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PORADNIK. 
Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista? 

 
Czy mogę zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista? 

Jesteś pracownikiem, również byłym pracownikiem i wiesz, że doszło do naruszenia prawa? 
Jesteś kandydatem do pracy i w trakcie rekrutacji dowiedziałeś się o naruszeniu prawa? Jesteś 
współpracownikiem, wolontariuszem, praktykantem, udziałowcem, dostawcą, podwykonawcą i 
masz wiedzę na temat naruszenia prawa? 

Masz prawo zgłosić te informacje do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy! Jak to zrobić? 
Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Jakie warunki muszę spełnić jako sygnalista? 

Możesz zostać sygnalistą, jeżeli posiadasz informacje o naruszeniu prawa z zakresu wskazanego 
w obowiązującym ustawodawstwie krajowym i w przepisach wewnętrznych. W momencie 
dokonywania zgłoszenia musisz mieć pewność, że informacje, które przekazujesz są prawdziwe. 
Niżej, Kto może zostać sygnalistą? 

 Dyrektywa o sygnalistach chroni osoby dokonujące zgłoszeń, które posiadają informacje na temat 
naruszeń związanych z pracą, w tym: 

a) pracowników, przyszłych pracowników i byłych pracowników, 
b) osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
c) akcjonariuszy lub wspólników oraz osoby będące członkami organu administrującego, 

zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych, 
a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie, 

d) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców 
i dostawców. 

 Dyrektywa chroni również: 
a) osoby pomagające w dokonywaniu zgłoszenia, 
b) osoby trzecie powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć 

działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub 
krewni, 

c) podmioty prawne, 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. 

 

Czego mogą dotyczyć naruszenia? 
 

 Naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii z następujących dziedzin prawa: 
a) zamówienia publiczne, 
b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, 
c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, 
d) bezpieczeństwo transportu, 
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e) ochrona środowiska, 
f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, 
g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, 
h) zdrowie publiczne, 
i) ochrona konsumentów, 
j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów 

informacyjnych. 

 Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii i określone szczegółowo w stosownych 
środkach unijnych. 

 Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, 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 mającym 
zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych. 

 Nie jest to zbiór zamknięty. Ustawodawca krajowy w stosownych przepisach może poszerzyć 
zakres dziedzin lub aktów prawnych, które podlegać będą takim samym wymaganiom jakie są 
wymienione w Dyrektywie o sygnalistach. Również pracodawca może w wewnętrznych 
procedurach wskazać przykłady naruszeń, które mogą być zgłaszane kanałem wewnętrznym dla 
sygnalisty. 

 

Kto podlega pod wymagania dot. zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistę? 
 

 Podmioty prawne z sektora publicznego i prywatnego. 

W szczególności: 

 Podmioty w sektorze publicznym, w tym również podmioty będące własnością lub znajdujące się 
pod kontrolą tych podmiotów. Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące 
mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Czy tak będzie 
w Polsce – o tym przekonamy się, gdy zostaną opublikowane stosowne przepisy krajowe. 

 Podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób. Limit pracowniczy nie obowiązuje 
w przypadku kiedy podmioty działają w oparciu o przepisy dotyczące usług, produktów i rynków 
finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również z zakresu 
bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Szczegółowe przepisy dotyczące ww. branż 
zostały wymienione w załącznikach I.B i II do Dyrektywy o sygnalistach. 

 Oczywiście nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia wymagań zawartych w Dyrektywie 
o sygnalistach dla podmiotów zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Taki krok do przodu 
podjęty przez właścicieli będzie dobrze widziany wśród osób zatrudnionych i współpracujących 
z firmą. Świadczy to o dużej świadomości kadry zarządzającej i chęci doskonalenia organizacji. 

 

Jakie obowiązki ma podmiot (pracodawca)? 

Pracodawca/zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia kanałów wewnętrznych, 
poprzez które możesz zgłosić naruszenie. Dodatkowo podmiot ten zobowiązany jest do 
przygotowania wewnętrznych regulaminów, procedur lub instrukcji, które konsultowane są ze 
związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Pracodawca ma również 
obowiązek zapoznania wszystkich pracowników z wprowadzonymi rozwiązaniami. 
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Gdzie mogę znaleźć informacje na temat procedury zgłaszania naruszenia prawa? 

Informacje o wprowadzonych procedurach możesz znaleźć m.in. na stronie internetowej 
podmiotu, tablicach informacyjnych w zakładzie, u przedstawicieli związków zawodowych lub 
przedstawicieli pracowników. Jeżeli podmiot zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu 
Informacji Publicznej – informacji szukaj również na tych stronach. Możesz zgłosić się także do 
działu kadr, gdzie powinieneś zostać poinformowany o wprowadzonych rozwiązaniach. 

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia naruszenia prawa? 

