
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

          Warszawa, 5 maja 2022 r. 

              KL/184/84/RL/2022 

 

Pani 

Marlena Maląg   

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

w nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia 

prawa (UC101),  poniżej przedstawiam uwagi członków Konfederacji Lewiatan do zmienionego projektu 

ustawy. 

Dostrzegamy pozytywne zmiany w projekcie ustawy, wychodzące naprzeciw uwagom podnoszonym na 

etapie opiniowania. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które w ocenie pracodawców 

wymagają uwzględnienia, m.in. kwestia grup kapitałowych czy doprecyzowania zgłoszeń anonimowych. 

 

Mając na uwadze złożoność i wagę materii będącej przedmiotem regulacji, zwracam się z wnioskiem 

o kontynuowanie konsultacji z pracodawcami w oparciu o przedstawione uwagi i rozważanie 

możliwości zorganizowania spotkania ekspertów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

z ekspertami strony pracodawców.  

 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do zmienionego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających 

naruszenia prawa (UC101). 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan 

do zmienionego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) 

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan  

do zmienionego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) 
 

 

Dostrzegamy pozytywne zmiany w projekcie ustawy, wychodzące naprzeciw podnoszonym uwagom. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, 

które w ocenie pracodawców wymagają uwzględnienia w projekcie ustawy: 

 kluczowa kwestia - pominięto w projekcie funkcjonowania grup kapitałowych i wynikających z tego zależności zarówno organizacyjnych jak 

i funkcjonalnych. Nie przewidziano wspólnego działania w obszarze obsługi zgłoszeń, co jest nieuzasadnione. Szczególnie dotyczy to 

wskazania jednego wspólnego podmiotu, który byłby uprawniony do realizacji zadań podmiotów danej Grupy. Tego typu rozwiązanie byłoby 

spójne chociażby z projektowanymi zmianami w zakresie odpowiedzialności spółek matek za działanie spółek córek wskazanymi w projekcie 

zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Poprawiłoby to również realizację załażonych celów, np. przypadki zgłoszenia 

dotyczące osób zarządzających daną jednostką.  

 dyrektywa nie wymaga, aby dokumenty wewnętrzne były konsultowane ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników – 

obowiązek ten wydaje się być zbędny biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca precyzyjnie wskazał zakres objęty procedurą zgłoszeń 

wewnętrznych.  

 doprecyzowania pojęcia osób wykonujących prace na rzecz podmiotu prawnego (por. uwaga pkt 9 i 18) 

 doprecyzowania kwestii zgłoszeń anonimowych. 

 

Warto też rozważyć doprecyzowanie kwestii weryfikacji zgłoszenia przed nadaniem statusu sygnalisty i udzieleniem ochrony. Czy każdy autor 

zgłoszenia trafiającego do przedsiębiorcy wyznaczonymi kanałami automatycznie powinien zostać uznany za sygnalistę i objęty ochroną od momentu 

przesłania zgłoszenia? 

 

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

Lp. 

Jednostka 

redakcyjna, 

której uwaga 

dotyczy/  

pkt Uzasadnienia/ 

pkt OSR 

 

 

 

Uwaga Propozycja zmian przepisu 

1.  Art. 2 

W zakresie definicji warto rozważyć doprecyzowanie zwrotu uciążliwych 

postępowań w definicji działania odwetowego. 

 

 

 

2.  
Art. 8 ust. 1  

Postuluje się usunięcie „oraz inne informacje, na podstawie których można 

(…) tożsamość zgłaszającego” – zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 RODO 

stanowią one wymienione już na początku art. dane osobowe. 

Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego 

tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że zgłaszający wskaże 

inaczej. 

3.  

Art. 8 ust. 2 oraz 

ust. 3 

Art. 8 ust. 2 przewiduje odstępstwo od zasady ochrony danych sygnalisty 

w sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa. . Biorąc 

pod uwagę fakt, ze ujawnienia tożsamości jest obarczony sankcją karną, 

wyjątek od zasady nie może być obwarowany warunkami nieostrymi jak 

proporcjonalność oraz konieczność. Ponadto praktyka wskazuje, że 

podmiot prywatny również może być zobowiązany do takiego ujawnienia.  

