Ochrona sygnalistów
– koniecznośd, która
wszystkich czeka.
Szanse i zagrożenia

Jurata, 23.09.2021 r.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

•

•

•
•

26 listopada 2019 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
(tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).
Niniejszy akt unijnego prawa wymaga od paostw członkowskich UE wdrożenia systemowej
ochrony sygnalistów, a implementacja wymogów dyrektywy do polskiego porządku
prawnego ma nastąpid najpóźniej do 17 grudnia 2021 r.
Dyrektywa określa obowiązkowy standard minimum, który będzie obowiązywał bez
względu na ostateczny kształt polskiej ustawy.
Przygotowaniem transpozycji dyrektywy do polskiego porządku prawnego zajmuje się
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Kogo dotyczą zapisy dyrektywy?

•

Wszystkich podmiotów publicznych, wszystkich podmiotów prawnych w sektorze publicznym,
w tym podmiotów będące własnością takich podmiotów lub przez nie kontrolowane
(paostwa członkowskie, w swoich regulacjach mogą, ale nie muszą zwolnid z obowiązków
wynikających z dyrektywy gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkaoców, zatrudniające mniej niż 50
pracowników lub inne podmioty, zatrudniające mniej niż 50 pracowników).
Termin wdrożenia: 17 grudnia 2021 r.

•

Podmiotów prywatnych zatrudniających powyżej 50 pracowników
(paostwa członkowskie, w swoich regulacjach mogą, ale nie muszą zwolnid z obowiązków
wynikających z dyrektywy zatrudniające mniej niż 50 pracowników).
Termin wdrożenia: 17 grudnia 2021 r. duże przedsiębiorstwa, 17 grudnia 2023 r. średnie.

•

Wszystkich podmiotów działających w sektorze finansowym.

Co jeśli nie będzie krajowego ustawodawstwa na czas?

•

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE:
„jeśli przepisy dyrektywy z punktu widzenia ich treści wydają
się bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, to wobec braku w wyznaczonych terminach
przepisów wykonawczych można się na nie powoład wobec wszelkich przepisów prawa
krajowego niezgodnych z dyrektywą, bądź też, jeśli ich charakter pozwala
określid uprawnienia, jakich jednostki mogą dochodzid od paostwa”

Kim jest sygnalista?



Osoba, która będąc pracownikiem danej organizacji, w dobrej wierze
i w interesie publicznym zgłasza i informuje o naruszeniach prawa, które obserwuje
w swoich działaniach związanych z pracą i która podlega ochronie.



Sygnalistami mogą byd nie tylko pracownicy: ale także konsultanci, wykonawcy, dostawcy,
stażyści, wolontariusze, pracownicy będący studentami, pracownicy tymczasowi, kandydaci
do pracy, byli pracownicy, które posiadają dowody takich czynów i na uzasadnionych
podstawach uważają, że przekazywane informacje są prawdziwe.



Pracownik – osoba zatrudniona na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, w agencji pracy
tymczasowej…



Ochroną mogą byd objęte osoby pomagające sygnaliście.

Sygnalista ma do dyspozycji
3 kanały powiadamiania:
1.
2.
3.

kanał wewnętrzny
kanał zewnętrzny
kanał publiczny

Katalog zakazanych działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem

••
•
•
•
•
•
•
•
•

zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie
degradacja lub wstrzymanie awansu
przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana
godzin pracy
wstrzymanie uczestnictwa w szkoleniach
negatywna ocena wyników lub wystawienie negatywnej opinii o pracowniku
nałożenie lub zastosowanie jakiejkolwiek kary dyscyplinarnej, nagany lub innej kary,
w tym finansowej
przymus, zastraszanie, mobbing lub wykluczenie w miejscu pracy
dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o prace na czas
nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mied uzasadnione oczekiwania, ze
zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie

Katalog zakazanych działań odwetowych

•
•
•
•
•
•
•

przedterminowe rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej towarów lub umowy
o świadczenie usług
szkoda, w tym nadszarpnięcie reputacji danej osoby (szczególnie poprzez media
społecznościowe) lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu
umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia
sektorowego lub branżowego, co oznacza, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości
zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży.
bojkot działalności
unieważnienie licencji lub zezwolenia
przymus, zastraszenie, mobbing
skierowanie na badania psychiatryczne lub lekarskie

Przedmiot zgłoszeo m.in.:
zamówienia publiczne
ochrona prywatności i danych osobowych oraz
bezpieczeostwo sieci i systemów informacyjnych
ochrona środowiska
zdrowie publiczne
bezpieczeostwo transportu
ochrona prawa podatkowego
……

Co trzeba zrobić żeby wypełnić obowiązki ?

