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Streszczenie: Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podstawowych zadań sprawowania władzy. 

Dotyczy ono zarówno kwestii globalnych, odnoszących się do ogółu społeczeństwa, ale jest też 

szczególnym wyzwaniem w obszarze zarządzania bezpieczeństwem przez pryzmat jednostki, 

odrębnego obywatela, który stanowi zarówno potencjał w kwestii budowania dobrych, słusznych 

postaw jak i może przyczyniać się do zaburzenia ogólnego systemu poprzez swoje niezgodne z prawem 

działania. Istotą zarządzania bezpieczeństwem jest takie kierowanie społeczeństwem, aby kształtować 

właściwe postawy zarówno w kwestii własnych zachowań jak i uważności na zachowania innych osób 

z naszego otoczenia. Każdy z nas może być sygnalistą, może być świadkiem zdarzenia, przyczynkiem 

do działań zapobiegawczych. Dlatego tak istotnym jest, aby motywować społeczeństwo, w tym 

pojedyncze jednostki, do zgłaszania zaobserwowanych naruszeń prawa, ale jednocześnie zapewnić tym 

osobom bezpieczeństwo zarówno w kwestii relacji społecznych, zatrudnienia, dostępu do usług jak i 

egzekwowania przysługujących praw. W trakcie procesu badawczego przeprowadzono analizę aktów 

prawnych w postaci Dyrektywy Unii Europejskiej 2019/1937 oraz Projektu Ustawy o ochronie osób 

zgłaszających naruszenia prawa. 
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Managing public safety through whistleblower protection 

Abstract: Public safety is one of the basic tasks of governance. It concerns both global issues, 

relating to society as a whole, but it is also a particular challenge in the area of security 

management through the prism of the individual, the separate citizen, who represents both the 

potential for building good, right attitudes and may contribute to the disruption of the overall 

system through his or her illegal actions. The essence of security management is to manage 

society in such a way as to shape appropriate attitudes both in terms of our own behavior and 

attentiveness to the behavior of others around us. Each of us can be a whistleblower. He can be 

a witness of an incident, a contributor to preventive actions. That is why it is so important to 

motivate society, including individuals, to report observed violations of the law, but at the same 

time to ensure the safety of these people in terms of social relations, employment, access to 

services and enforcement of their rights. During the research process, an analysis of legal acts 

in the form of the European Union Directive 2019/1937 and the Draft Law on Protection of 

Whistleblowers was conducted. 

 

Key words: protection of whistleblowers, safety of whistleblowers, whistleblowers act, EU 

Whistleblowers Directive, security management. 

1. Wprowadzenie  

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie możliwości w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym poprzez wprowadzenie regulacji prawnych, gwarantujących 

ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa. Zgodnie Konstytucją RP bezpieczeństwo 

państwa obejmuje swoim zakresem jego terytorium, władze oraz obywateli – są to wartości 

podlegające szczególnej ochronie, co potwierdza  art. 5 Konstytucji RP precyzujący, iż 

bezpieczeństwo obywateli jest podstawowym zadaniem państwa1. Zadanie to winne być także 

realizowane w szczególności wobec osób, dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, tzw. 

sygnalistów czyli osób, przekazujących informacje o nieprawidłowym postępowaniu innych 

podmiotów do odpowiednich organów władzy publicznej lub bezpośrednio do opinii 

publiczną2. Co istotne, dotychczas osoby te, zgłaszając korupcję lub inne działania o 

