
1 

 

TABELA ZGODNOŚCI 

TYTUŁ PROJEKTU Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / DRAŻANYCH 

AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 

października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa 

Unii. 

WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE 

PROJEKTU/PROJEKTÓW 
Termin wejścia rozporządzenia w życie określono na dzień 17 grudnia 2021 r. 
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RED. 
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TREŚĆ PRZEPISU/ÓW 

PROJEKTU 

UZASADNIENIE 

UWZGLEDNIENIA W 

PROJEKCIE PRZEPISÓW 

WYKRACZAJACYCH 

POZA MINIMALNE 

WYMOGI PRAWA UE 

Art. 1 Cel 
Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa egzekwowania 
prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez 
ustanowienie wspólnych minimalnych norm 
zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii. 

T Art. 1 Art. 1. Ustawa reguluje: 
1) warunki objęcia ochroną 

pracowników oraz innych osób 
zgłaszających lub publicznie 
ujawniających informacje o 
naruszeniach prawa; 

2) środki ochrony pracowników 
oraz innych osób zgłaszających 
lub publicznie ujawniających 
informacje o naruszeniach 
prawa; 

3) regulamin zgłoszeń 
wewnętrznych określający 
wewnętrzną procedurę 

 



2 

 

zgłaszania naruszeń prawa 
stosowany przez pracodawcę; 

4) zgłaszanie naruszeń prawa 
organowi publicznemu lub 
organowi centralnemu; 

5) zasady publicznego ujawnienia 
naruszenia prawa; 

6) organy właściwe w sprawach 
zgłaszania naruszeń prawa i 
udzielania wsparcia. 

 

Art. 2 Zakres przedmiotowy 
1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne minimalne 
normy ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia 
prawa Unii: 
a) naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii 
określonych w załączniku, dotyczące następujących 
dziedzin: 
(i) zamówienia publiczne; 
(ii) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
(iii) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z 
wymogami; 
(iv) bezpieczeństwo transportu; 
(v) ochrona środowiska; 
(vi) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; 
(vii) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan 
zwierząt; 
(viii) zdrowie publiczne; 
(ix) ochrona konsumentów; 

T Art. 3 Art. 3 Naruszeniem prawa jest 
działanie lub zaniechanie niezgodne z 
prawem lub mające na celu obejście 
prawa dotyczące: 
1) zamówień publicznych, z 

wyłączeniem zamówień 
publicznych dotyczących 
obronności i bezpieczeństwa; 

2) usług, produktów i rynków 
finansowych; 

3) zapobiegania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu; 

4) bezpieczeństwa produktów i ich 
zgodności z wymogami; 

5) bezpieczeństwa transportu; 
6) ochrony środowiska; 
7) ochrony radiologicznej i 

bezpieczeństwa jądrowego; 
8) bezpieczeństwa żywności i pasz; 
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(x) ochrona prywatności i danych osobowych oraz 
bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych; 
(b) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o 
których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w 
stosownych środkach unijnych; 
(c) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym 
mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych 
zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również 
naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu 
do działań, które stanowią naruszenie przepisów o 
podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na 
celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z 
przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów 
o podatku od osób prawnych. 
2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla 
uprawnienia państw członkowskich do rozszerzenia 
zakresu ochrony na mocy prawa krajowego w odniesieniu 
do dziedzin lub aktów nieobjętych ust. 1. 

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 
10) zdrowia publicznego; 
11) ochrony konsumentów, 
12) ochrony prywatności i danych 

osobowych; 
13) bezpieczeństwa sieci i 

systemów teleinformatycznych; 
14) interesów finansowych Unii 

Europejskiej; 
15) rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej, w tym zasad 
konkurencji i pomocy państwa 
oraz opodatkowania osób 
prawnych. 

2. Pracodawca może dodatkowo 

ustanowić zgłaszanie w zakładzie 

pracy innych naruszeń niż naruszenia, 

o których mowa w ust. 1, w tym 

dotyczących obowiązujących u tego 

pracodawcy regulacji wewnętrznych 

lub standardów etycznych. 

 

Art. 3 Związek z innymi aktami Unii i przepisami krajowymi 

1.   Jeżeli w sektorowych aktach Unii wymienionych w 
części II załącznika ustanowiono przepisy szczególne 
dotyczące zgłaszania naruszeń, stosuje się te przepisy. 
Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się w zakresie, w 

T Art. 5  
Art. 5. 1. Przepisów ustawy nie 

stosuje się do: 

1) ochrony informacji niejawnych; 
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jakim dana kwestia nie jest uregulowana w tych 
sektorowych aktach Unii w sposób wiążący. 

2.   Niniejsza dyrektywa nie wpływa na odpowiedzialność 
państw członkowskich za zapewnienie bezpieczeństwa 
narodowego, ani na uprawnienia państw członkowskich do 
ochrony swych podstawowych interesów bezpieczeństwa. 
W szczególności nie stosuje się jej do zgłoszeń w sprawie 
naruszeń przepisów dotyczących zamówień publicznych 
dotyczących aspektów obronności lub bezpieczeństwa, 
chyba że są one objęte odpowiednimi aktami Unii. 

3.   Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie prawa 
Unii ani prawa krajowego w odniesieniu do: 

a) ochrony informacji niejawnych; 

b
) 

ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy 
medycznej; 

c) tajemnicy narady sędziowskiej; lub 

d) przepisów dotyczących postępowania karnego. 

4.   Niniejsza dyrektywa nie wpływa na przepisy krajowe 
dotyczące wykonywania przez pracowników ich prawa do 
konsultacji z ich przedstawicielami lub związkami 
zawodowymi, przepisy krajowe dotyczące ochrony przed 
nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich 
konsultacji ani na przepisy krajowe dotyczące autonomii 
partnerów społecznych i ich prawa do zawierania układów 
zbiorowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla poziomu 
ochrony przyznanej na mocy niniejszej dyrektywy. 
 

2) tajemnicy związanej z 

wykonywaniem zawodu; 

3) tajemnicy narady sędziowskiej; 

4) postępowania karnego. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje 

się, jeżeli informacja o naruszeniu 

prawa została zgłoszona na postawie 

przepisów odrębnych, w 

szczególności jako skarga lub 

zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się, 

jeżeli naruszenie prawa godzi 

wyłącznie w prawa zgłaszającego lub 

zgłoszenie naruszenia prawa 

następuje wyłącznie w 

indywidualnym interesie 

zgłaszającego. 

4. Przepisów ustawy nie stosuje się do 

sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na 

podstawie obowiązujących przepisów 
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osoba taka korzysta ze zwolnienia z 

odpowiedzialności lub złagodzenia 

kary w związku ze swoim 

zachowaniem po popełnieniu 

naruszenia prawa, w szczególności 

dobrowolnym ujawnieniem 

naruszenia prawa lub współpracą z 

organami ścigania lub innymi 

właściwymi organami. 

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do 

naruszeń prawa w zakresie zamówień 

publicznych w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa w 

rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 i 1598). 

 

 
 
 



6 

 

Art. 4 Zakres podmiotowy 

Niniejszą dyrektywę stosuje się do osób dokonujących 
zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w 
kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do: 

(a)  osób posiadających status pracownika w 
rozumieniu art. 45 ust. 1 TFUE, w tym urzędników 
służby cywilnej; 

(b) osób posiadających status osób prowadzących 
działalność na własny rachunek w rozumieniu art. 
49 TFUE; 

(c) akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących 
członkami organu administrującego, zarządzającego 
lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członków 
niewykonawczych, a także wolontariuszy i 
stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni 
wynagrodzenie; 

(d) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem 
wykonawców, podwykonawców i dostawców. 

2.   Niniejszą dyrektywę stosuje się również do osób 
dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one 
zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat 
naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już 
ustał. 

3.   Niniejszą dyrektywę stosuje się również do osób 
dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać 
dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat 

T Art. 4,  
art. 
12, 
art. 
16 

oraz 
art. 
25 

Art. 4. Ustawę stosuje się do osoby 

fizycznej, która zgłasza lub ujawnia 

publicznie informację o naruszeniu 

prawa uzyskaną w kontekście 

związanym z pracą, w tym do: 

1) pracownika, także w przypadku, 

gdy stosunek pracy już ustał, 

2) osoby ubiegającą się o 

zatrudnienie, która uzyskała 

informację o naruszeniu prawa 

w procesie rekrutacji lub 

negocjacji poprzedzających 

zawarcie umowy,  

3) osoby świadczącej pracę na 

innej podstawie niż stosunek 

pracy, w tym na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, 

4) przedsiębiorcy, 

5) akcjonariusza lub wspólnika,  

6) członka organu osoby prawnej,  
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naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych 
negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. 

4.   W stosownych przypadkach środki ochrony osób 
dokonujących zgłoszenia określone w rozdziale VI stosuje 
się również do: 

a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, 

b
) 

) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi 
zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych 
w kontekście związanym z pracą, takich jak 
współpracownicy lub krewni osób dokonujących 
zgłoszenia; oraz 

c
) 

) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby 
dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub 
które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście 
związanym z pracą. 

 

7) osoby świadczącej pracę pod 

nadzorem i kierownictwem 

wykonawcy, podwykonawcy 

lub dostawcy, w tym na 

podstawie umowy 

cywilnoprawnej, 

8) stażysty,  

9) wolontariusza  

– zwanych dalej "zgłaszającymi". 

Art. 12. Przepis art. 11 stosuje się do 

osoby pomagającej w dokonaniu 

zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze 

zgłaszającym, jeżeli również 

pozostają w stosunku pracy z 

pracodawcą zatrudniającym 

zgłaszającego. 

Art. 16. Przepisy art. 14 i art. 15 

stosuje się odpowiednio do osoby 

pomagającej w dokonaniu zgłoszenia 

oraz osoby powiązanej ze 

zgłaszającym, jeżeli pozostają w 
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stosunku pracy lub na innej podstawie 

świadczą pracę na rzecz drugiej 

strony.  

Art. 25. Przepisy art. 10-24  stosuje 

się odpowiednio wobec osoby 

pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, 

osoby powiązanej ze zgłaszającym 

oraz osoby prawnej lub innej 

jednostki organizacyjnej powiązanej 

ze zgłaszającym, w szczególności 

stanowiącej własność lub 

zatrudniającej zgłaszającego. 