 

Tymczasem art. 8 ust. 3 tej sytuacji albo nie przewiduje albo nie 

doprecyzowuje szczegółowej procedury postępowania w takiej sytuacji. W 

szczególności nie jest jasne, czy już samo poinformowanie o tożsamości 

sygnalisty organu publicznego przez podmiot prywatny, gdy taki 

obowiązek wynika z przepisów prawa, jest już ujawnieniem danych 

sygnalisty. 

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie 

jest obowiązkiem organu publicznego lub innego organu lub 

podmiotu prywatnego wynikającym z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  

 

3. Jeżeli obowiązek ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, spoczywa na 

organie publicznym lub innym organie, właściwy organ powiadamia o 

tym zgłaszającego, przesyłając w postaci papierowej lub 

elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych 

osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu 

wyjaśniającemu lub postępowaniu 

4.  
Art. 8 ust. 5 Art. 8 ust. 5 przewiduje wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, ale tylko w zakresie informacji o źródle pozyskania 

danych i wyłącznie w sytuacji, gdy zgłaszający „miał uzasadnione 

podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia 

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania 

zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi 

informację o naruszeniu prawa”. 

 

Przepis ten nie precyzuje, o jakie okoliczności faktyczne dotyczące 

obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO chodzi, przez co samo 

wyłączenie jest bardzo generalne. Zakładamy, że chodzi o taką sytuację, 

w której spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie źródła danych 

mogłoby ujawnić tożsamość zgłaszającego (np. spełniamy obowiazek 

informacyjny wobec osoby podejrzanej o naruszenie i ujawniamy, że dane 

pochodzą od Jana Kowalskiego), ale powinno być to jasno 

doprecyzowane w przepisie (np. „Przepisu art. 14 ust. 2 RODO (...) nie 

stosuje się, jeżeli skutkiem jego zastosowania miałoby być ujawnienie 

informacji pozwalających na ustalenie tożsamości zgłaszającego”). W 

przeciwnym razie nie wiadomo, w jakim zakresie i w jakich stanach 

faktycznych wyłączenie z art. 8 ust. 5 ustawy będzie miało zastosowanie. 

 

  

 

 

  

5.  
Art. 8 ust. 6 Analogiczne wątpliwości (punkt wyżej) pojawiają się po lekturze art. 8 

ust. 6 ustawy, który dotyczy wyłączenia prawa do dostępu (art. 15 

RODO) w zakresie dotyczącym informacji o źródle danych. To 

wyłączenie dotyczy tylko terminu, w którym dane o źródle pozyskania 

danych mają być przekazane osobie, której dane dotyczą, a nie 

wyłączenia dostępu do tego rodzaju informacji w ogóle. Przecież 

skuteczna ochrona zgłaszającego naruszenie powinna polegać na 

zapewnieniu jego anonimowości przez cały czas, a nie jedynie przez 3 

miesiące od dnia zakończenia działań następczych. To tak jakbyśmy mieli 

dane osobowe świadka koronnego ujawniać mordercy po jego skazaniu, 

nie bacząc na to, że działania odwetowe może podejmować poprzez 

osoby trzecie... Bardziej uzasadnione byłoby całkowite wyłączenie 

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

realizacji prawa dostępu w zakresie informacji o źródle danych, a nie 

tylko odroczenie realizacji tego obowiązku w czasie. 

 

6.  

Art. 8 ust. 9 oraz 

Art. 29 ust. 5 

Skrócenie terminów przetwarzania danych osobowych do 15 miesięcy oraz 

przechowywania danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych do 12 

miesięcy, może realnie utrudnić realizację obowiązków wynikających z 

ustawy. W szczególności, podmiot przyjmujący zgłoszenia może mieć 

problem zarówno w objęciu ochroną przed działaniami odwetowymi 

sygnalisty po upływie tych okresów, jak i w wykazaniu, że dołożył 

należytej staranności przy rozpatrywaniu zgłoszenia lub że dane działanie 

nie miało charakteru odwetowego wobec sygnalisty. Wnosimy o 

przedłużenie obu terminów do lat 5. 

