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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii (L 305/17) nakłada na państwa członkowskie UE zobowiązanie do im-

plementacji przepisów prawa unijnego. W związku z tym powstał projekt ustawy z dnia 14 października 2021 r.  
o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ustawę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa 
uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do pracowników, osób świadczących pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, wspólników, członków zarządu.

Sygnalista  (ang. whistleblower) to osoba, która zgłosiła naruszenie prawa w trybie przewidzianym w ustawie 
oraz podlega z tego tytułu ochronie.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa do-
tyczące w szczególności:

•  zamówień publicznych, 
•  usług, produktów i rynków finansowych, 
•  zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
•  bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, 
•  ochrony środowiska, 
•  zdrowia publicznego, 
• ochrony prywatności i danych osobowych;

Kogo ma chronić ustawa?

Kim jest sygnalista?

Jakie naruszenia można zgłaszać?

• ustanowienie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń 
prawa i podejmowania działań następczych

• ustanowienie wewnętrznej procedury dokonywania i przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań 
następczych,

• wyznaczenie osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych,
• prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa?



3KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy |Ochrona sygnalistów

Od momentu wejścia w życie ustawy, obowiązkom z niej wynikającym podlegać będą podmioty sektora pu-
blicznego, a także te z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników.

Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym za-
trudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników następuje do dnia 17 grudnia 2023 r.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska mają obowiązek przyjęcia 
regulaminu oraz ustanowienia wewnętrznych procedur niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych 
przez podmioty do tego zobowiązane grozi odpowiedzialnością karną.

Kto podlega przepisom ustawy o sygnalistach?
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