 

Art. 5 Definicje 

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące 
definicje: 

1) „naruszenia” oznacza działania lub zaniechania, które: 

(i)  są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i 
dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o 
którym mowa w art. 2; lub 

(ii) są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach 

T Art.  
2,  

art. 3  

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa 

o:  

1) działaniu następczym – należy 

przez to rozumieć działanie 

podjęte przez pracodawcę lub 

organ publiczny w celu oceny 

prawdziwości zarzutów 

zawartych w zgłoszeniu oraz, w 
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objętych zakresem przedmiotowym, o którym 
mowa w art. 2; 

2    ) „informacje na temat naruszeń” oznaczają informacje, 
w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych 
lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub 
prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba 
zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, 
z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub 
utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, 
lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń; 

3  )„zgłoszenie” lub „zgłaszać” oznacza ustne lub pisemne 
przekazanie informacji na temat naruszeń; 

4 )„zgłoszenie wewnętrzne” oznacza ustne lub pisemne 
przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie 
podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub 
publicznym; 

5  )„zgłoszenie zewnętrzne” oznacza ustne lub pisemne 
przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym 
organom; 

6  ) „ujawnienie publiczne” lub „ujawniać publicznie” 
oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na 
temat naruszeń; 

7  

 

) „osoba dokonująca zgłoszenia” oznacza osobę fizyczną, 
która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat 
naruszeń uzyskane w kontekście związanym z 
wykonywaną przez nią pracą; 

stosownych przypadkach, w 

celu przeciwdziałania 

naruszeniu prawa będącemu 

przedmiotem zgłoszenia, w tym 

przez dochodzenie wewnętrzne, 

postępowanie wyjaśniające, 

wniesienie oskarżenia, działanie 

podjęte w celu odzyskania 

środków finansowych lub 

zamknięcie procedury 

przyjmowania i weryfikacji 

zgłoszeń;  

2) działaniu odwetowym - należy 

przez to rozumieć bezpośrednie 

lub pośrednie działanie lub 

zaniechanie, które jest 

spowodowane zgłoszeniem lub 

ujawnieniem publicznym i które 

narusza lub może naruszyć 

prawa zgłaszającego lub 
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8  )„osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” oznacza 
osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej 
zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z 
pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona; 

9 )„kontekst związany z pracą” oznacza obecne lub przyszłe 
działania związane z pracą w sektorze publicznym lub 
prywatnym, w ramach których – niezależnie od 
charakteru tych działań – osoby uzyskują informacje na 
temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań 
odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji; 

10) „osoba, której dotyczy zgłoszenie” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która jest wskazana w 
zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako 
osoba, która dopuściła się naruszenia lub z 
którą osoba ta jest powiązana; 

11) ) „działania odwetowe” oznaczają bezpośrednie lub 
pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w 
kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane 
zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub 
ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może 
wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej 
zgłoszenia; 

12) „działania następcze” oznaczają działania podjęte 
przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w 
celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w 
zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w 
celu zaradzenia naruszeniu będącemu 
przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie 

wyrządza lub może wyrządzić 

szkodę zgłaszającemu; 

3) informacji o naruszeniu prawa - 

należy przez to rozumieć 

informację, w tym uzasadnione 

podejrzenie, dotyczące 

zaistniałego lub potencjalnego 

naruszenia prawa, do którego 

doszło lub prawdopodobnie 

dojdzie w organizacji, w której 

zgłaszający pracuje lub 

pracował, lub w innej 

organizacji, z którą zgłaszający 

utrzymuje lub utrzymywał 

kontakt w kontekście 

związanym z pracą, lub 

dotycząca próby ukrycia takiego 

naruszenia prawa; 

4) informacji zwrotnej – należy 

przez to rozumieć przekazanie 

zgłaszającemu informacji na 
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działania, jak dochodzenie wewnętrzne, 
postępowanie wyjaśniające, wniesienie 
oskarżenia, działania podejmowane w celu 
odzyskania środków lub zamknięcie procedury; 

13) ) „informacje zwrotne” oznaczają przekazanie osobie 
dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych 
lub podjętych działań następczych i na temat powodów 
tych działań następczych; 

14) „właściwy organ” oznacza organ krajowy 
wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń zgodnie z 
rozdziałem III i przekazywania informacji 
zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub 
wyznaczony do wykonywania obowiązków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie, w 
szczególności w odniesieniu do działań 
następczych. 

 

temat planowanych lub 

podjętych działań następczych i 

powodów takich działań; 

5) kontekście związanym z pracą - 

należy przez to rozumieć 

całokształt okoliczności 

związanych ze stosunkiem 

pracy lub innym stosunkiem 

prawnym stanowiącym 

podstawę świadczenia pracy, w 

ramach których uzyskano 

informację o naruszeniu prawa;    

6) organie centralnym – należy 

przez to rozumieć organ 

administracji publicznej 

właściwy w sprawach 

udzielania informacji i wsparcia 

w sprawach zgłaszania i 

publicznego ujawniania 

naruszeń prawa oraz 

przyjmowania zgłoszeń 
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zewnętrznych o naruszeniach 

prawa w dziedzinach objętych 

ustawą, ich wstępnej weryfikacji 

i przekazania organom 

właściwym celem podjęcia 

działań następczych; 

7) organie publicznym – należy 

przez to rozumieć organ 

administracji publicznej, który 

ustanowił procedurę 

przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych o naruszeniach 

prawa w dziedzinie należącej do 

zakresu działania tego organu;  

8) osobie, której dotyczy 

zgłoszenie – należy przez to 

rozumieć osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, wskazaną w 
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zgłoszeniu lub ujawnieniu 

publicznym jako osoba, która 

dopuściła się naruszenia prawa 

lub z którą osoba ta jest 

powiązana; 

9) osobie pomagającej w 

dokonaniu zgłoszenia – należy 

przez to rozumieć osobę 

fizyczną, która pomaga 

zgłaszającemu w zgłoszeniu lub 

ujawnieniu publicznym w 

kontekście związanym z pracą; 

10) osobie powiązanej ze 

zgłaszającym – należy przez to 

rozumieć osobę fizyczną, która 

może doświadczyć działań 

odwetowych, w tym 

współpracownika lub członka 

rodziny zgłaszającego; 

11) pracodawcy – należy przez to 

rozumieć pracodawcę w 
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rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 oraz z 2021 r. poz. 1162); 

12) pracowniku – należy przez to 

rozumieć pracownika w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy oraz pracownika 

tymczasowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 

9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1563); 

13) ujawnieniu publicznym – należy 

przez to rozumieć podanie 

informacji o naruszeniu prawa 

do wiadomości publicznej; 

14) zgłoszeniu – należy przez to 

rozumieć zgłoszenie 
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wewnętrzne lub zgłoszenie 

zewnętrzne;  

15) zgłoszeniu wewnętrznym – 

należy przez to rozumieć 

przekazanie informacji o 

naruszeniu prawa pracodawcy; 

16) zgłoszeniu zewnętrznym – 

należy przez to rozumieć 

przekazanie informacji o 

naruszeniu prawa organowi 

publicznemu lub organowi 

centralnemu. 

Art. 3. 1. Naruszeniem prawa jest 

działanie lub zaniechanie niezgodne z 

prawem lub mające na celu obejście 

prawa dotyczące: 

1) zamówień publicznych;  

2) usług, produktów i rynków 

finansowych; 

3) zapobiegania praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu; 
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4) bezpieczeństwa produktów i ich 

zgodności z wymogami; 

5) bezpieczeństwa transportu; 

6) ochrony środowiska; 

7) ochrony radiologicznej i 

bezpieczeństwa jądrowego; 

8) bezpieczeństwa żywności i 

pasz; 

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 

10) zdrowia publicznego; 

11) ochrony konsumentów; 

12) ochrony prywatności i danych 

osobowych; 

13) bezpieczeństwa sieci i 

systemów teleinformatycznych; 

14) interesów finansowych Unii 

Europejskiej; 

15) rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej, w tym zasad 

konkurencji i pomocy państwa 
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oraz opodatkowania osób 

prawnych. 

2. Pracodawca może dodatkowo 

ustanowić zgłaszanie w zakładzie 

pracy innych naruszeń niż naruszenia, 

o których mowa w ust. 1, w tym 

dotyczących obowiązujących u tego 

pracodawcy regulacji wewnętrznych 

lub standardów etycznych. 

 

Art. 6 Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia 

1.   Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że: 

a ) miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące 
przedmiotem zgłoszenia informacje na temat 
naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania 
zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy; oraz 

b ) dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z art. 7 albo 
zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z art. 10 lub dokonały 
ujawnienia publicznego zgodnie z art. 15. 

2.   Bez uszczerbku dla istniejących na mocy prawa Unii 
obowiązków w zakresie anonimowego zgłaszania, niniejsza 
dyrektywa nie wpływa na uprawnienia państw 
członkowskich do decydowania o tym, czy podmioty 

T Art. 6, 
art. 7 
oraz 
art. 
26 

Art. 6. Zgłaszający podlega ochronie 

określonej w rozdziale 2, pod 

warunkiem że miał uzasadnione 

podstawy sądzić, że będąca 

przedmiotem zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego informacja o 

naruszeniu prawa jest prawdziwa w 

momencie dokonywania zgłoszenia 

lub ujawnienia publicznego i że 

informacja taka stanowi informację o 

naruszeniu prawa.  
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prawne w sektorze prywatnym lub publicznym oraz 
właściwe organy są zobowiązane do przyjmowania 
anonimowych zgłoszeń na temat naruszeń i podejmowania 
w związku z nimi działań następczych. 

3.   Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia 
informacji na temat naruszeń lub anonimowo ujawniły 
publicznie takie informacje, a następnie zostały 
zidentyfikowane i doświadczyły działań odwetowych, 
kwalifikują się mimo to do objęcia ochroną przewidzianą w 
rozdziale VI, pod warunkiem że spełniają warunki określone 
w ust. 1. 

4.   Osoby dokonujące zgłoszenia do odpowiednich 
instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii 
naruszeń objętych zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy kwalifikują się do objęcia ochroną ustanowioną 
w niniejszej dyrektywie na takich samych warunkach jak 
osoby, które dokonały zgłoszenia zewnętrznego. 
 

Art. 7. 1. Przepisy ustawy stosuje się 

do zgłoszenia informacji o naruszeniu 

prawa anonimowo, wyłącznie w 

przypadkach gdy możliwość 

zgłoszenia informacji o naruszeniu 

prawa anonimowo przewiduje: 

1) regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych, stosowany przez 

pracodawcę, określający 

wewnętrzną procedurę 

zgłaszania naruszeń prawa lub 

2) procedura zgłaszania naruszeń 

prawa organowi publicznemu. 

2. Jeżeli informacja o 

naruszeniu prawa została zgłoszona 

anonimowo pracodawcy, organowi 

publicznemu lub ujawniona 

publicznie i doszło następnie do 

ujawnienia tożsamości zgłaszającego, 

który doświadczył działań 

odwetowych, przepisy rozdziału 2 
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stosuje się, jeżeli spełnione zostały 

warunki określone w art. 6. 

Art. 26. Przepisy art. 10-24  stosuje 

się odpowiednio w przypadku, gdy 

informację o naruszeniu prawa 

zgłoszono do odpowiedniej instytucji, 

organu lub jednostki organizacyjnej 

Unii Europejskiej w trybie 

właściwym do dokonywania takich 

zgłoszeń. 

 
 

Art. 7 Zgłaszanie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów 
dokonywania zgłoszeń 

1.   Co do zasady i bez uszczerbku dla art. 10 i 15 informacje 
na temat naruszeń mogą być zgłaszane za pośrednictwem 
wewnętrznych kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń 
przewidzianych w niniejszym rozdziale. 

2.   Państwa członkowskie zachęcają do zgłaszania za 
pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania 
zgłoszeń przed dokonaniem zgłoszenia za pośrednictwem 
zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń w 
przypadku, gdy naruszeniu można skutecznie zaradzić 
wewnątrz organizacji, a osoba dokonująca zgłoszenia 
uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. 

T Art. 
27 

Art. 27. 1. Obowiązki określone w 

przepisach niniejszego rozdziału 

stosuje się do pracodawcy 

zatrudniającego co najmniej 50 

pracowników. 