 

 

 

Art. 8 ust. 9 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem 

zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane 

przez podmiot prawny oraz organ publiczny nie dłużej niż przez okres 

lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania 

następcze.. 

 

Art. 25 ust. 5 Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są 

przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym zakończono działania następczych. 

 

 

 

7.  
Art. 12 ust. 1 pkt 

13, 16 

Działania opisane w tych punktach w dużej mierze zawierają się w definicji 

mobbingu i dyskryminacji.  

Proponujemy usunąć. 

8.  
Art. 15 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, 

ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w dniu 

dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. 

 

Nie jest zrozumiałe ograniczenie uprawnień osoby poszkodowanej z tytułu 

nieprawdziwego zgłoszenia tylko do odszkodowania z tytułu poniesionej 

szkody.  

Nie jest również jasne dlaczego regulacja nie dotyczy podmiotu 

prywatnego, który poniósł stratę z tytułu takiego zgłoszenia.  

 

Fałszywe zgłoszenia dokonywane przez pracowników np. w celu 

uzyskania pewnego rodzaju ochrony przed zwolnieniem albo w przypadku 

W razie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 

nieprawdziwych informacji podmiot prywatny lub osoba której 

dotyczy naruszenie, mogą żądać od zgłaszającego: 

1) naprawienia szkody wyrządzonej dokonaniem zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, lub 

2) zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na 

zasadach ogólnych, lub 

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia 

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, lub 

4) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany 

przez niego cel społeczny. 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

konfliktu pomiędzy pracownikami mogą być istotnym problemem dla 

pracodawców. 

  

9.  

Art. 23 ust. 1 

Brak jasności jak rozumieć osoby wykonującej pracę na rzecz podmiotu 

prywatnego. Przy obecnym brzmieniu przepisów istnieje wątpliwość, czy 

należy uwzględnić również m.in. przedsiębiorców (osoby 

samozatrudnione, podwykonawców) czy członków organu osoby prawnej. 

Może to powodować wątpliwości w ocenie, czy dany podmiot ma 

obowiązek wdrożenia procedury. 

Uzasadnione jest pominięcie w liczbie osób wykonujących pracę na rzecz 

podmiotu, pracowników tymczasowych (w przypadku pracodawcy 

użytkownika), stażystów, praktykantów czy wolontariuszy, gdyż ze 

względu na często tymczasowy charakter takiej pracy ich liczba może się 

często zmieniać, co nie powinno mieć wpływu na obowiązek wdrożenia 

procedury. 

 

Art. 23. 1. Przepisy rozdziału stosuje się do podmiotu prawnego, na 

rzecz którego wykonuje pracę co najmniej 50 osób, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 lub 11. 

10.  

Art. 24 ust. 6  

Projekt nakłada obowiązek przekazania informacji o procedurze 

wewnętrznej osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy wraz z 

rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. 

 

Postuluje się usunięcie ustępu z uwagi na fakt, że osoba ubiegająca się o 

zatrudnienia została wykreślona z osób wskazanych w katalogu osób, do 

których stosuje się przepisy ustawy (art. 4 ust. 1 i 2) 

 

Niezależnie, należy podkreślić, iż zaproponowane rozwiązanie 

prowadziłoby do daleko idącego zwiększenia biurokratycznych 

obowiązków i ryzyka. Brakuje  definicji rozpoczęcia rekrutacji, nie 

uwzględnia się prowadzenia procesów rekrutacyjnych przy wsparciu 

podmiotów zewnętrznych bądź rozwiązań zautomatyzowanych. 

