
 
 
 

 
  

SYGNALIŚCI CZEKAJĄ NA OCHRONĘ! 
 
Szanowni Państwo, 
 
zwracamy się z prośbą o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób 
zgłaszających nadużycia w miejscach pracy.  
 
Dlaczego jest to ważne? Czy zasługują na ochronę?  
 
Sygnaliści zgłaszają nadużycia w swoich miejscach pracy, kierując się dobrem ogółu, poczuciem 
odpowiedzialności za społeczność, w której pracują. Płacą za to często bardzo wysoką cenę – są odsuwani od 
dotychczasowych obowiązków, szykanowani, tracą pracę. Spotykają się z ostracyzmem ze strony 
współpracowników, a także pracodawcy, mimo iż to dzięki nim można zapobiec na przykład korupcji czy łamaniu 
procedur bezpieczeństwa. Bardzo często ich reakcja pomaga uniknąć strat finansowych, wizerunkowych, a także 
ludzkich tragedii.  
 
W obecnym stanie prawnym takie osoby nie są chronione. W polskim ustawodawstwie nie istnieją przepisy 
dedykowane sygnalistom, ani definicja prawna sygnalisty. To powinno zmienić się jak najszybciej.  
 
Za nami przełomowy moment! 
 
7 października Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki 
naruszenia prawa Unii. A zatem na poziomie Unii państwa członkowskie porozumiały się już co do konieczności 
ochrony sygnalistów. Dyrektywa to także efekt wieloletniej pracy organizacji i instytucji działających na rzecz 
sygnalistów, a także osób zgłaszających nieprawidłowości. W Irlandii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Serbii, Rumunii 
regulacje chroniące osoby zgłaszające nadużycia funkcjonują od lat. Polska powinna skorzystać z doświadczeń 
tych państw i wdrażając dyrektywę przyjąć dobrą ustawę o ochronie sygnalistów. 
 
Czas na kompleksową ochronę sygnalistów również w Polsce!  
 
Obywatelski projekt ustawy jest już gotowy!  
 
Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek 
Zawodowy Solidarność ’80 przygotowały projekt ustawy zbieżny z postanowieniami dyrektywy. Został poddany 
konsultacjom społecznym, a także recenzowali go eksperci. Jest to dokument niemal gotowy do uchwalenia. 
Może być podstawą wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy. Państwa członkowskie UE mają na to dwa lata. Ale 
czy mając już gotowy, obywatelski projekt musimy czekać aż tyle?  
 
Wierzymy, że ochrona osób zgłaszających nadużycia jest ważna również dla Państwa ugrupowania, 
dlatego prosimy o deklarację poparcia wdrożenia jak najszerszej ochrony sygnalistów w Polsce. Jest już 
na czym pracować – można w tym celu z projektu obywatelskiego. 
 
Będziemy wdzięczni za przesłanie krótkiego oświadczenia o woli szybkiego uchwalenia ustawy o ochronie 
sygnalistów i wdrożenia dyrektywy unijnej przed pierwszym posiedzeniem Sejmu RP, po wyborach 13 
października 2019 r., na adres: sygnalista@batory.org.pl  
 
Tekst obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów 
Tekst dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 
 
Wielu sygnalistów i sygnalistek osób czeka na Państwa pomoc! 
 
Fundacja im. Stefana Batorego 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
NSZZ Solidarność ‘80 
Instytut Spraw Publicznych 
 
 

mailto:sygnalista@batory.org.pl
http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=17441&type=Flash


 
 
 

 
 
 
Jakie są najważniejsze postanowienia dyrektywy?  
 
Nowe przepisy pozwolą sygnalistom bezpiecznie przekazywać informacje wewnątrz organizacji lub do 
zewnętrznych organów, powołanych do wyjaśniania potencjalnych nieprawidłowości. Wzmocnione zostanie 
prawo do zawiadamiania mediów o zagrożeniach dla dobra publicznego. Dyrektywa zabrania represji i 
wprowadza zabezpieczenia pozwalające chronić sygnalistów przed zawieszeniem w pracy, zdegradowaniem czy 
zastraszaniem. Chronione będą również osoby pomagające sygnalistom. 
 
Nowe środki wsparcia to m.in. dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, gwarancja anonimowości, ochrona przed 
oskarżeniami o pomówieniami i naruszenie dóbr osobistych, mechanizm wynagradzania i odszkodowań dla 
sygnalistów zwalnianych z pracy oraz pozostających w sporze sądowym związanym ze zgłoszonymi przez nich 
nadużyciami. Opinia publiczna w Polsce w większości opowiada się za zmianami, co pokazuje raport. 
 
 

http://www.sygnalista.pl/wp-content/uploads/2019/06/Internet_Raport_sygnalisci_12-06.pdf