2. Próg, o którym mowa w ust. 

1, nie ma zastosowania do 

pracodawców wykonujących 

działalność w zakresie usług, 
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3.   Należy przekazać odpowiednie informacje dotyczące 
korzystania z wewnętrznych kanałów dokonywania 
zgłoszeń, o którym mowa w ust. 2, w kontekście informacji 
udzielanych przez podmioty prawne w sektorze prywatnym 
i publicznym zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. g) i przez właściwe 
organy zgodnie z art. 12 ust. 4 lit. a) i art. 13. 
 

produktów i rynków finansowych 

oraz zapobiegania praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, 

bezpieczeństwa transportu i ochrony 

środowiska, objętych zakresem 

stosowania aktów prawnych Unii 

Europejskiej wymienionych w części 

I.B i II załącznika do dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/1937 z dnia 23 

października 2019 r. w sprawie 

ochrony osób zgłaszających 

naruszenia prawa Unii. 

 

Art. 8 Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów 
dokonywania zgłoszeń 

1.   Państwa członkowskie zapewniają, by podmioty 
prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły 
kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń 
wewnętrznych i podejmowania działań następczych, po 
konsultacji i w porozumieniu z partnerami społecznymi, 
jeżeli tak przewiduje prawo krajowe. 

2.   Kanały i procedury, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, powinny umożliwiać pracownikom podmiotu 

T Art. 
28 do 
art. 
33 

Art. 28. 1. Pracodawca ustala 

regulamin zgłoszeń wewnętrznych, 

określający wewnętrzną procedurę 

zgłaszania naruszeń prawa i 

podejmowania działań następczych, 

zgodną z wymogami określonymi w 

niniejszym rozdziale. 
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dokonywanie zgłoszeń informacji na temat naruszeń. Mogą 
one umożliwiać dokonywanie zgłoszeń informacji na temat 
naruszeń również przez inne osoby, o których mowa w art. 
4 ust. 1 lit b), c) i d) oraz art. 4 ust. 2, utrzymujące kontakt z 
podmiotem w kontekście związanym z pracą. 

3.   Ust. 1 stosuje się do podmiotów prawnych w sektorze 
prywatnym, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. 

4.   Próg określony w ust. 3 nie ma zastosowania do 
podmiotów objętych zakresem stosowania aktów Unii 
wymienionych w części I.B i II załącznika. 

5.   Kanały dokonywania zgłoszeń mogą być obsługiwane 
wewnętrznie przez wyznaczoną do tego celu osobę lub 
wyznaczony dział lub zapewniane zewnętrznie przez osobę 
trzecią. Zabezpieczenia i wymogi, o których mowa w art. 9 
ust. 1, stosuje się również do osób trzecich, którym 
powierzono obsługę kanału dokonywania zgłoszeń na rzecz 
podmiotu prawnego w sektorze prywatnym. 

6.   Podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające 
od 50 do 249 pracowników mogą dzielić się zasobami w 
zakresie przyjmowania zgłoszeń i wszelkich prowadzonych 
postępowań wyjaśniających. Pozostaje to bez uszczerbku 
dla obowiązków nałożonych na te podmioty przez niniejszą 
dyrektywę w zakresie zachowania poufności, 
przekazywania informacji zwrotnych oraz zaradzenia 
naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia. 

7.   Po dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka, 
uwzględniającej charakter działalności podmiotów i 
wynikający z niej poziom ryzyka, w szczególności w 

2. Pracodawca zatrudniający 

mniej niż 50 pracowników może 

ustalić regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych. 

3. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych pracodawca ustala po 

konsultacji z: 

1) zakładową organizacją 

związkową albo 

2) przedstawicielami 

pracowników, wyłonionymi w 

trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u 

pracodawcy nie działa 

zakładowa organizacja 

związkowe. 

4. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych wchodzi w życie po 

upływie 2 tygodni od dnia podania go 

do wiadomości pracowników w 
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dziedzinie środowiska i zdrowia publicznego, państwa 
członkowskie mogą zobowiązać podmioty prawne w 
sektorze prywatnym, które zatrudniają mniej niż 50 
pracowników, do ustanowienia wewnętrznych kanałów i 
procedur dokonywania zgłoszeń zgodnie z rozdziałem II. 

8.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o każdej 
podjętej przez nie decyzji zobowiązującej podmioty prawne 
w sektorze prywatnym do ustanowienia wewnętrznych 
kanałów dokonywania zgłoszeń zgodnie z ust. 7. 
Powiadomienie takie musi zawierać uzasadnienie decyzji 
oraz kryteria zastosowane w ocenie ryzyka, o których mowa 
w ust. 7. Komisja informuje o tej decyzji pozostałe państwa 
członkowskie. 

9.   Ust. 1 stosuje się do wszystkich podmiotów prawnych w 
sektorze publicznym, w tym do podmiotów będących 
własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich 
podmiotów. 

Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców 
lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników lub inne 
podmioty, o których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu zatrudniające mniej niż 50 
pracowników. 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
przewidujące, że wewnętrzne kanały dokonywania 
zgłoszeń mogą być wspólne dla kilku gmin lub obsługiwane 
przez wspólne organy gminne zgodnie z prawem krajowym, 
pod warunkiem że wspólne wewnętrzne kanały 
dokonywania zgłoszeń są odrębne i niezależne od 

sposób przyjęty u danego 

pracodawcy. 

5. Pracodawca jest obowiązany 

zapoznać pracownika z treścią 

regulaminu zgłoszeń wewnętrznych 

przed dopuszczeniem go do pracy. 

Art. 29. 1. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych określa w 

szczególności:  

1) podmiot wewnętrzny 

upoważniony przez pracodawcę 

do przyjmowania zgłoszeń; 

2) sposoby przekazywania 

zgłoszeń; 

3) informację, czy wewnętrzna 

procedura obejmuje 

przyjmowanie zgłoszeń 

anonimowych; 

4) niezależny organizacyjnie 

podmiot, upoważniony do 

podejmowania działań 
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odpowiednich zewnętrznych kanałów dokonywania 
zgłoszeń. 
 

następczych, włączając w to 

weryfikację zgłoszenia i dalszą 

komunikację ze zgłaszającym, 

w tym występowanie o 

dodatkowe informacje i 

przekazywanie zgłaszającemu 

informacji zwrotnej; rolę tę 

może pełnić podmiot, o którym 

mowa w pkt 1; 

5) obowiązek potwierdzenia 

zgłaszającemu przyjęcia 

zgłoszenia w terminie 7 dni od 

dnia jego otrzymania, chyba że 

zgłaszający nie podał adresu, na 

który należy przekazać 

potwierdzenie; 

6) obowiązek podjęcia, z 

zachowaniem należytej 

staranności, działań następczych 

przez upoważniony podmiot, o 

którym mowa w pkt 4; 
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7) działania następcze 

podejmowane przez 

pracodawcę w celu 

zweryfikowania informacji o 

naruszeniach prawa oraz środki, 

jakie mogą zostać zastosowane 

w przypadku stwierdzenia 

naruszenia prawa; 

8) maksymalny termin na 

przekazanie zgłaszającemu 

informacji zwrotnej, 

nieprzekraczający 3 miesięcy od 

potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia lub, w przypadku 

nieprzekazania potwierdzenia 

zgłaszającemu, 3 miesięcy od 

upływu 7 dni od dokonania 

zgłoszenia; 

9) zrozumiałe i jednoznaczne 

informacje na temat trybu 

dokonywania zgłoszeń 
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zewnętrznych do organów 

publicznych oraz, w stosownych 

przypadkach, do instytucji, 

organów lub jednostek 

organizacyjnych Unii 

Europejskiej. 

2. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych może dodatkowo 

objąć w szczególności: 

1) wyszczególnienie innych niż 

pracownicy osób, od których 

przyjmowane są zgłoszenia 

zgodnie z regulaminem 

zgłoszeń wewnętrznych, takich 

jak: byli pracownicy, osoby 

świadczące pracę na rzecz 

pracodawcy na innej podstawie 

niż stosunek pracy, 

akcjonariusze, wspólnicy, 

członkowie organu 

zarządzającego lub organu 
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nadzoru, wolontariusze, stażyści 

oraz osoby pracujące pod 

nadzorem i kierownictwem 

wykonawcy, podwykonawcy i 

dostawcy; przepis art. 38 ust. 5 

stosuje się odpowiednio; 

2) wyszczególnienie  naruszeń, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, 

jeśli pracodawca ustanowi 

zgłaszanie takich naruszeń; 

3) wyszczególnienie czynników 

ryzyka odpowiadających 

profilowi działalności 

pracodawcy sprzyjających 

możliwości wystąpienia 

określonych naruszeń prawa 

związanych w szczególności z 

naruszeniem obowiązków 

regulacyjnych, innych 

obowiązków określonych w 
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przepisach prawa lub ryzykiem 

korupcji; 

4) wyszczególnienie rodzajów 

naruszeń prawa, odnośnie do 

których pracodawca zachęca, by 

zgłoszenie zostało skierowane w 

pierwszej kolejności do 

pracodawcy z wykorzystaniem 

procedury przewidzianej w 

regulaminie zgłoszeń 

wewnętrznych, biorące pod 

uwagę w szczególności 

okoliczności wskazane w pkt 3;  

5) informację, że zgłoszenie może 

w każdym przypadku nastąpić 

również do organu publicznego 

lub organu centralnego z 

pominięciem procedury 

przewidzianej w regulaminie 

zgłoszeń wewnętrznych, w 

szczególności gdy: 
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a) w terminie na przekazanie 

informacji zwrotnej 

ustalonym w regulaminie 

zgłoszeń wewnętrznych 

pracodawca nie podejmie 

działań następczych lub nie 

przekaże zgłaszającemu 

informacji zwrotnej, 

b) zgłaszający ma 

uzasadnione podstawy by 

sądzić, że naruszenie prawa 

może stanowić 

bezpośrednie lub oczywiste 

zagrożenie dla interesu 

publicznego, w 

szczególności istnieje 

ryzyko nieodwracalnej 

szkody, 

c) dokonanie zgłoszenia 

wewnętrznego narazi 
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zgłaszającego na działania 

odwetowe,  

d) w przypadku dokonania 

zgłoszenia wewnętrznego 

istnieje niewielkie 

prawdopodobieństwo 

skutecznego 

przeciwdziałania 

naruszeniu prawa przez 

pracodawcę z uwagi na 

szczególne okoliczności 

sprawy, takie jak 

możliwość ukrycia lub 

zniszczenia dowodów lub 

możliwość istnienia 

zmowy między 

pracodawcą a sprawcą 

naruszenia prawa lub 

udziału pracodawcy w 

naruszeniu prawa. 
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3. Ustanawiając wewnętrzną 

procedurę, pracodawca zapewnia 

bezstronność weryfikacji zgłoszeń 

przez podmiot, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 i 4. 

4. Sposoby przekazywania 

zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, obejmują przynajmniej możliwość 

dokonywania zgłoszeń na piśmie lub 

ustnie.  

5. Zgłoszenie ustne może być 

dokonane telefonicznie lub za 

pośrednictwem innych systemów 

komunikacji głosowej oraz, na 

wniosek zgłaszającego, za pomocą 

bezpośredniego spotkania 

zorganizowanego w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zgłosznia. 

6. Informacja zwrotna, o której 

mowa w ust. 1 pkt 8, obejmuje w 

szczególności informację o 
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stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia 

wystąpienia naruszenia prawa i 

ewentualnych środkach, które zostały 

lub zostaną zastosowane w reakcji na 

stwierdzone naruszenie prawa. 