 
1 J. Filaber – Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, s.248 
2 Ploszka A. – Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPC, Europejski przegląd sądowy 4 (103), 2014 r.  
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charakterze przestępczym, niedopełnienie obowiązków, niezgodne z prawem decyzje, sytuacje 

zagrożenia zdrowa publicznego i środowiska naturalnego, nadużycie władzy, nieuprawnione 

wykorzystywanie publicznych środków i majątku, rażące marnowanie zasobów publicznych, 

konflikt interesów, nepotyzm czy naruszenie standardów etycznych oraz wszystkie działania, 

mające ukryć te nieprawidłowości3, chronione były wyłącznie niektórymi zapisami kodeksu 

karnego czy prawa pracy. Co zaskakuje tym bardziej, że Parlament Europejski definiuje 

sygnalistę jako osobę zgłaszającą lub ujawniającą informacje w interesie publicznym, 

dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych bądź stanowiących zagrożenie lub 

powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi publicznemu lub narażają go na 

niebezpieczeństwo (…).4  

2. Pozycja sygnalisty w społeczeństwie 

Fundacja Batorego w ramach Projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W 

poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”, realizowanym 

wraz z Transparency International prowadziła prace nad wzmocnieniem ochrony prawnej osób 

informujących o nieprawidłowościach, które zagrażałyby interesowi publicznemu5.  

Na podstawie rozmów przeprowadzonych na potrzeby Projektu ustalono, iż sygnaliści 

postrzegani są jako osoby ponoszące ogromne koszty zarówno materialne jak i psychiczne, 

stając się ofiarami działań odwetowych pracodawcy oraz swojego środowiska w rewanżu za 

przekazane informacje dotyczące nadużyć.6 Mimo to dopiero wdrożenie unijnej Dyrektywy 

wytyczyło kierunek niezbędnych działań, które w realny sposób przyczynią się do poprawy 

sytuacji sygnalistów w społeczeństwie, zarówno polskim jak i w całej Unii Europejskiej. W 

naszym kraju żaden z dotychczasowych aktów prawnych nie regulował zarówno definicji 

sygnalisty oraz nie gwarantował kompleksowych rozwiązań, służących ich ochronie. Opierając 

się wyłącznie na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, obowiązującego od dnia 3 lipca 

2016 r., wskazywano dotychczas wyłącznie na konieczność zagwarantowania ochrony osobom 

zgłaszającym nadużycia, nie precyzując formy ani środków do ich realizacji7. Warto jednak 

mieć na uwadze, iż motywacja sygnalisty może być trudna do zweryfikowania. Z założenia 

zawiadomienie o nieprawidłowościach winno być złożone w dobrej wierze, jednak intencją 

sygnalisty może być także chęć osiągnięcia korzyści osobistych lub finansowych. Nie powinno 

mieć to jednak wpływu na kwalifikacje zgłaszającego w kategorii sygnalisty, a rzutować 

 
3 Szymczykiewicz R.  – Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym, 2018 r. 
4 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 24 października 2017 r. - (2016/2224(INI)) 6 w pkt 14 
5 Makowski G. Waszak – „Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych”, 2016 r. 
6 Makowski G. Waszak – „Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych”, 2016 r. 
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  
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ewentualnie na stopień przyznanej mu ochrony8 tym bardziej w sytuacji, gdy przekazane 

informacje polegałyby na prawdzie. 

Bazując na definicji bezpieczeństwa publicznego zaprezentowanej przez Władysława 

Kawkę, polega ono na zapewnieniu ochrony ogółowi społeczeństwa oraz jego interesom przed 

szkodami zagrażającymi im z jakiegokolwiek źródła9. Aby jednak móc w pełni tym 

bezpieczeństwem publicznym zarządzać, niezbędnym elementem są akty, normy oraz regulacje 

prawne. W kwestii ochrony osób, będących członkami społeczeństwa, a zgłaszających 

zaobserwowane nadużycia, te przepisy były dotychczas niedostateczne. Nie zapewniały 

bezpieczeństwa w sposób, który gwarantowałby zarówno ochronę przed personalnymi 

działaniami odwetowymi, jak i związanymi ze stosunkiem pracy czy płacy. Wychodząc tym 

oczekiwaniom naprzeciw, 23 października 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających 

naruszenia prawa Unii, na mocy której Państwa członkowskie zostały zobowiązane, do 