 

 

 

 

Podmiot prawny jest obowiązany udostępnić osobie wykonującej 

pracę treść  procedury zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem 

jej do pracy. 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

11.  
Art. 24 ust. 3 - 5 Obowiązek konsultacji procedury z zakładową organizacją związkową czy 

przedstawicielami pracowników od początku budził kontrowersje. To 

pracodawca/przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za kształt i 

funkcjonowania procedury,  rozpatrywanie zgłoszeń. Treść procedury 

wewnętrznej determinuje art. 29 projektu ustawy. Co więcej, ustawa nie 

ingeruje w  uprawnienia związków zawodowych. 

 

Obecne odejście od pojęcia pracodawcy na rzecz podmiotu prywatnego 

stosowanie tego przepisu jeszcze bardziej komplikuje. Otóż w przypadku 

tysięcy podmiotów objętych nowym obowiązkiem nie działają organizacje 

związkowe. Jednocześnie podmioty te często powoływały dla potrzeb 

przepisów prawa pracy albo Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

stosowne przedstawicielstwa pracowników, a dla PPK osób zatrudnionych 

(katalog określony w ustawie o PPK). Nie będą one miały jednak 

najczęściej upoważnienia do konsultowania procedur wewnętrznej, 

ponieważ projektowana ustawa nie jest regulacją prawa pracy, z obszaru 

zatrudnienia czy funkcjonowania PPK. 

Co więcej, dla potrzeb projektowanej ustawy inny krąg osób dokonywał 

wyboru przedstawicielstwa pracowników.  

 

Oznacza to konieczność wyboru nowego przedstawicielstwa co wymaga 

czasu i pochłonie dodatkowe nakłady po stornie przedsiębiorców, niczym 

nie uzasadnione.  

 

W tych okolicznościach opowiadamy się za usunięciem obowiązku 

konsultacji procedury z zakładową organizacją związkową albo 

przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego 

– konsultacja powinna być dobrowolna; treść regulaminu zgłoszeń 

wewnętrznych determinuje art. 25 projektu ustawy. 

 

 

Uchylenie ust. 3-5  

12.  
Art. 25 ust. 1 pkt 4 

i 6 

Proponowany przepis wyłącza obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz 

przekazania informacji zwrotnej, jeżeli zgłaszający nie podał adresu 

Art. 25 ust. 1  

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

kontaktowego. Jak wskazano przy uwagach do art. 25 ust. 2 projektu, 

zasadne jest wyraźne wprowadzenie opcjonalności objęcia procedurą 

zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów anonimowych – tak jak to zresztą 

zostało wskazane w uzasadnieniu do Projektu. W wielu przypadkach takie 

zgłoszenia będą obejmowane przez procedury wewnętrznie, na co 

wskazuje aktualna praktyka w wielu przedsiębiorstwach, niemniej trudno 

w tym wypadku mówić o pełnych uprawnieniach takiego sygnalisty, 

ponieważ jego tożsamość nie jest znana. Stąd też zasadne wydaje się 

wprowadzenie proporcjonalnie odmiennych zasad w rozpatrywaniu 

zgłoszeń anonimowych i nie anonimowych i przekazywaniu informacji. W 

tym kontekście warto zwrócić uwagę, że przewidziana w projekcie 

możliwość odstąpienia od przekazania sygnaliście informacji w przypadku, 

gdy nie podał on adresu do kontaktu, nie zawsze będzie miała zastosowanie 

do zgłoszenia anonimowego, ponieważ sygnalista w zgłoszeniu może 

podać adres do kontaktu, który nie będzie go identyfikował. 

pkt 4 Obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłoszenie dokonane 

zostało anonimowo lub zgłaszający nie podał swoich danych 

kontaktowych. 

 

pkt 6 Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji 

zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym 

mowa w pkt 4, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania 

zgłoszenia, chyba że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo lub 

zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać 
informację zwrotną. 

13.  

Art. 25 ust. 2 pkt 1) 

Postulujemy przywrócenie, jako opcji  objęcia procedurą zgłoszeń 

wewnętrznych osób, których nie łączy z podmiotem rozpatrującym 

zgłoszenia bezpośrednia umowa stanowiąca podstawę świadczenia pracy, 

jako elementu fakultatywnego procedury.  