Art. 30. 1. Organizacja 

przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, 

podejmowania działań następczych 

oraz związanego z tym przetwarzania 

danych osobowych uniemożliwia 

uzyskanie dostępu do informacji 

objętej zgłoszeniem 

nieupoważnionym osobom oraz 

zapewnia ochronę poufności 

tożsamości osoby dokonującej 

zgłoszenia i osoby, której dotyczy 

zgłoszenie. Ochrona poufności 

dotyczy informacji, na podstawie 

których można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować tożsamość 

takich osób.  
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2. Do przyjmowania i 

weryfikacji zgłoszeń, podejmowania 

działań następczych oraz 

przetwarzania danych osobowych 

osób, o których mowa w ust. 1, mogą 

być dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające pisemne upoważnienie 

pracodawcy. Osoby upoważnione są 

obowiązane do zachowania 

tajemnicy. 

3. Pracodawca stosuje 

rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające 

przechowywanie danych osobowych 

zgłaszającego oddzielnie od 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji obejmujących zgłoszenie, 

włączając w to, w odpowiednim 

przypadku, usunięcie z treści 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji niezwłocznie po ich 
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otrzymaniu wszystkich danych 

osobowych zgłaszającego. 

Art. 31. Zgłoszenie dokonane do 

organu publicznego lub organu 

centralnego z pominięciem procedury 

określonej w regulaminie zgłoszeń 

wewnętrznych nie skutkuje 

pozbawieniem zgłaszającego ochrony 

przewidzianej w ustawie. 

Art. 32. 1. Upoważnienie podmiotu, 

o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 

i 4, innego niż pracownik lub 

wewnętrzna jednostka organizacyjna 

pracodawcy, wymaga zawarcia 

umowy, w której pracodawca 

powierza wykonywanie czynności 

wymienionych w niniejszym 

rozdziale z zastosowaniem rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych 

zapewniających zgodność tych 

czynności z ustawą. 
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2. Zawarcie umowy nie uchyla 

odpowiedzialności pracodawcy za 

dochowanie obowiązków 

określonych w niniejszym rozdziale, 

w szczególności zachowanie 

poufności, udzielenie informacji 

zwrotnej oraz podjęcie działań 

następczych. 

Art. 33. 1. Pracodawcy w sektorze 

prywatnym, którzy zatrudniają co 

najmniej 50, lecz nie więcej niż 249 

pracowników, mogą na podstawie 

umowy dzielić się zasobami w 

zakresie przyjmowania i weryfikacji 

zgłoszeń oraz podejmowania działań 

następczych, pod warunkiem 

zapewnienia zgodności 

wykonywanych czynności z ustawą. 

2. Zawarcie umowy, o której 

mowa w ust. 1, nie uchyla 

odpowiedzialności pracodawcy za 
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dochowanie obowiązków 

określonych w niniejszym rozdziale, 

w szczególności zachowania 

poufności, udzielenia informacji 

zwrotnej oraz podjęcia działań 

następczych. 

 

Art. 9 Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań 
następczych 

1.   Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań 
następczych, o których mowa w art. 8, obejmują 
następujące elementy: 

a ) kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, 
ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób 
zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby 
dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w 
zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich 
dostępu nieupoważnionym członkom personelu; 

b ) potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia 
zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania; 

c ) wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego 
wydziału właściwych do podejmowania działań 
następczych w związku ze zgłoszeniami, przy czym może 
to być ta sama osoba lub ten sam wydział, które przyjmują 
zgłoszenia, które będą komunikować się z osobą 

T Art. 
18 

oraz 
art. 
30 i 
art. 
34 

Art. 18. Dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy 

odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności za szkodę, z tytułu 

naruszenia praw innych osób lub 

obowiązków określonych w 

przepisach prawa, w szczególności w 

przedmiocie zniesławienia, 

naruszenia dóbr osobistych, praw 

autorskich, przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz obowiązku 

zachowania tajemnicy, w tym 

tajemnicy przedsiębiorstwa, pod 
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dokonującą zgłoszenia i w stosownych przypadkach 
zwracać się do osoby dokonującej zgłoszenia o dalsze 
informacje oraz przekazywać jej informacje zwrotne; 

d ) podejmowanie z zachowaniem należytej starannośc  
działań następczych przez wyznaczoną osobę lub 
wyznaczony wydział, o których mowa w lit. c); 

e ) podejmowanie z zachowaniem należytej staranności 
działań następczych, jeżeli prawo krajowe przewiduje 
takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych; 

f ) rozsądny termin na przekazanie informacji zwrotnych, 
nieprzekraczający trzech miesięcy od potwierdzenia 
otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania 
potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech 
miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia; 

g ) zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji 
na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń 
zewnętrznych do właściwych organów zgodnie z art. 10 
oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów 
lub jednostek organizacyjnych Unii. 

2.   Kanały przewidziane w ust. 1 lit. a) muszą umożliwiać 
dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie 
ustne może być dokonane telefonicznie lub za 
pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej 
oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą 
bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym 
terminie. 
 

warunkiem że zgłaszający miał 

uzasadnione podstawy, by sądzić, że 

zgłoszenie lub ujawnienie publiczne 

jest niezbędne do ujawnienia 

naruszenia prawa zgodnie z ustawą. 

Art. 30. 1. Organizacja 

przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, 

podejmowania działań następczych 

oraz związanego z tym przetwarzania 

danych osobowych uniemożliwia 

uzyskanie dostępu do informacji 

objętej zgłoszeniem 

nieupoważnionym osobom oraz 

zapewnia ochronę poufności 

tożsamości osoby dokonującej 

zgłoszenia i osoby, której dotyczy 

zgłoszenie. Ochrona poufności 

dotyczy informacji, na podstawie 

których można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować tożsamość 

takich osób.  
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2. Do przyjmowania i 

weryfikacji zgłoszeń, podejmowania 

działań następczych oraz 

przetwarzania danych osobowych 

osób, o których mowa w ust. 1, mogą 

być dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające pisemne upoważnienie 

pracodawcy. Osoby upoważnione są 

obowiązane do zachowania 

tajemnicy. 

3. Pracodawca stosuje 

rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające 

przechowywanie danych osobowych 

zgłaszającego oddzielnie od 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji obejmujących zgłoszenie, 

włączając w to, w odpowiednim 

przypadku, usunięcie z treści 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji niezwłocznie po ich 
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otrzymaniu wszystkich danych 

osobowych zgłaszającego. 

Art. 34. 1. Pracodawca: 

1) prowadzi rejestr 

zgłoszeń wewnętrznych; 

2) jest administratorem 

danych zgromadzonych w tym 

rejestrze. 

2. Pracodawca może upoważnić 

podmiot, o którym mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1 lub 4, do prowadzenia 

rejestru zgłoszeń wewnętrznych. 

3. Wpisu do rejestru zgłoszeń 

wewnętrznych dokonuje się na 

podstawie zgłoszenia wewnętrznego.  

4. W rejestrze zgłoszeń 

wewnętrznych gromadzi się 

następujące dane: 

1) numer sprawy; 

2) przedmiot naruszenia; 
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3) datę dokonania 

zgłoszenia wewnętrznego; 

4) informację o 

podjętych działaniach następczych;   

5) datę zakończenia 

sprawy. 

6. Dane w rejestrze zgłoszeń 

wewnętrznych są przechowane przez 

okres 5 lat od dnia przyjęcia 

zgłoszenia.  

 

Art. 10 Zgłaszanie za pośrednictwem zewnętrznych kanałów 
dokonywania zgłoszeń 

Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 1 lit b) osoby dokonujące 
zgłoszenia zgłaszają informacje na temat naruszeń 
korzystając z kanałów i procedur, o których mowa w art. 11 
i 12, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem 
wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń lub 
dokonując zgłoszenia od razu za pośrednictwem 
zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń. 
 

T Art. 
35  

Art. 35. Zgłaszający może dokonać 

zgłoszenia zewnętrznego bez 

uprzedniego dokonania zgłoszenia 

wewnętrznego. 

 

 

Art. 11 Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów 
dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań 

następczych w związku ze zgłoszeniami 

T Art. 
36 

Art. 36. 1. Organem centralnym jest 

Rzecznik Praw Obywatelskich. 
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1.   Państwa członkowskie wyznaczają organy właściwe do 
przyjmowania zgłoszeń, przekazywania informacji 
zwrotnych na ich temat i podejmowania działań 
następczych w związku z nimi i zapewniają tym organom 
odpowiednie zasoby. 

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe 
organy: 

a ) ustanowiły niezależne i autonomiczne zewnętrzne 
kanały dokonywania zgłoszeń w celu przyjmowania i 
przetwarzania informacji na temat naruszeń; 

b ) niezwłocznie, a w każdym razie w terminie siedmiu dni 
od otrzymania zgłoszenia, potwierdzały jego otrzymanie, 
chyba że osoba dokonująca zgłoszenia wystąpiła wyraźnie 
z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub właściwy 
organ ma uzasadnione powody, by sądzić, że 
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby 
ochronie tożsamości tej osoby; 

c ) podejmowały z zachowaniem należytej staranności 
działania następcze w związku ze zgłoszeniami; 

d ) przekazały osobie dokonującej zgłoszenia informacje 
zwrotne w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 
trzech miesięcy lub, w należycie uzasadnionych 
przypadkach – w terminie sześciu miesięcy; 

e ) poinformowały osobę dokonującą zgłoszenia o 
ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających 
uruchomionych na skutek danego zgłoszenia, zgodnie z 
procedurami przewidzianymi w prawie krajowym; 

2. Organem publicznym 

przyjmującym zgłoszenia w zakresie 

zasad konkurencji i ochrony 

konsumentów jest Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

3. Organami publicznymi są 

także inne organy przyjmujące 

zgłoszenia zewnętrzne dotyczące 

naruszeń w dziedzinach należących 

do zakresu działania tych organów. 
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f ) przekazały w stosownych terminie, w odpowiednich 
przypadkach, właściwym instytucjom, organom lub 
jednostkom organizacyjnym Unii informacje zawarte w 
zgłoszeniu w celu przeprowadzenia dalszego 
postępowania wyjaśniającego, o ile jest to przewidziane w 
prawie Unii lub w prawie krajowym. 

3.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
przewidujące, że właściwe organy, po dokonaniu należytej 
oceny sprawy, mogą zdecydować, że naruszenie będące 
przedmiotem zgłoszenia ma wyraźnie niewielką wagę i nie 
wymaga podjęcia dalszych działań następczych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, innych niż zamknięcie procedury. 
Pozostaje to bez wpływu na inne obowiązki lub inne mające 
zastosowanie procedury w zakresie zaradzenia naruszeniu 
będącemu przedmiotem zgłoszenia lub na ochronę 
przyznaną niniejszą dyrektywą w związku ze zgłoszeniami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi. W takim przypadku 
właściwe organy powiadamiają osobę dokonującą 
zgłoszenia o swojej decyzji, podając jej uzasadnienie. 

