśla, że ochrona sygnalistów obowiązuje również wtedy, gdy wyrażone podejrzenie 
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ostatecznie się nie potwierdzi, o ile osoba działała w dobrej wierze; 

13. wzywa do stworzenia legalnych, poufnych, bezpiecznych i dostępnych kanałów 

przekazywania informacji na poziomie krajowym i europejskim, aby ułatwić 

powiadamianie właściwych władz o zagrożeniach interesu publicznego; powtarza w 

związku z tym wezwanie do utworzenia niezależnego organu UE gromadzącego 

informacje, świadczącego usługi doradcze i będącego punktem odniesienia, który 

posiadałby oddziały w państwach członkowskich; podkreśla w tym kontekście potencjalną 

rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; podkreśla, że sygnaliści powinni 

mieć możliwość dokonywania zgłoszeń wewnątrz, w miejscu pracy, oraz na zewnątrz, do 

właściwych organów; podkreśla, że sygnaliści, którzy pozostawali początkowo 

anonimowi, powinni zostać objęci ochroną w przypadkach, gdy zdecydują się 

zrezygnować z anonimowości i wymagają takiej ochrony;  

14. podkreśla, że instytucje zarządzające kanałami przekazywania informacji powinny badać 

zgłoszenia w sposób profesjonalny i zapewniać sygnalistom szczegółowe informacje na 

temat ich praw i obowiązków, wspierać ich w przypadkach działań odwetowych wobec 

nich i ich rodzin, a także zapewniać im dostęp do niezależnej pomocy prawnej oraz w 

razie konieczności do pomocy finansowej, jak również zapewniać im niezbędne wsparcie 

psychologiczne i terapię, powinny również badać wnioski o odszkodowania w związku z 

prześladowaniami lub utratą obecnego lub przyszłego źródła utrzymania, jeżeli szkoda 

wystąpiła w odwecie za ujawnianie informacji podlegające ochronie; 

15. podkreśla, że zgodnie z art. 22a, 22b i 22c regulaminu pracowniczego we wszystkich 

instytucjach UE powinny obowiązywać skuteczne i kompleksowe przepisy wewnętrzne 

dotyczące ochrony sygnalistów; 

16. apeluje do Komisji, aby w pełni uwzględniła opinie zainteresowanych stron na ten temat, 

które zgromadzono podczas konsultacji publicznych w maju 2017 r.; 

17. podkreśla, że sygnaliści są istotnym źródłem informacji dla dziennikarstwa śledczego; 

podkreśla ważną rolę mediów w odkrywaniu nielegalnych działań czy uchybień, 

zwłaszcza kiedy te ostatnie oznaczają naruszanie praw podstawowych obywateli; wzywa 

państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej i prawnej ochrony prawa dziennikarzy 

do nieujawniania tożsamości osoby udzielającej informacji; podkreśla, że kiedy 

dziennikarze sami stanowią źródło informacji, powinni być objęci ochroną, oraz że w obu 

przypadkach władze powinny powstrzymać się od inwigilacji; przypomina w tym 

kontekście, że dyrektywy (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i 

niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym 

pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem nie należy interpretować w sposób, 

który obniża poziom ochrony sygnalistów i dziennikarstwa śledczego; podkreśla, że 

dziennikarze śledczy są szczególnie narażoną grupą zawodową, jako że często płacą utratą 

pracy, wolności lub życia za ujawnienie poważnych nieprawidłowości,  apeluje zatem o 

włączenie do horyzontalnego unijnego instrumentu prawnego dotyczącego ochrony 

sygnalistów specjalnych środków w celu ochrony dziennikarzy śledczych; 

18. podkreśla, że dochodzenia w sprawach zgłoszonych przez sygnalistów powinny być 

prowadzone niezależnie, w jak najkrótszym czasie i z poszanowaniem praw osób, które 

mogą zostać zamieszane w sprawę w wyniku ujawnienia informacji; zwraca uwagę, że 

zarówno sygnalista, jak i każda osoba zamieszana w sprawę w wyniku ujawnienia 
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informacji powinni mieć możliwość przedstawienia dodatkowych argumentów i 

dowodów w trakcie całego dochodzenia, a także powinni być informowani o przebiegu 

ujawnienia informacji; 

19. wzywa do stworzenia w ramach urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

niezależnego działu ds. doradztwa i zgłaszania uprawnionego do przyjmowania zgłoszeń i 

skarg, gromadzenia informacji i udzielania stosownych porad w kwestii ochrony 

sygnalistów; 

20. 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 wszelkim działaniom dyskryminacyjnym 

lub groźbom; 

21. podkreśla, że próby złego administrowania, nadużyć i niewłaściwego wykorzystania 

funduszy oraz innych nieprawidłowości nie są obce organizacjom pozarządowym i uważa, 

że zasady dotyczące sygnalistów w sektorze publicznym i prywatnym powinny dotyczyć 

również tych organizacji; 

22. uważa, że potrzebne jest jednoznaczne rozwiązanie dotyczące sygnalistów pracujących w 

przedsiębiorstwach zarejestrowanych w UE a prowadzących działalność poza jej 

terytorium; 

23. apeluje do instytucji UE o przyznawanie europejskiej nagrody za sygnalizowanie 

nieprawidłowości, aby spowodować zmianę w sposobie postrzegania tego zjawiska i jego 

związku z prawami podstawowymi oraz by pokazać, że sygnalizowanie nieprawidłowości 

jest przejawem prawidłowej postawy obywatelskiej; 

24. podkreśla, że prawo obywateli do zgłaszania naruszeń naturalnie wiąże się z prawem do 

wolności wypowiedzi i informacji zapisanym w art. 11 karty praw podstawowych oraz że 

ma ono kluczowe znaczenie dla zapewnienia zasad przejrzystości i uczciwości oraz 

ochrony interesu publicznego; 

25. zwraca uwagę, że istnieje potrzeba, by państwa członkowskie przestrzegały zalecenia 

Rady Europy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia. 
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S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu 

Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter 

Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, 

Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer 

Verts/ALE Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero 
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EFDD Raymond Finch 

ENF André Elissen, Auke Zijlstra 

PPE Frank Engel, Traian Ungureanu 
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EFDD Kristina Winberg 

PPE Andrea Bocskor, Salvatore Cicu, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Nuno 

Melo, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 

 