 

W przypadku np. pracowników podwykonawców podmiot rozpatrujący 

zgłoszenia nie ma praktycznej możliwości objęcia tych osób ochroną na 

takich samych zasadach, na jakich może to robić w przypadku osób, z 

którymi łączy go bezpośrednia umowa. Warto ponadto wskazać, że projekt 

ustawy nie precyzuje, w jaki sposób przekazać należy tym osobom 

informację o obowiązującej procedurze zgłoszeń wewnętrznych 

(bezpośrednio czy przez ich pracodawcę?) i czy ten obowiązek ma 

dotyczyć tylko pracowników nowych kontrahentów czy wszystkich. Te 

okoliczności mogą powodować po stronie przedsiębiorców 

nieproporcjonalne utrudnienia z uwagi na potencjalnie dużą liczbę 

partnerów biznesowych i ich pracowników. 

 

 

Procedura  zgłoszeń wewnętrznych może dodatkowo objąć w 

szczególności: 

1) wyszczególnienie innych osób niż osoby wykonujące pracę, 

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 nadzoru, wolontariusze, stażyści oraz 

osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, 

podwykonawcy i dostawcy; przepis art. 28 ust. 5 stosuje się 

odpowiednio; 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

 

14.  

Art. 25 ust. 2 pkt 

6) 

Z uzasadnienia do art. 7 ustawy wynika, iż Projektodawca nie zdecydował 

się na objęcie rygorem ustawy anonimowego trybu dokonywania zgłoszeń 

wewnętrznych, jak i zgłoszeń zewnętrznych. Oznacza to, iż dla 

skutecznego dokonania zgłoszenia, osoba zgłaszająca będzie musiała 

podać dane identyfikujące taką osobę i umożliwiające kontakt z taką osobą. 

Unijna dyrektywa nie nakłada obowiązku rozpatrywania zgłoszeń 

anonimowych wewnętrznych, zostawiając w tym zakresie swobodę. 

Trafnie autorzy projektowanej ustawy za podstawę przyjmują zatem 

zgłoszenia imienne,  z zachowaniem poufności danych zgłaszającego. 

Kwestia anonimowych zgłoszeń budzi jednak pośród podmiotów 

prywatnych szereg wątpliwości na tle przedstawionego projektu ustawy, 

ponieważ intencja projektodawcy zawarta w uzasadnieniu Projektu nie 

wynika wprost z aktualnej treści projektu, zwłaszcza wobec usunięcia art. 

7 ust. 1, dlatego preferowanym rozwiązaniem byłoby wyraźne dodanie 

możliwości rozpatrywania  zgłoszeń anonimowych jako opcji w art. 25 

ust. 2. Takie rozwiązanie powinno czytelnie wskazywać, że ustawa nie 

wprowadza obowiązku rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. 

Art. 25 ust. 2: 

6) możliwość rozpatrywania zgłoszeń, które zostały zgłoszone 

anonimowo oraz określenie zasad postępowania z nimi przyjętych 

przez dany podmiot prawny. 

15.  
Art. 28 nowy ust. 

2(1)  

Zgodnie z artykułem 28  ust. 2  projektu podmioty prywatne, na rzecz 

których wykonuje pracę co najmniej 50, lecz nie więcej niż 249 osób, 

mogą na podstawie umowy dzielić się zasobami w zakresie przyjmowania 

i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzania postępowania wyjaśniającego 

(…) 

 

Istnieje silna argumentacja przemawiająca za tym aby rozwiązaniem 

polegającym na możliwości dzielenia się zasobami objąć wszystkie 

podmioty, w tym przykładowo spółki kapitałowe, niezależnie od ilości 

zatrudnianych pracowników. W praktyce często dochodzi do potrzeby 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego sytuację z różnych spółek 

grupy kapitałowej (przykładowo dotyczącą pracowników dwóch spółek 

grupy kapitałowej). 

Proponuje się dodać art. 28 ust. 2(1) 

Podmioty prywatne należącym do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów,  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.   