4.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
przewidujące, że właściwe organy mogą postanowić o 
zamknięciu procedury w sprawie zgłoszeń dotyczących 
sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego 
zgłoszenia, w których nie zawarto żadnych istotnych 
nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z 
wcześniejszym zgłoszeniem, w przypadku którego 
odpowiednia procedura została zakończona, chyba że 
nowe okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają 
podjęcie innych działań następczych. W takim przypadku 
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właściwe organy powiadamiają osobę dokonującą 
zgłoszenia o swojej decyzji, podając jej uzasadnienie. 

5.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
przewidujące, że w przypadku wpływu wielu zgłoszeń 
właściwe organy mogą zajmować się w trybie 
priorytetowym zgłoszeniami dotyczącymi poważnych 
naruszeń lub naruszeń związanych z zasadniczymi 
przepisami objętymi zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla terminu określonego w ust. 
2 lit. d). 

6.   Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy organ, 
który otrzymał zgłoszenie, ale nie jest właściwy do 
zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem naruszenia, 
przekazał zgłoszenie właściwemu organowi w rozsądnym 
terminie i w bezpieczny sposób, oraz zapewniają, aby osoba 
dokonująca zgłoszenia została o takim przekazaniu 
niezwłocznie poinformowana. 
 

Art. 12 Struktura zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń 

1.   Zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń uznaje się za 
niezależne i autonomiczne, pod warunkiem że spełniają 
wszystkie następujące kryteria: 

a) zostały zaprojektowane i ustanowione oraz są 
obsługiwane w sposób zapewniający kompletność, 
integralność i poufność informacji oraz uniemożliwiający 
uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom 
personelu właściwego organu; 

T Art. 
38 

Art. 38. 1. Wstępna weryfikacja 

zgłoszenia przez organ centralny 

polega na ustaleniu, czy zgłoszenie 

dotyczy informacji o naruszeniu 

prawa oraz zidentyfikowaniu organu 

właściwego do podjęcia działań 

następczych.  
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b ) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób 
trwały zgodnie z art. 18, aby umożliwić prowadzenie 
dalszego postępowania wyjaśniającego. 

2.   Zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń muszą 
umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. 
Ustnego zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub za 
pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej, a 
na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia – za pomocą 
bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym 
terminie. 

3.   Właściwe organy zapewniają, aby w przypadku gdy 
zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych kanałów 
dokonywania zgłoszeń niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, 
lub gdy otrzymali je członkowie personelu, którzy nie są 
odpowiedzialni za rozpatrywanie zgłoszeń, członkowie 
personelu, którzy je otrzymali, mieli zakaz ujawniania 
jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem 
tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której 
dotyczy zgłoszenie, i byli zobowiązani do niezwłocznego 
przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, 
członkom personelu odpowiedzialnym za rozpatrywanie 
zgłoszeń. 

4.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy 
wyznaczyły członków personelu odpowiedzialnych za 
rozpatrywanie zgłoszeń, a w szczególności 
odpowiedzialnych za: 

a  ) przekazywanie wszystkim zainteresowanym osobom 
informacji na temat procedur dokonywania zgłoszeń; 

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy 

informacji o naruszeniu prawa, organ 

centralny przekazuje zgłoszenie do 

organu właściwego do podjęcia 

działań następczych. 

3. Organ centralny informuje 

zgłaszającego o przekazaniu 

zgłoszenia. Informacja obejmuje 

przynajmniej wskazanie organu, do 

którego zgłoszenie zostało 

przekazane, oraz datę przekazania.  

4. Organ centralny odstępuje od 

przekazania zgłoszenia, jeżeli 

zgłoszenie nie dotyczy informacji o 

naruszeniu prawa. 

5. Organ centralny informuje 

zgłaszającego o odstąpieniu od 

przekazania zgłoszenia, podając 

ustalenia ze wstępnej weryfikacji 

zgłoszenia.  
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b ) przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań 
następczych w związku z tymi zgłoszeniami; 

c ) utrzymywanie kontaktu z osobą dokonując zgłoszenia w 
celu przekazywania jej informacji zwrotnych i zwracania 
się, w razie potrzeby, o dalsze informacje. 

5.   Członkowie personelu, o których mowa w ust. 4, 
przechodzą specjalne szkolenie z zakresu rozpatrywania 
zgłoszeń. 
 

6. Odstępując od przekazania 

zgłoszenia, organ centralny może 

poinformować zgłaszającego, że 

informacja objęta zgłoszeniem należy 

do trybu podlegającego przepisom 

odrębnym, w szczególności jako 

przedmiot powództwa cywilnego, 

zawiadomienia o przestępstwie, 

skargi do sądu administracyjnego, 

skargi, wniosku lub petycji, lub może 

w innym trybie zostać przedstawiona 

do rozpatrzenia właściwym organom. 

Poinformowanie zgłaszającego nie 

wpływa w szczególności na 

dopuszczalność wniesionego później 

środka prawnego, bieg terminów ani 

na treść rozstrzygnięcia lub sposób 

zakończenia postępowania. 

Informacja przekazana 

zgłaszającemu zawiera pouczenie w 

tym zakresie. 
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Art. 13 Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz 
podejmowania działań następczych w związku ze 

zgłoszeniami 

Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy 
publikowały na swoich stronach internetowych w 
oddzielnej, łatwej do zidentyfikowania i łatwo dostępnej 
sekcji co najmniej następujące informacje: 

a ) warunki kwalifikowania się do objęcia ochroną na mocy 
niniejszej dyrektywy; 

b ) dane kontaktowe zewnętrznych kanałów dokonywania 
zgłoszeń, o których mowa w art. 12, w szczególności adres 
pocztowy i elektroniczny oraz numery telefonów takich 
kanałów, ze wskazaniem, czy rozmowy telefoniczne są 
nagrywane; 

c ) procedury mające zastosowanie w przypadku zgłaszania 
naruszeń, w tym informacje o tym, jaki może być 
wymagany przez właściwy organ sposób wyjaśnienia 
informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub 
przedstawienia dodatkowych informacji, informacje o 
terminach na przekazanie informacji zwrotnych oraz o 
rodzaju i zawartości takich informacji; 

d ) zasady poufności mające zastosowanie do zgłoszeń, a w 
szczególności informacje związane z przetwarzaniem 
danych osobowych zgodnie z art. 17 niniejszej dyrektywy, 
art. 5 i 13 rozporządzenia (UE) 2016/679, art. 13 
dyrektywy (UE) 2016/680 i art. 15 rozporządzenia (UE) 
2018/1725 – w zależności od przypadku; 

T Art. 
39 i 
art. 
41 

Art. 39. 1. Zgłoszenie zewnętrzne jest 

przyjmowane przez organ centralny 

albo organ publiczny.  

2. Organ centralny oraz organ 

publiczny opracowują procedurę 

przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych. 

3. Organ publiczny: 

1) dokonuje wstępnej weryfikacji 

zgłoszenia zewnętrznego; 

2) przyjmuje zgłoszenie zewnętrze 

– w przypadku gdy zgłoszenie 

dotyczy naruszeń w dziedzinie 

należącej do zakresu działania 

tego organu; 

3) przekazuje zgłoszenie 

zewnętrzne do organu 

właściwego do podjęcia działań 

następczych – w przypadku gdy 

zgłoszenie dotyczy naruszeń w 
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e ) charakter działań następczych, jakie należy podjąć w 
związku ze zgłoszeniem; 

f ) środki ochrony prawnej i procedury służące ochronie 
przed działaniami odwetowymi oraz dostępność poufnej 
porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia; 

g ) oświadczenie, w którym objaśnia się w sposób 
zrozumiały warunki, na jakich osoby dokonujące 
zgłoszenia są chronione przed ponoszeniem 
odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 
21 ust. 2; oraz 

h ) w stosownych przypadkach dane kontaktowe centrum 
informacyjnego lub jednego niezależnego organu 
administracyjnego, o którym mowa w art. 20 ust. 3. 

 

dziedzinie nienależącej do 

zakresu działania tego organu; 

4) podejmuje działania następcze; 

5) przekazuje zgłaszającemu 

informację zwrotną. 

Art. 41. 1. Organ centralny oraz 

organ publiczny umieszczają na 

swoich stronach internetowych, w 

sposób zrozumiały dla zgłaszającego, 

informacje o: 

1) danych kontaktowych 

umożliwiających dokonanie 

zgłoszenia zewnętrznego, w 

szczególności adres pocztowy i 

elektroniczny oraz numer 

infolinii;  

2) warunkach kwalifikowania się 

zgłaszającego do objęcia 

ochroną; 
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3) trybie postępowania mającym 

zastosowanie w przypadku 

zgłoszenia zewnętrznego; 

4) zasadach poufności mających 

zastosowanie do zgłoszeń 

zewnętrznych, w tym 

informacje związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych; 

5) charakterze działań następczych 

podejmowanych w związku ze 

zgłoszeniem zewnętrznym; 

6) środkach ochrony prawnej i 

procedurach służących ochronie 

przed działaniami odwetowymi 

oraz dostępności poufnej porady 

dla osób rozważających 

dokonanie zgłoszenia 

zewnętrznego; 

7) warunkach, na jakich 

zgłaszający jest chroniony przed 
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ponoszeniem 

odpowiedzialności za 

naruszenie poufności.. 

2. Organ publiczny umieszcza 

na swojej stronie internetowej także 

informacje o danych kontaktowych 

organu centralnego. 

 

Art. 14 Przegląd procedur dokonywany przez właściwe 
organy 

Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy 
regularnie, a przynajmniej raz na trzy lata, dokonywały 
przeglądu procedur przyjmowania zgłoszeń oraz 
podejmowania działań następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami. Dokonując przeglądu takich procedur, 
właściwe organy uwzględniają swoje doświadczenie, jak 
również doświadczenie innych właściwych organów i 
odpowiednio dostosowują swoje procedury. 
 

T Art. 
50 

Art. 50. Mając na względzie 

doświadczenie w zakresie zgłoszeń 

zewnętrznych, raz na trzy lata: 

1) organ centralny – dokonuje 

przeglądu procedur 

przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych;  

2) organ publiczny – dokonuje 

przeglądu procedur 

przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych oraz 

podejmowania działań 

następczych. 
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Art. 15 Ujawnianie publiczne 

1.   Osoba, która dokonuje ujawnienia publicznego, 
kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełniony jest którykolwiek z 
następujących warunków: 

a  )osoba ta dokonała w pierwszej kolejności zgłoszenia 
wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia 
zewnętrznego zgodnie z rozdziałami II i III, ale w 
odpowiedzi na jej zgłoszenie nie zostały podjęte żadne 
odpowiednie działania w terminie, o którym mowa w art. 
9 ust. 1 lit. f) lub art. 11 ust. 2 lit. d); lub 

b ) osoba ta ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że: 

(i ) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste 
zagrożenie dla interesu publicznego, na przykład w 
przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia 
nieodwracalnej szkody; lub 

(i i) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego 
grozić jej będą działania odwetowe lub istnieje 
niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego 
zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne 
okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub 
zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy 
między organem a sprawcą naruszenia lub udziału 
organu w naruszeniu. 