Możesz przekazać informacje o naruszeniu poprzez jeden z udostępnionych przez podmiot 
(pracodawcę) kanałów wewnętrznych. Jaki kanał jest dla Ciebie najbezpieczniejszy – czytaj 
Ranking. Ocena i porównanie kanałów zgłoszeniowych dla sygnalisty. 

Przed wysłaniem informacji przygotuj wcześniej wszystkie posiadane dowody na potwierdzenie 
swoich słów. Mogą to być filmy, dokumenty, zdjęcia. Jeżeli udostępniony kanał zgłoszeniowy 
nie będzie miał możliwości załączenia dowodów, umów się na spotkanie z osobą wyznaczoną 
do przyjmowanie zgłoszeń. W przesłanej wiadomości poinformuj, że posiadasz odpowiednie 
dowody. 

Dodatkowo w informacji o naruszeniu przekaż wszelkie posiadane informacje, które umożliwią 
wyznaczonym osobom dokonanie odpowiedniej i rzetelnej analizy zgłoszenia. Powinieneś 
wskazać datę, miejsce oraz opisać samo naruszenie. 

Czy w zgłoszeniu powinienem podać dane osobowe sprawcy naruszenia? 

Tak. W zgłoszeniu przekaż wszystkie posiadane informacje, które posiadasz. Jeżeli znasz dane 
osobowe sprawcy naruszenia również je podaj. Wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu 
chronione są przez odbiorcę zgłoszenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

Czy muszę ujawniać swoje dane? Czy mogę pozostać anonimowy? 

To zależy od zapisów procedury dotyczącej ochrony sygnalistów. Sprawdź, czy musisz podać 
swoje dane. 

Jeżeli Twój pracodawca przyjmuje zgłoszenia anonimowe – nie musisz podawać swoich danych 
osobowych ani kontaktowych. W sytuacji jednak, kiedy dokonasz zgłoszenia listowego lub 
telefonicznego, a nie podałeś danych kontaktowych, nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej i nie 
będziesz wiedział co stało się z przekazaną informacją. Chyba że podmiot przyjmuje zgłoszenia 
poprzez dedykowaną aplikację np. SYGNALISTA24.info – wtedy komunikacja nie jest 
uzależniona od podania danych osobowych i kontaktowych. 

Jeżeli pracodawca wymaga podania w zgłoszeniu m.in. imienia i nazwiska, stanowiska, danych 
kontaktowych, zobowiązany jesteś podać te informacje. W przypadku niepodania ich Twoje 

https://sygnalista24.info/


 

4 

 

 

 

SYGNALISTA24.info 

ul. Władysława Łokietka 5 

87-100 Toruń 

tel. 600 210 513 

kontakt@sygnalista24.info  
https://sygnalista24.info/ 

 

zgłoszenie może zostać zamknięte bez rozpatrywania. Te dane zostaną również użyte w 
komunikacji z Tobą, jeżeli dokonasz zgłoszenia telefonicznego lub listowego. 

Twoje dane są chronione zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 
Masz również takie prawa jakie przysługują osobie fizycznej, której dane osobowe są 
przetwarzane, czyli np. prawo do bycia poinformowanym. Zatem w wyniku zgłoszenia 
naruszenia powinieneś zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych. 

Komu mogą zostać ujawnione moje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe pozna tylko osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń. W 
uzasadnionych przypadkach mogą to być osoby wyznaczone do wykonania działań następczych. 
Jednak do samego rozpatrzenia zgłoszenia Twoje dane osobowe nie są konieczne. 

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione, kiedy takie ujawnienie jest obowiązkiem 
wynikającym z prawa UE lub prawa krajowego. W razie konieczności ujawnienie Twoich danych 
osobowych zostaniesz o tym poinformowany. 

Jeżeli mam do wyboru kilka sposobów dokonania zgłoszenia, który wybrać? 

Wybierając sposób dokonania zgłoszenia musisz kierować się przede wszystkim swoim 
bezpieczeństwem. Niektóre sposoby dokonywania zgłoszeń udostępnione przez pracodawcę 
nie są na tyle bezpieczne, aby Twoje dane osobowe nie zostały ujawnione nieupoważnionym 
osobom. 

Tutaj proszę sprawdź, na co zwrócić uwagę i który z dostępnych kanałów zgłoszeniowych jest 
najbezpieczniejszy? 

Do kogo trafi przekazana przeze mnie informacja o naruszeniu? 

Przekazana przez Ciebie informacja trafia do wyznaczonej w podmiocie osoby lub osób z 
określonego działu. Osoby takie posiadają pisemne upoważnienie do przetwarzania danych 
zawartych w zgłoszeniu, w tym danych osobowych. Osoby te zobowiązane są również do 
zachowania poufności przetwarzanych informacji. 

Twoją sprawą może zajmować się również kompetentny podmiot zewnętrzny, który działa na 
podstawie pisemnej umowy. 