•
•
•
•
•
•
•
•

zaprojektowad i uruchomid kanały zgłaszania nieprawidłowości we własnej organizacji
(tzw. kanały wewnętrzne)
sporządzid i wdrożyd procedury dotyczące systemu powiadamiania, zarządzania
otrzymanymi informacjami o nieprawidłowościach, przeprowadzania postępowao
wyjaśniających i podejmowania działao następczych
wyznaczyd właściwe osoby lub podmioty do przyjmowania zgłoszeo i prowadzenia
postępowao wyjaśniających ( również osoby trzecie)
zapewnid poufnośd sygnalistom!
wypełnid obowiązki informacyjne w stosunku do sygnalistów, również anonimowych ( 7 dni,
3 miesiące)
zapewnid faktyczną ochronę sygnalistów
prowadzid rejestr zgłoszeo
przeprowadzid szkolenia dla wszystkich pracowników

Co powinno się zrobić?

•
•
•
•
•
•

zapewnid anonimowośd sygnalistom
zbudowad zaufanie pracowników do wewnętrznego systemu i zachęcid do korzystania z
wewnętrznych kanałów powiadamiania
poinformowad pracowników o możliwościach zgłaszania nieprawidłowości do organów
zewnętrznych (kanały zewnętrzne) i mediów (kanały publiczne)
zbudowad zmianę postaw i zachowao pracowników na zgodne z wymaganymi normami i
procedurami
wdrożyd system z zachowaniem zasady należytej staranności
zacząd już teraz !

Szanse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrona władz organizacji, a także samej organizacji przed odpowiedzialnością związaną
z wypełnianiem obowiązków prawnych
możliwośd reagowania na nieprawidłowości w ramach organizacji
wczesna identyfikacja ryzyk
przeciwdziałanie naruszeniom (funkcja odstraszająca)
ograniczenie potencjalnych strat z powodu nadużyd i nieprawidłowości
zmiana postaw i zachowao pracowników na zgodne z wymaganymi normami i procedurami
większa motywacja pracowników oraz zaangażowanie poprzez wiarygodny system i czytelne
zasady
wprowadzenie jasnego i klarownego systemu postępowao w sytuacjach niosących w sobie
dylematy
ochrona wizerunku organizacji
kreowanie wizerunku transparentnej organizacji

Zagrożenia

• ryzyko ominięcia przez sygnalistów wewnętrznych kanałów
powiadamiania na rzecz organów publicznych i mediów
• utrata kontroli nad sprawami w organizacji w przypadku podjęcia
postępowania przez organy zewnętrzne
• utrata zaufania do władz organizacji
• kreowania przez organizację ryzyka występowania nieprawidłowości
i korupcji
• utrata wizerunku i reputacji
• nałożenie bolesnych sankcji

„Największym

bogactwem jest to,

co wiemy.
Największym ryzykiem to, czego
nie wiemy”.
Robert Kiyosaki

Nie tylko dyrektywa

•

„Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązao
instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników…..” Centralne Biuro
Antykorupcyjne

W dokumencie podkreślono rolę sygnalistów w ochronie interesu publicznego. CBA
wskazało, że pracownicy instytucji rządowych i samorządowych często jako pierwsi
dostrzegają nieprawidłowości i zagrożenia, gdyż bezpośrednio uczestniczą i obserwują
przebieg procesów w administracji. Ponadto służba antykorupcyjna za kluczowy element
systemu ochrony sygnalistów uznała zaangażowanie kierownictwa poparte świadomością,
że działania sygnalistów wzmacniają instytucję, chronią ją przed potencjalnymi szkodami, a
także umożliwiają sprawne i skuteczne reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości.

Nie tylko dyrektywa

•

Ustawa o finansach publicznych – cele kontroli zarządczej:
zgodnośd działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
skutecznośd i efektywnośd działania
ochrona zasobów
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
efektywnośd i skutecznośd przepływu informacji
zarządzanie ryzykiem

„Systemy dla sygnalistów mogą stanowid bardzo skuteczne i efektywne narzędzie wspierające
jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wyżej wymienionych celów, co powinny wziąd
poważnie pod uwagę osoby kierujące tymi podmiotami. Do ich obowiązków - zgodnie z niniejszą
ustawą - należy bowiem zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
Zarządczej” - Systemy dla sygnalistów w gminach w Polsce: Raport z badao 2020, Joanna Przybylska
(UE w Poznaniu), Rafał Hryniewicz ( E-nform).

Polski Instytut Etyki proponuje

28 sierpnia 2021 r. powstał projekt
procedury dot. ochrony sygnalistów przy
Śląskim Związku Powiatów i Gmin.
Proponujemy konsultacje na temat tej
procedury: omówimy mocne i słabe strony
procedury, szanse i zagrożenia, pułapki
i niedomówienia – dla uczestników
konferencji ZWIĄZKU GMIN
POMORSKICH - konsultacje GRATIS.
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