 

2.   Niniejszego artykułu nie stosuje się w przypadku, gdy 
dana osoba ujawnia informacje bezpośrednio do prasy 
zgodnie ze szczególnymi przepisami krajowymi 

T Art. 
52 

Art. 52. Zgłaszający dokonujący 

ujawnienia publicznego podlega 

ochronie, jeżeli: 

1) dokona zgłoszenia 

wewnętrznego, a następnie 

zgłoszenia zewnętrznego i w 

terminie na przekazanie 

informacji zwrotnej ustalonym 

w regulaminie zgłoszeń 

wewnętrznych, następnie zaś w 

terminie na przekazanie 

informacji zwrotnej ustalonym 

w procedurze zgłaszania 

naruszeń prawa organowi 

publicznemu, pracodawca, a 

następnie organ publiczny, nie 

podejmą odpowiednich działań 

następczych lub nie przekażą 

zgłaszającemu informacji 

zwrotnej, lub 
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ustanawiającymi system ochrony w związku z wolnością 
wypowiedzi i informacji. 
 

2) dokona od razu zgłoszenia 

zewnętrznego i w terminie na 

przekazanie informacji zwrotnej 

ustalonym w procedurze 

zgłaszania naruszeń prawa 

organowi publicznemu organ 

publiczny nie podejmie 

odpowiednich działań 

następczych lub nie przekaże 

zgłaszającemu informacji 

zwrotnej. 

 

Art. 16 Obowiązek zachowania poufności 

1.   Państwa członkowskie zapewniają, by tożsamość osoby 
dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez 
wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest 
upoważnionym członkiem personelu właściwym do 
przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi 
działań następczych. Ma to również zastosowanie do 
wszelkich innych informacji, na podstawie których można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość 
osoby dokonującej zgłoszenia. 

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby 
dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o 
których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione jedynie 

T Art. 
44 i 
art. 
45 

Art. 44. 1. Procedura przyjmowania i 

weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, 

podejmowania działań następczych 

oraz związanego z tym przetwarzania 

danych osobowych: 

1) uniemożliwia uzyskanie 

dostępu do informacji objętej 

zgłoszeniem zewnętrznym 

nieupoważnionym osobom; 
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wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i 
proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii 
lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez 
organy krajowe postępowań wyjaśniających lub 
postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania 
prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy 
zgłoszenie. 

3.   Ujawnianie dokonane zgodnie z odstępstwem 
przewidzianym w ust. 2, jest objęte odpowiednimi 
zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
unijnymi i krajowymi. W szczególności zanim tożsamość 
osób dokonujących zgłoszenia zostanie ujawniona, muszą 
one zostać o tym powiadomione, chyba że takie 
powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu 
postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu 
sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, 
właściwy organ przesyła im pisemne wyjaśnienie powodów 
ujawnienia odnośnych poufnych danych. 

4.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy 
otrzymujące informacje na temat naruszeń, które zawierają 
tajemnice przedsiębiorstwa, nie wykorzystywały ani nie 
ujawniały tych tajemnic przedsiębiorstwa do celów 
wykraczających poza to, co jest niezbędnie do 
podejmowania odpowiednich działań następczych. 
 

2) zapewnia ochronę poufności 

tożsamości osoby dokonującej 

zgłoszenia i osoby, której 

dotyczy zgłoszenie.  

2. Ochrona poufności, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy 

informacji na podstawie których 

można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować tożsamość osoby 

dokonującej zgłoszenia oraz osoby 

której dotyczy zgłoszenie.  

Art. 45. 1. Organ centralny oraz 

organ publiczny upoważniają spośród 

pracowników urzędu obsługującego 

dany organ osoby uprawnione do 

przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych, dokonywania ich 

wstępnej weryfikacji, podejmowania 

działań następczych oraz związanego 

z tym przetwarzania danych 

osobowych. Upoważnieni 
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pracownicy organu centralnego albo 

organu publicznego są obowiązani do 

zachowania tajemnicy. 

2. W przypadku gdy zgłoszenie 

zewnętrze zostało przyjęte przez 

nieupoważnionego pracownika 

organu centralnego albo organu 

publicznego, pracownik ten jest 

obowiązany do: 

1) nieujawniania informacji 

mogących skutkować 

ustaleniem tożsamości osoby 

dokonującej zgłoszenia lub 

osoby, której dotyczy 

zgłoszenie; 

2) niezwłocznego przekazania 

zgłoszenia zewnętrznego 

upoważnionemu pracownikowi 

organu centralnego albo organu 

publicznego, bez wprowadzania 

zmian w tym zgłoszeniu.  
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Art. 17 Przetwarzanie danych osobowych 

Przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, w tym wymiany lub przekazywania danych 
osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 
2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez 
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii 
dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. 

Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają 
znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są 
zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane 
bez zbędnej zwłoki. 
 

T Art. 
30 
oraz 
art. 
46 

Art. 30. 1. Organizacja 

przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, 

podejmowania działań następczych 

oraz związanego z tym przetwarzania 

danych osobowych uniemożliwia 

uzyskanie dostępu do informacji 

objętej zgłoszeniem 

nieupoważnionym osobom oraz 

zapewnia ochronę poufności 

tożsamości osoby dokonującej 

zgłoszenia i osoby, której dotyczy 

zgłoszenie. Ochrona poufności 

dotyczy informacji, na podstawie 

których można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować tożsamość 

takich osób.  

2. Do przyjmowania i 

weryfikacji zgłoszeń, podejmowania 

działań następczych oraz 

przetwarzania danych osobowych 

osób, o których mowa w ust. 1, mogą 
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być dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające pisemne upoważnienie 

pracodawcy. Osoby upoważnione są 

obowiązane do zachowania 

tajemnicy. 

3. Pracodawca stosuje 

rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające 

przechowywanie danych osobowych 

zgłaszającego oddzielnie od 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji obejmujących zgłoszenie, 

włączając w to, w odpowiednim 

przypadku, usunięcie z treści 

dokumentu lub innego nośnika 

informacji niezwłocznie po ich 

otrzymaniu wszystkich danych 

osobowych zgłaszającego. 

 

Art. 46. 1. Obsługa zgłoszeń 

zewnętrznych może odbywać się w 
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systemie teleinformatycznym organu 

centralnego albo organu publicznego. 

Przepis art. 44 ust. 1 i 2 stosuje się. 

2.  W przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, zgłoszenie zewnętrzne 

jest składane w formie dokumentu 

elektronicznego, zgodnie ze wzorem 

udostępnionym na stronie 

internetowej przez organ centralny 

albo organ publiczny.  

3. Zgłoszeniu zewnętrznemu 

składanemu w formie dokumentu 

elektronicznego jest nadawany 

indywidualny numer sprawy i login.  

4. Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia zewnętrznego w formie 

dokumentu elektronicznego następuje 

automatycznie.   

5. W systemie 

teleinformatycznym: 

1) organ: 
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a) udostępnia zgłaszającemu 

dane i informacje 

dotyczące zgłoszenia, 

b) przekazuje informację 

zwrotną; 

2) zgłaszający ma możliwość 

zgłaszania oczywistych omyłek 

lub aktualizacji danych. 

6. Organ przyjmujący 

zgłoszenie odpowiada za wykonanie, 

utrzymanie i rozwój systemu 

teleinformatycznego. 

 

Art. 18 Prowadzenie rejestrów zgłoszeń 

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby podmioty 
prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz właściwe 
organy prowadziły rejestr wszystkich przyjętych zgłoszeń, 
zgodnie z wymogami w zakresie poufności przewidzianymi 
w art. 16. Zgłoszenia przechowuje się nie dłużej, niż jest to 
konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z 
wymogami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie lub 
innymi wymogami ustanowionymi w prawie unijnym lub 
krajowym. 

T Art. 
28,  
art. 
42 
oraz 
art. 
43 

Art. 28. 1. Pracodawca ustala 

regulamin zgłoszeń wewnętrznych, 

określający wewnętrzną procedurę 

zgłaszania naruszeń prawa i 

podejmowania działań następczych, 

zgodną z wymogami określonymi w 

niniejszym rozdziale. 
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2.   Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem 
nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego 
systemu komunikacji głosowej, podmioty prawne w 
sektorze prywatnym i publicznym oraz właściwe organy 
mają prawo, za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia, 
udokumentować zgłoszenie ustne w jeden z następujących 
sposobów: 

a  ) dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej i 
możliwej do wyszukania; lub 

b ) za pomocą kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy 
przygotowanej przez członków personelu 
odpowiedzialnych za rozpatrzenie zgłoszenia. 

Podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz 
właściwe organy zapewniają osobie dokonującej zgłoszenia 
możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia 
transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie. 

3.   Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem 
nienagrywanej linii telefonicznej lub innego 
nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, podmioty 
prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz właściwe 
organy mają prawo udokumentować zgłoszenie ustne w 
formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego 
przez członka personelu odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
zgłoszenia. Podmioty prawne w sektorze prywatnym i 
publicznym oraz właściwe organy zapewniają osobie 
dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, 
poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez 
jego podpisanie. 

2. Pracodawca zatrudniający 

mniej niż 50 pracowników może 

ustalić regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych. 

3. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych pracodawca ustala po 

konsultacji z: 

1) zakładową organizacją 

związkową albo 

2) przedstawicielami 

pracowników, wyłonionymi w 

trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u 

pracodawcy nie działa 

zakładowa organizacja 

związkowe. 

4. Regulamin zgłoszeń 

wewnętrznych wchodzi w życie po 

upływie 2 tygodni od dnia podania go 

do wiadomości pracowników w 
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4.   Jeżeli dana osoba zwróci się o spotkanie z członkami 
personelu podmiotów prawnych w sektorze prywatnym i 
publicznym oraz właściwych organów w celu dokonania 
zgłoszenia zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 2, podmioty 
prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz właściwe 
organy zapewniają, za zgodą osoby zgłaszającej, 
przechowywanie kompletnych i dokładnych zapisów ze 
spotkania w formie trwałej i możliwej do wyszukania. 

Podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz 
właściwe organy mają prawo udokumentować spotkanie w 
jeden z następujących sposobów: 

a  ) dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej i 
możliwej do wyszukania; lub 

b ) za pomocą dokładnego protokołu spotkania 
przygotowanego przez członków personelu właściwego 
organu odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń. 

Podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym oraz 
właściwe organy zapewniają osobie dokonującej zgłoszenia 
możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia 
protokołu spotkania poprzez jego podpisanie. 
 

sposób przyjęty u danego 

pracodawcy. 

5. Pracodawca jest obowiązany 

zapoznać pracownika z treścią 

regulaminu zgłoszeń wewnętrznych 

przed dopuszczeniem go do pracy. 

 

Art. 42. 1. Zgłoszenia zewnętrzne 

mogą być anonimowe lub 

umożliwiające identyfikację 

zgłaszającego. 

2. W celu skutecznego podjęcia 

działań następczych oraz przekazania 

informacji o podjętych działaniach 

następczych w zgłoszeniu 

zewnętrznym zgłaszający podaje 

adres korespondencyjny lub adres 

poczty elektronicznej, zwane dalej 

„adresem do kontaktu”. 

3. Administratorem danych 

podanych w zgłoszeniu zewnętrznym 
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jest organ centralny albo organ 

publiczny, przyjmujący zgłoszenie 

zewnętrzne.  

Art. 43. 1. Zgłoszenie zewnętrzne 

może być dokonane ustnie lub w 

postaci papierowej lub elektronicznej. 

2. Zgłoszenie w postaci 

papierowej lub elektronicznej może 

być dokonane: 

1) w postaci papierowej - pod 

wskazany przez organ 

przyjmujący zgłoszenie adres do 

korespondencji; 

2) w postaci elektronicznej - pod 

wskazany przez organ 

przyjmujący zgłoszenie adres 

poczty elektronicznej.  