Czy ktoś będzie się ze mną kontaktował w związku z przekazaną przeze mnie informacją o 

naruszeniu? 

Tak. Kontaktować się z Tobą będą osoby wyznaczone do obsługi zgłoszenia. Na pewno 
spodziewaj się takiego kontaktu dwa razy. Pierwszy raz, kiedy powinieneś otrzymać 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Drugi raz, kiedy powinieneś otrzymać informacje zwrotną 

https://sygnalista24.info/sygnalista24-info/ranking-kanalow-zgloszeniowych/
https://sygnalista24.info/sygnalista24-info/ranking-kanalow-zgloszeniowych/


 

5 

 

 

 

SYGNALISTA24.info 

ul. Władysława Łokietka 5 

87-100 Toruń 

tel. 600 210 513 

kontakt@sygnalista24.info  
https://sygnalista24.info/ 

 

zawierającą stwierdzenie bądź brak stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych 
środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie. 

Do kontaktu może dojść również wtedy, kiedy osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń 
będzie oczekiwała przekazania dowodów albo dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń. 

Również Ty możesz – już po przekazaniu zgłoszenia – kontaktować się z wyznaczonymi osobami, 
jeżeli masz nowe informacje lub dowody na temat naruszenia. 

Kiedy mogę spodziewać się przekazania informacji zwrotnej? 

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszenia zobowiązana jest do potwierdzenie otrzymania 
informacji o naruszeniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Następnie w terminie 
maksymalnie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia zgłoszenia powinieneś otrzymać informację 
zwrotną. Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia przekazania zgłoszenia termin na przekazanie 
informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące i 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia. 

Co mogę zrobić, jeżeli termin odpowiedzi minął, a ja nie dostałem informacji zwrotnej? 

Skontaktuj się z osobą przyjmującą zgłoszenia i poproś o wyjaśnienia dotyczące opóźnienia. 
Jeżeli w rozsądnym terminie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, możesz posiadane informacje o 
naruszeniu przekazać do wyznaczonego podmiotu publicznego, który udostępnia kanał 
zewnętrzny do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach. 

Czy informacje o naruszeniu mogę przekazać do innego podmiotu pomijając mojego 

pracodawcę? 

Tak. Możesz przekazać informacje o naruszeniu do innego upoważnionego podmiotu, jeżeli 
obawiasz się działań odwetowych ze strony pracodawcy lub współpracowników. Możesz to 
zrobić również wtedy, kiedy Twoje zgłoszenie o naruszeniu, które przekazałaś za pomocą kanału 
wewnętrznego zostało zignorowane albo nie otrzymałeś informacji zwrotnej. Powinieneś 
jednak w pierwszej kolejności rozważyć dokonanie zgłoszenia za pomocą udostępnionych 
kanałów wewnętrznych. 

Może być również taka sytuacja, że Twój pracodawca nie udostępnił kanału wewnętrznego do 
przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu. Wtedy – nie mając wyjścia – przekazujesz posiadane 
informacje do organu publicznego, który przyjmuje takie zgłoszenia. 

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego? 

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zobowiązane są podmioty publiczne, które przyjmują 
zgłoszenia w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Może to być na 
przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, urząd skarbowy, prokuratura, gmina, ZUS itp. Jak 
dokonywać zgłoszenia zewnętrznego dowiesz się ze strony internetowej organu publicznego 
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przyjmującego tego typu zgłoszenia. Podmioty te udostępniają również odpowiednie kanały 
przyjmowania zgłoszeń. 

Czy jestem chroniony jako sygnalista? 

Tak. Zgodnie z prawem jesteś chroniony od 17.12.2021 roku. Jeżeli dokonasz zgłoszenia 
nieprawidłowości wykorzystując udostępnione kanały jesteś w pełni chroniony. Chroniona jest 
Twoja tożsamość. Nie wolno również stosować wobec Ciebie działań odwetowych. Osoby, które 
dopuszczą się nieakceptowalnych praktyk mogę spodziewać się sankcji. Chroniąc siebie możesz 
powołać się na stosowne przepisy prawa krajowego, europejskiego lub wewnętrznego. 
Przysługuje Ci również pomoc prawna, psychologiczna lub finansowa. Uzyskać ją możesz u 
określonych podmiotów publicznych. 

Czy pracodawca może mnie zwolnić? 

Pracodawca nie może Cię zwolnić z tego powodu, że jesteś sygnalistą. Pamiętaj jednak, że 
przekazanie informacji muszę być prawdziwe i poparte dowodami. 

 

Więcej informacji dotyczących Dyrektywy o sygnalistach, w tym m.in. sposób wdrożenia wymagań, wybór 

kanału zgłoszeniowego czy inne istotne wytyczne dostępne: 

na stronach internetowych: w mediach społecznościowych: 

https://sygnalista24.info/  sygnalista24-info 
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