wprowadzenia w tym zakresie regulacji krajowych do dnia 17 grudnia 2021 r. Dyrektywa UE 

podkreśla kluczowe znaczenie sygnalisty w ochronie dobra społecznego, tym bardziej mając 

na uwadze obserwacje, iż niewystarczający poziom ochrony w jednym państwie członkowskim 

wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie innych Państw oraz Unii jako całości. Podkreśla ona 

konieczność ochrony osób, mogących odgrywać istotną rolę przy ujawnianiu 

nieprawidłowości, m.in. w zakresie naruszeń finansowych, dystrybucji niebezpiecznych 

produktów czy transportu, nie będącymi pracownikami w rozumieniu art. 45 ust. 1 TFUE oraz 

konieczność zapewnienia ochrony osobom pracującym dla organizacji publicznych, 

prywatnych lub utrzymujących z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową, 

które niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach i szkodach dla interesu 

publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. 

 Konieczność objęcia obowiązkową ochroną dotyczy również osób, decydujących się 

na zgłoszenie w formie ujawnienia publicznego, w tym zasad demokracji  oraz w obszarze praw 

podstawowych, mając na względzie balans pomiędzy interesem społeczeństwa a interesem 

pracodawców w zakresie ochrony przed szkodą. Kluczowy pozostaje jednak fakt dokonania 

zgłoszenia w dobrej wierze oraz przekonaniu o prawdziwości zgłaszanych kwestii10. Ochrona 

osób zgłaszających naruszenia prawa powinna nie tylko gwarantować ciągłość zatrudnienia, 

ale także zabezpieczać interes sygnalistów przez utratą licencji, wypowiedzeniem umowy na 

świadczenie usług czy przymusem oraz objąć swoim zasięgiem współpracowników czy 

krewnych osób, zgłaszających nadużycia. Państwa UE zostały zobowiązane do zakazania 

wszelkich form represji wobec sygnalistów (art. 19 dyrektywy)11. 

 
8 Pietruszka A. – Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w kontekście wolności wypowiedzi, 2020 r.  
9 Kawka W. – Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s.3-5 
10 Dyrektywa UE 2019/1937 - (32) 
11 M. Wurm – Die Whistleblower-Richtlinie der EU: Was sind die Konsequenzen für Unternehmen? 
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W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa informacje od sygnalistów mogą 

odgrywać kluczową rolę i przyczyniać się do wprowadzania korzystnych zmian. 12 Sygnaliści 

dostarczający informacji o naruszeniach – w tym m.in. o korupcji są w stanie uwypuklić 

patologie społeczne, które uderzają w podstawowe zasady funkcjonowania społeczeństwa i są 

dla niego szkodliwe. Korupcja, będąca jedną z częściej zgłaszanych nieprawidłowości, ma 

degenerujący wpływ na całokształt życia społecznego. Podważa zaufanie obywateli do 

porządku prawnego i rodzi poczucie braku równości w społeczeństwie wobec obowiązującego 

prawa13. Dokonywanie zgłoszeń dotyczących korupcji czy nadużyć urzędników państwowych 

powinno być ponadto objęta szczególną ochroną ze względu na fakt, iż ujawnienie tego typu 

nieprawidłowości leży w szczególnym interesie publicznym14.  

Aby więc zminimalizować ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości oraz 

dysproporcji w społeczeństwie, istotnym okazuje się wprowadzenie kanałów zgłaszania 

nadużyć, które nie tylko zagwarantują poufność danych sygnalistów, ale także umożliwią 

szybką weryfikację przekazanych informacji oraz w razie konieczności interwencję w postaci 

działań dyscyplinarnych lub naprawczych na niższym szczeblu, tym samym zapobiegając 

eskalacji problemu lub ryzyku reputacyjnemu. Regulacją, która wprowadza to rozwiązanie jest 

polska Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będąca odpowiedzią na 

europejską Dyrektywę. Pomimo upływu terminu wdrożenia krajowych regulacji aktualnie 

dostępna jest wyłącznie wersja robocza Ustawy, która to niebawem nałoży na wszystkie 

podmioty prawne w sektorze publicznym szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem 

szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. Na jej podstawie oraz 

na podstawie obowiązującej już Dyrektywy od przedsiębiorców wymagane jest utworzenie 

bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń oraz wdrożenia skutecznych procedur raportowania 

o nieprawidłowościach oraz monitorowania zgłoszeń.  