3. Zgłoszenie ustne może być 

dokonane: 

1) telefonicznie za pomocą 

nagrywanej infolinii; 
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2) na wniosek zgłaszającego – 

podczas bezpośredniego 

spotkania zorganizowanego w 

siedzibie organu przyjmującego 

zgłoszenie w wyznaczonym 

terminie, nie dłuższym niż 7 dni, 

liczonych od dnia złożenia 

wniosku. 

4. Organ centralny albo organ 

publiczny przyjmujący zgłoszenie 

zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie 

zgłaszającemu na adres do kontaktu 

niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia pod 

warunkiem, że zgłaszający podał 

adresu do kontaktu.  

5. Przyjęte przez organ 

centralny albo organ publiczny środki 

komunikacji na potrzeby 
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przyjmowania zgłoszeń 

zewnętrznych:  

1) są niezależne od sposobów 

komunikacji 

wykorzystywanych w ramach 

zwykłej działalności tego 

organu;  

2) zapewniają poufność i 

integralność danych, w tym ich 

zabezpieczenie przed 

odczytaniem przez osoby 

nieuprawnione. 

 

Art. 19 Zakaz działań odwetowych 

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby 
zakazać wszelkich form działań odwetowych wobec osób, o 
których mowa w art. 4, w tym gróźb działań odwetowych i 
prób podejmowania działań odwetowych, w tym w 
szczególności działań odwetowych podejmowanych w 
następujących formach: 

a ) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, 
zwolnienia lub równoważnych środków; 

b) degradacji lub wstrzymania awansu; 

T Art. 
10, 
art.  
11 
 
art. 
14, 
art. 
18, 
art. 
19 
oraz 

Art. 10. Wobec zgłaszającego nie 

mogą być podejmowane działania 

odwetowe.  

Art. 11. 1. Jeżeli praca jest lub ma być 

świadczona na podstawie stosunku 

pracy, zgłaszający nie może być 

niekorzystnie traktowany z powodu 
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c
) 

przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, 
obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy; 

d) wstrzymania szkoleń; 

e) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o 
pracy; 

f ) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka 
dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej; 

g) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia; 

h ) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego 
traktowania; 

i ) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w 
umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy 
pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że 
zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie; 

j ) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy 
o pracę na czas określony; 

k  ) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, 
zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat 
finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu; 

l  ) umieszczenia na czarnej liście na podstawie 
nieformalnego lub formalnego porozumienia 
sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że 
dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w 
danym sektorze lub danej branży; 

m  ) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy 
dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług; 

art. 
20 

dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego. 

2. Za niekorzystne traktowanie, o 

którym mowa w ust. 1, uważa się w 

szczególności: 

1) odmowę nawiązania stosunku 

pracy,  

2) wypowiedzenie lub rozwiązanie 

bez wypowiedzenia stosunku 

pracy, 

3) niezawarcie umowy o pracę na 

czas określony po rozwiązaniu 

umowy o pracę na okres próbny, 

niezawarcie kolejnej umowy o 

pracę na czas określony lub 

niezawarcie umowy o pracę na 

czas nieokreślony, po 

rozwiązaniu umowy o pracę na 

czas określony – w sytuacji gdy 

pracownik miał uzasadnione 
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n) odebrania licencji lub zezwolenia; 

o) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie. 
 

oczekiwanie, że zostanie z nim 

zawarta taka umowa, 

4) obniżenie wynagrodzenia za 

pracę,  

5) wstrzymanie awansu albo 

pominięcie przy awansowaniu, 

6) pominięcie przy przyznawaniu 

innych niż wynagrodzenie 

świadczeń związanych z pracą, 

7) przeniesienie pracownika na 

niższe stanowisko pracy, 

8) zawieszenie w wykonywaniu 

obowiązków pracowniczych lub 

służbowych,  

9) przekazanie innemu 

pracownikowi 

dotychczasowych obowiązków 

pracowniczych, 

10) niekorzystną zmianę miejsca 

wykonywania pracy lub 

rozkładu czasu pracy, 
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11) negatywną ocenę wyników 

pracy lub negatywną opinię o 

pracy, 

12) nałożenie lub zastosowanie 

środka dyscyplinarnego, w tym 

kary finansowej, lub środka o 

podobnym charakterze, 

13) wstrzymanie udziału lub 

pominięcie przy typowaniu do 

udziału w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, 

14) nieuzasadnione skierowanie na 

badanie lekarskie, w tym 

badania psychiatryczne, o ile 

przepisy odrębne przewidują 

możliwość skierowania 

pracownika na takie badanie; 

15) działanie zmierzające do 

utrudnienia znalezienia w 

przyszłości zatrudnienia w 
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danym sektorze lub branży na 

podstawie nieformalnego lub 

formalnego porozumienia 

sektorowego lub branżowego 

– chyba że pracodawca udowodni, że 

kierował się obiektywnymi 

powodami. 

3. Za niekorzystne traktowanie z 

powodu dokonania zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego uważa się 

także groźbę lub próbę zastosowania 

środka określonego w ust. 1, chyba że 

pracodawca udowodni, że kierował 

się obiektywnymi powodami.  

Art. 14. 1. Jeżeli praca jest lub 

ma być świadczona na podstawie 

stosunku prawnego innego niż 

stosunek pracy zgłaszający nie może 

być niekorzystnie traktowany z 

powodu dokonania zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego.  
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2. Za niekorzystne traktowanie, 

o którym mowa w ust. 1, uważa się w 

szczególności rozwiązanie, 

wypowiedzenie lub odmowę 

nawiązania stosunku prawnego, na 

podstawie którego jest lub ma być 

świadczona praca przez 

zgłaszającego, chyba że druga strona 

stosunku prawnego udowodni, że 

kierowała się obiektywnymi 

powodami. 

Art. 18. Dokonanie zgłoszenia 

lub ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy 

odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności za szkodę, z tytułu 

naruszenia praw innych osób lub 

obowiązków określonych w 

przepisach prawa, w szczególności w 

przedmiocie zniesławienia, 

naruszenia dóbr osobistych, praw 
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autorskich, przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz obowiązku 

zachowania tajemnicy, w tym 

tajemnicy przedsiębiorstwa, pod 

warunkiem że zgłaszający miał 

uzasadnione podstawy, by sądzić, że 

zgłoszenie lub ujawnienie publiczne 

jest niezbędne do ujawnienia 

naruszenia prawa zgodnie z ustawą. 

Art. 19. Wypowiedzenie lub 

rozwiązanie bez wypowiedzenia 

umowy w obrocie gospodarczym, 

której stroną jest zgłaszający, w 

szczególności dotyczącej sprzedaży 

lub dostawy towarów lub świadczenia 

usług, z powodu dokonania 

zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego jest bezskuteczne. 

Art. 20. Dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy nałożenia 
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obowiązku bądź odmowy przyznania, 

ograniczenia lub odebrania 

uprawnienia, w szczególności 

koncesji, zezwolenia lub ulgi. 

 

Art. 20 Środki wsparcia 

1.   Państwa członkowskie zapewniają, by osoby, o których 
mowa w art. 4, miały w stosownych przypadkach dostęp do 
środków wsparcia, do których należą w szczególności: 

a ) bezpłatny i otwarty dla wszystkich dostęp do 
kompleksowych i obiektywnych informacji oraz porad na 
temat dostępnych procedur i środków ochrony prawnej 
mających na celu ochronę przed działaniami odwetowymi 
oraz na temat praw przysługujących osobie, której dotyczy 
zgłoszenie; 

b ) skuteczna pomoc ze strony właściwych organów w 
kontaktach z wszelkimi odpowiednimi organami 
zaangażowanymi w ochronę przed działaniami 
odwetowymi, w tym, jeżeli jest to przewidziane w prawie 
krajowym, do uzyskania zaświadczenia, że kwalifikują się 
one do objęcia ochroną na mocy niniejszej dyrektywy; 
oraz 

c ) pomoc prawna w postępowaniach karnych i 
transgranicznych postępowaniach cywilnych zgodnie z 
dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/52/WE (48) oraz, zgodnie z 
prawem krajowym, pomoc prawna w dalszych 

T Art. 
11 i 
art. 
15 

. 

Art. 11. 1. Jeżeli praca jest lub ma być 

świadczona na podstawie stosunku 

pracy, zgłaszający nie może być 

niekorzystnie traktowany z powodu 

dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego. 

Art. 15. 1. Jednostronna 

czynność prawna obejmująca 

rozwiązanie stosunku prawnego, o 

którym mowa w art. 14, z powodu 

dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego, jest bezskuteczna. 

2. Zgłaszający, wobec którego 

druga strona stosunku prawnego w 

inny sposób niż wypowiedzenie lub 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937#ntr48-L_2019305PL.01001701-E0048
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postępowaniach, a także doradztwo prawne lub inna 
pomoc prawna. 

2.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
przewidujące dla osób dokonujących zgłoszenia środki 
pomocy finansowej i wsparcia, w tym wsparcie 
psychologiczne, udzielane w toku postępowania sądowego. 

3.   Środki wsparcia, o których mowa w niniejszym artykule, 
mogą być udzielane, w stosownych przypadkach, przez 
centrum informacyjne lub jeden, wyraźnie określony, 
niezależny organ administracyjny. 
 

rozwiązanie bez wypowiedzenia 

stosunku prawnego dopuściła się 

niekorzystnego traktowania z 

powodu dokonania zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego, ma prawo do 

odszkodowania w wysokości nie 

niższej niż minimalne wynagrodzenie 

za pracę, ustalane na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

Art. 21 Środki ochrony przed działaniami odwetowymi 

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki 
mające na celu zapewnienie, aby osoby, o których mowa w 
art. 4, były chronione przed działaniami odwetowymi. Takie 
środki obejmują w szczególności środki określone w ust. 2–
8 niniejszego artykułu. 

2.   Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 2 i 3, uważa się, że osoby 
dokonujące zgłoszenia informacji na temat naruszeń lub 
dokonujące ujawnienia publicznego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie 
ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem lub 
ujawnieniem publicznym, pod warunkiem że miały 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub 
ujawnienie publiczne takich informacji jest niezbędne do 
ujawnienia naruszenia zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

T Art. 
13, 
art. 
17, 
art. 
18 
 
  

Art. 13. Do roszczeń zgłaszającego w 

sprawach dotyczących 

niekorzystnego traktowania, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2 i 3, stosuje się 

odpowiednio art. 183d ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

 

Art. 17. Dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy pociągnięcia do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
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3.   Osoby dokonujące zgłoszenia nie ponoszą 
odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji 
będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia 
publicznego lub dostępem do takich informacji, pod 
warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią 
odrębnego czynu zabronionego. W przypadku gdy takie 
uzyskanie lub dostęp stanowią odrębny czyn zabroniony, 
kwestia odpowiedzialności karnej pozostaje uregulowana 
właściwym prawem krajowym. 

4.   Ewentualna odpowiedzialność osób dokonujących 
zgłoszenia wynikająca z działań lub zaniechań, które nie są 
związane ze zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym lub 
które nie są niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, pozostaje uregulowana właściwym 
prawem Unii lub prawem krajowym. 