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym według definicji zaprezentowanej przez K. 

Sienkiewicz-Małyjurek oraz B. Kożuch realizowane jest przy wykorzystaniu zasobów 

kadrowych, finansowych, technicznych oraz informacyjnych organizacji, a niejednokrotnie 

także spontanicznie uaktywniających się grup społecznych. Jest ono podejmowane w celu 

zmniejszania potencjalnych zagrożeń, zapewnienia niezakłóconego przebiegu życia 

społecznego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia i środowiska15. 

Najistotniejszym z zadań zarządzania tym rodzajem bezpieczeństwa jest mitygacja ryzyka 

wystąpienia zagrożeń i utraty kontroli nad nim16, a najłatwiejszą drogą ku temu jest szeroko 

 
12 Wiśniewski B. – Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, 2020 r. 
13 Sulowski P. – Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa , 2012 r.  
14 Voorhof, D. - The European Convention on Human Rights: the right to freedom of expression and information restricted 

by duties and responsibilities in a democratic society. Human Rights , 2012 r. 
15 Sienkiewicz-Małyjurek K., Kożuch B. – System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności, 

2014 r.  
16 Sienkiewicz-Małyjurek K., Kożuch B. – System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności, 

2014 r. 
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rozumiana prewencja, zapobieganie wszelkiego rodzaju naruszeniom oraz skuteczne 

zarządzanie informacjami o naruszeniach prawa, głownie przekazywanych przez sygnalistów.  

Projekt ustawy nakłada konieczność tworzenia bezpiecznych kanałów zgłaszania 

nieprawidłowości zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w postaci organów publicznych, 

odpowiadających w myśl definicji za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.17Mając na 

uwadze konieczność kreowania społeczeństwa bezpiecznego, warto wziąć pod uwagę wnioski 

z badania, zrealizowanego przez Fundację Batorego w 2019 r.18, które wskazują m.in. na brak 

świadomości społecznej na temat działań w interesie społecznym, w rozumieniu interesu 

państwa lub społeczności. Ponadto alarmującą kwestią jest brak w refleksji etycznej populacji, 

co prowadzi do wniosku, dotyczącego konieczności wdrożenia odpowiedniej kultury 

organizacyjnej oraz wprowadzenia sankcji karnych dla osób, które prowadzą wobec 

sygnalistów działania o charakterze odwetowym. Tym bardziej, że przez lata w społeczeństwie 

utrwalił się negatywny wizerunek sygnalisty jako donosiciela, wynoszonego na piedestał. 

Potwierdza to definicja donosu jako oskarżenia, poufnego lub anonimowego, skierowanego do 

osób prywatnych lub instytucji dysponujących sankcjami wobec osoby oskarżonej19. Dlatego 

tak istotnym jest zrozumienie przydatności sygnalistów w społeczeństwie i ochrona tych osób 

przez represjami, zwłaszcza, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na 

społeczeństwo obowiązku informowania o nieprawidłowościach chyba, że stanowią one 

przestępstwo w rozumieniu art. 304 § 1 kodeksu karnego20, a przekazywane przez sygnalistów 

informacje służbą poprawie bezpieczeństwa społecznego.  

Polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia zawiera regulacje, 

dotyczące warunków objęcia ochroną osób zgłaszające nadużycia lub publicznie ujawniających 

informacje o naruszeniach prawa, rozumiane jako informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, 

dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub 

prawdopodobnie dojdzie w organizacji (…). Katalog naruszeń zdefiniowanych w ustawie 

obejmuje szereg kwestii oddziałujących na bezpieczeństwo publiczne, takich jak usługi i 

produkty finansowe, bezpieczeństwo produktów, ochrona zdrowia publicznego, zapobieganie 

praniu pieniędzy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego, ochrona prywatności, 

bezpieczeństwa systemów informatycznych czy interesów Unii Europejskiej. Wyłączeniu 

uległy natomiast informacje niejawne czy dotyczące zamówień publicznych na rzecz 

obronności i oraz bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 

r.21 

 Najbardziej istotnym z zapisów jest Rozdział 2 Ustawy, zakazujący wszelkich działań 

odwetowych względem sygnalistów oraz wszelkich form niekorzystnego traktowania chyba, 

 
17 Zieliński A. – Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli policji 
w tym obszarze działań, s.86 
18 Makowski G., Waszak M. – Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, 2019 r.  
19 Głowiński M., Sławiński J. – Słownik Terminów literackich, Wrocław 2000 r.  
20 Arcimowicz J., Bieńko M., Łaciak B. – Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? Warszawa 2018 r. 
21 Ustawa Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Z 2021 R. POZ. 1129 i 1598 
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że zostanie udowodnione działanie z powodów obiektywnych. Dodatkowym, nowym środkiem 

ochrony sygnalistów, jest odwrócenie ciężaru dowodu, który dotychczas spoczywał na 

sygnaliście22. Zgodnie z nową regulacją to organ, który zastosował niekorzystny środek, musi 

udowodnić, że nie stanowi on działania odwetowego za dokonanie zgłoszenia o 

nieprawidłowościach. Kolejne zapisy Ustawy określają warunki pociągnięcia sygnalisty do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody, naruszenia 

dóbr osobistych, praw autorskich czy przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku 

zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.23  

3. Podsumowanie  

Bazując na definicji ze Słownika Języka Polskiego bezpieczeństwo jest stanem 

niezagrożenia, spokoju i pewności24, co oznacza również ochronę przez szeroko rozumianym  

niebezpieczeństwem. Celem bezpieczeństwa publicznego jest więc doprowadzenie do stanu, w 

którym społeczeństwo ma zapewnioną ochronę przed szkodami z jakiegokolwiek źródła25. 

Istotnym jest także postrzeganie pojęcia bezpieczeństwa jako ciągłego procesu społecznego, w 

ramach którego podmioty w sposób stały doskonalą mechanizmy, zapewniające to 

bezpieczeństwo26. W społeczeństwie istotne jest również posiadanie przez obywateli wiedzy w 

zakresie sprawowania władzy publicznej. Ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie 

pozwala na kształtowanie poglądów i oceny spraw o kluczowym znaczeniu dla interesu 

publicznego poprzez świadomość naruszeń prawa lub zasad etycznych oraz możliwość 

weryfikacji pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności27. Ponadto ujawnianie informacji o 

nieprawidłowościach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ma istotny wpływ na 

jawność życia publicznego, co pozwala minimalizować ryzyko korupcji oraz wystąpienia 

innych nadużyć, co tym bardzie motywuje konieczność zapewnienia ochrony sygnalistom 

przez ewentualnymi represjami. Cel niniejszego artykułu został osiągnięty z uwagi na 

wskazanie możliwości oraz konieczności zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym 

naruszenia prawa, co zostało zrealizowane za pośrednictwem analizy obowiązujących aktów 

normatywnych oraz dostępnych publikacji. 

 
22 Dyrektywa UE 2019/1937 – art. 21, ast. 5. 
23 Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – Art. 17 i Art. 18 
24 Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1987 r. 
25 Zięba- Załucka H. – Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, 2014 r.  
26 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. Niczyporuk – Bezpieczeństwo publiczne – zakres problematyki, Gliwice 2010 r. 
27 Pietruszka A. – Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w kontekście wolności wypowiedzi, 2020 r. 
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