5.   W postępowaniach przed sądem lub innym organem 
dotyczących szkody poniesionej przez osobę dokonującą 
zgłoszenia, jeżeli osoba ta twierdzi, iż w wyniku zgłoszenia 
lub dokonania ujawnienia publicznego poniosła szkodę, 
przyjmuje się, że szkoda została wyrządzona w ramach 
działań odwetowych za zgłoszenie lub ujawnienie 
publiczne. W takich przypadkach na osobie, która podjęła 
działania powodujące szkodę, spoczywa ciężar 
udowodnienia, że działania te przeprowadziła z należycie 
uzasadnionych powodów. 

6.   Osobom, o których mowa w art. 4, przysługuje – w 
stosownych przypadkach – dostęp do środków zaradczych 
w odpowiedzi na działania odwetowe, w tym do 
tymczasowych środków ochrony prawnej w trakcie 

pod warunkiem że zgłaszający miał 

uzasadnione podstawy, by sądzić, że 

zgłoszenie lub ujawnienie publiczne 

jest niezbędne do ujawnienia 

naruszenia prawa zgodnie z ustawą. 

Art. 18. Dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy 

odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności za szkodę, z tytułu 

naruszenia praw innych osób lub 

obowiązków określonych w 

przepisach prawa, w szczególności w 

przedmiocie zniesławienia, 

naruszenia dóbr osobistych, praw 

autorskich, przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz obowiązku 

zachowania tajemnicy, w tym 

tajemnicy przedsiębiorstwa, pod 

warunkiem że zgłaszający miał 

uzasadnione podstawy, by sądzić, że 



71 

 

toczącego się postępowania sądowego, zgodnie z prawem 
krajowym. 

7.   W postępowaniach prawnych, na przykład dotyczących 
zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia 
tajemnicy, naruszenia przepisów o ochronie danych, 
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lub w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa 
prywatnego, publicznego lub zbiorowego prawa pracy, 
osoby, o których mowa w art. 4, nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności w wyniku dokonania zgłoszenia lub 
ujawnienia publicznego zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Osoby te mają prawo wystąpić o umorzenie postępowania, 
powołując się na to zgłoszenie lub ujawnienie publiczne, 
pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, 
że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do 
ujawnienia naruszenia zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

W przypadku gdy dana osoba dokonuje zgłoszenia lub 
ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń objętych 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, a informacje te 
zawierają tajemnice przedsiębiorstwa i osoba ta spełnia 
warunki niniejszej dyrektywy, takie zgłoszenie lub 
ujawnienie publiczne uznaje się za zgodne z prawem z 
zastrzeżeniem spełnienia warunków art. 3 ust. 2 dyrektywy 
(UE) 2016/943. 

8.   Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby 
zapewnić środki ochrony prawnej i pełne odszkodowanie za 
szkodę poniesioną przez osoby, o których mowa w art. 4, 
zgodnie z prawem krajowym. 
 

zgłoszenie lub ujawnienie publiczne 

jest niezbędne do ujawnienia 

naruszenia prawa zgodnie z ustawą. 
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Art. 22 Środki ochrony osób, których dotyczy zgłoszenie 

1.   Zgodnie z Kartą państwa członkowskie zapewniają 
osobom, których dotyczy zgłoszenie, korzystanie w pełni z 
prawa do skutecznego środka ochrony prawnej i dostępu 
do bezstronnego sądu, jak również domniemanie 
niewinności i prawo do obrony, w tym prawo do bycia 
wysłuchanym i prawo dostępu do akt. 

2.   Właściwe organy zapewniają, zgodnie z prawem 
krajowym, ochronę tożsamości osób, których dotyczy 
zgłoszenie, tak długo jak postępowania wyjaśniające 
uruchomione na skutek danego zgłoszenia lub ujawnienia 
publicznego są w toku. 

3.   Przepisy określone w art. 12, 17 i 18 dotyczące ochrony 
tożsamości osób dokonujących zgłoszenia stosuje się 
również do ochrony tożsamości osób, których dotyczy 
zgłoszenie. 
 

T Art. 
20 

Art. 20. Dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nie może 

stanowić podstawy nałożenia 

obowiązku bądź odmowy przyznania, 

ograniczenia lub odebrania 

uprawnienia, w szczególności 

koncesji, zezwolenia lub ulgi. 

 

 

Art. 23 Sankcje 

1.   Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje stosowane wobec 
osób fizycznych lub prawnych, które: 

a) utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń; 

b   ) podejmują działania odwetowe wobec osób, o których 
mowa w art. 4; 

c ) wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko osobom, 
o których mowa w art. 4; 

T Art. 
56 - 
60  

Art. 56. Kto utrudnia dokonanie 

zgłoszenia podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 57. Kto wbrew przepisom art. 10 

podejmuje działania odwetowe 

wobec osoby, która dokonała 

zgłoszenia lub ujawnienia 
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d  ) dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania 
poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia, o 
którym to obowiązku mowa w art. 16. 

2.   Państwa członkowskie wprowadzają przepisy 
przewidujące skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje dla osób dokonujących zgłoszenia, wobec których 
ustalono, że świadomie dokonały zgłoszenia lub ujawnienia 
publicznego nieprawdziwych informacji. Państwa 
członkowskie wprowadzają również przepisy przewidujące, 
zgodnie z prawem krajowym, środki odszkodowawcze za 
szkodę wynikającą z takiego zgłoszenia lub ujawniania 
publicznego. 
 

publicznego, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 58. Kto wbrew przepisom art. 30 

lub art. 43 narusza obowiązek 

zachowania poufności tożsamości 

osoby, która dokonała zgłoszenia, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 3. 

Art. 59. Kto dokonał zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego 

nieprawdziwych informacji podlega 

grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 3. 

Art. 60. Kto wbrew przepisom 

ustawy nie ustanowił wewnętrznej 

procedury zgłaszania naruszeń prawa 

i podejmowania działań następczych 
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albo ustanowiona procedura narusza 

art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Art. 24 Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej 

Państwa członkowskie zapewniają, aby nie można było 
zrzec się praw i środków ochrony prawnej przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie ani ograniczyć takich praw lub 
środków ochrony prawnej w drodze jakiejkolwiek umowy, 
polityki, formy zatrudnienia lub warunków zatrudnienia, w 
tym umowy o arbitraż na etapie przedspornym. 
 

T Art. 
21 – 
23  

Art. 21. Nie można zrzec się praw 

określonych w niniejszym rozdziale 

ani przyjąć na siebie 

odpowiedzialności za szkodę 

powstałą z powodu dokonania 

zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego.  

Art. 22. Postanowienia, o których 

mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w 

zakresie, w jakim bezpośrednio lub 

pośrednio wyłączają lub ograniczają 

prawo do dokonania zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego, nie 

obowiązują. 
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Art. 23. Postanowienia umów o 

pracę, innych aktów, na których 

podstawie powstaje stosunek pracy 

lub kształtujących prawa i obowiązki 

stron stosunku pracy, w zakresie, w 

jakim bezpośrednio lub pośrednio 

wyłączają lub ograniczają prawo do 

dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego, są nieważne. 

 

Art. 25 Korzystniejsze traktowanie i klauzula o nieobniżaniu 
poziomu ochrony 

1.   Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w 
mocy przepisy, które są korzystniejsze dla praw osób 
dokonujących zgłoszenia niż przepisy ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, bez uszczerbku dla art. 22 i art. 23 
ust. 2. 

2.   Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może w żadnym 
przypadku stanowić podstawy obniżenia poziomu ochrony 
już przyznanej przez państwa członkowskie w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą. 

 

N    
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Art. 26 Transpozycja i okres przejściowy 

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 17 grudnia 2021 r. 

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku 
podmiotów prawnych w sektorze prywatnym 
zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa 
członkowskie wprowadzają w życie do dnia 17 grudnia 2023 
r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia 
wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń zgodnie z 
art. 8 ust. 3. 

3.   Przyjęte przez państwa członkowskie przepisy, o 
których mowa w ust. 1 i 2, zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich 
urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego 
odniesienia określany jest przez państwa członkowskie. 
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów. 
 

T Art. 
62 

Art. 62. Realizacja obowiązku 

ustalenia regulaminu zgłoszeń 

wewnętrznych przez podmioty w 

sektorze prywatnym zatrudniające co 

najmniej 50 i mniej niż 250 

pracowników  następuje do dnia 17 

grudnia 2023 r.  

 

 

Art. 27 Monitorowanie, ocena i przegląd 

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie 
istotne informacje dotyczące wdrażania i stosowania 
niniejszej dyrektywy. Na podstawie przekazanych 
informacji Komisja, do dnia 17 grudnia 2023 r., przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wdrażania i stosowania niniejszej dyrektywy. 

T Art. 
40 
ust. 3 
 oraz 
art. 
47ust. 
3 

Art. 40 ust. 3. Organ centralny na 

podstawie sprawozdań, o których 

mowa w ust. 1, sporządza 

sprawozdanie za dany rok 

kalendarzowy i przekazuje go do 

Komisji Europejskiej.  
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2.   Bez uszczerbku dla obowiązków sprawozdawczych 
określonych w innych aktach prawnych Unii państwa 
członkowskie przedkładają Komisji corocznie następujące 
dane statystyczne na temat zgłoszeń, o których mowa w 
rozdziale III, najlepiej w formie zagregowanej, jeżeli dane te 
są dostępne na poziomie centralnym w danym państwie 
członkowskim: 

a) liczbę zgłoszeń przyjętych przez właściwe organy; 

b  ) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań 
wszczętych w wyniku takich zgłoszeń oraz informacje na 
temat ich wyniku; oraz 

c  ) szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została 
stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań 
wyjaśniających i postępowań dotyczących naruszeń 
będących przedmiotem zgłoszenia. 

3.   Do dnia 17 grudnia 2025 r. Komisja, uwzględniając 
swoje sprawozdanie przedłożone na podstawie ust. 1 oraz 
dane statystyczne państw członkowskich przekazane na 
podstawie ust. 2, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie oceniające skutki prawa krajowego 
transponującego niniejszą dyrektywę. W sprawozdaniu 
ocenia się sposób funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
oraz rozważa potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
środków, w tym – w stosownych przypadkach – zmian 
mających na celu rozszerzenie zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy na kolejne akty Unii lub dziedziny, w 
szczególności poprawę środowiska pracy w celu ochrony 

Art. 47 ust. 3. W uzasadnionych 

przypadkach organ publiczny 

przekazuje bez zbędnej zwłoki 

właściwym instytucjom, organom lub 

jednostkom organizacyjnym Unii 

Europejskiej informacje zawarte w 

zgłoszeniu w celu dalszego 

postępowania wyjaśniającego. 
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zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawę 
warunków pracy. 

Oprócz oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, w 
sprawozdaniu ocenia się, w jaki sposób państwa 
członkowskie korzystały z istniejących mechanizmów 
współpracy w ramach wypełniania obowiązków 
dotyczących podejmowania działań następczych w związku 
ze zgłoszeniami dotyczącymi naruszeń objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz w ujęciu bardziej 
ogólnym, jak współpracowały w przypadku naruszeń o 
wymiarze transgranicznym. 

4.   Komisja podaje do wiadomości publicznej 
sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, i dba, by były 
łatwo dostępne. 
 

Art. 28  Wejście w życie  

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

T Art. 
63 

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Art. 29  Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw 
członkowskich 

 

N    

 