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

Sugeruje się również doprecyzowanie, co oznacza sektor prywatny, 

dzielenie się zasobami w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń 

oraz podejmowania działań następczych. 

16.  
Rozdział 6 

przepisy karne  

Proponuje się doprecyzowanie przepisów karnych oraz zmianę wysokości 

kary, która jest nieproporcjonalna do szkodliwości czynu. W przypadku 

szeregu czynów karalnych powinny być one zagrożone grzywną tak jak ma 

to miejsce w Kodeksie pracy. 

Przepisy karne 

Art. 51. 1.    Kto utrudnia lub usiłuje utrudnić dokonanie zgłoszenia, 

wywiera wpływ na zgłaszającego, podlega karze grzywny do 30000 

zł. 

2. Kto, w przypadku o którym mowa w ust. 1, stosuje przemoc, 

groźbę lub podstęp, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Art. 52. 1. Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

1) wbrew przepisom art. 24 ustawy nie ustanowił wewnętrznej 

procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań 

następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 5 

ust. 1,  

2) wbrew przepisowi art. 11 podejmuje działania odwetowe 

wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, 

 

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.  

 

Art. 53. Kto wbrew przepisom art. 27 ust. 1 lub art. 41 narusza 

obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała 

zgłoszenia, lub osób, o których mowa w art. 21, podlega karze 

grzywny do 30000 zł. 

 

Art. 54. Kto dokonał zgłoszenia, wiedząc, że informacje o naruszeniu 

prawa są nieprawdziwe, podlega grzywnie albo karze ograniczenia 

wolności. 

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

17.  
Art. 58 Proponuje się doprecyzowanie terminu osób wykonujących prace na rzecz 

podmiotu prawnego, co ma istotne znaczenie dla oceny obowiązku i  

terminu realizacji obowiązków wynikających z ustawy. 

Przy obecnym brzmieniu przepisów istnieje wątpliwość, czy należy 

uwzględnić również m.in. przedsiębiorców (osoby samozatrudnione, 

podwykonawców) czy członków organu osoby prawnej. Może to 

powodować wątpliwości w ocenie, czy dany podmiot ma obowiązek 

wdrożenia procedury. 

Uzasadnione jest pominięcie w liczbie osób wykonujących pracę na rzecz 

podmiotu, pracowników tymczasowych (w przypadku pracodawcy 

użytkownika), stażystów, praktykantów czy wolontariuszy, gdyż ze 

względu na często tymczasowy charakter takiej pracy ich liczba może się 

często zmieniać, co nie powinno mieć wpływu na obowiązek wdrożenia 

procedury. 

Art. 58. Realizacja obowiązku ustalenia procedury wewnętrznej przez 

podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 i 

mniej niż 250 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 lub 11, 

następuje do dnia 17 grudnia 2023 r. 

18.  
Art. 59  Ze względu na zasadnicze zmiany w projekcie ustawy jakie nastąpiły w 

stosunku do pierwotnej wersji projektu postulujemy wydłużenie terminu na 

realizację obowiązków z 1  do 2 miesięcy.  W szczególności jeżeli w 

ustawie pozostawiony zostanie wymóg konsultacji (wybór nowego 

przedstawicielstwa). Liczą z terminem na wejście w życie nowych 

przepisów da to przedsiębiorcom 4 miesiące, to i tak dwa krócej od 

postulowanego 6 miesięcznego okresu.  

Art. 59. Realizacja obowiązku ustalenia: 

1) procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne, na rzecz 

których wykonuje pracę co najmniej 250 osób, 

2) procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne, o których 

mowa w art. 23 ust. 2, 

3) procedury wewnętrznej przez podmioty publiczne, 

4) procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych albo 

procedury zewnętrznej przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo 

organ publiczny  

– następuje w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Proponuje się doprecyzowanie terminu osób wykonujących prace na rzecz 

podmiotu prawnego, co ma istotne znaczenie dla oceny obowiązku i  

terminu realizacji obowiązków wynikających z ustawy. 

Przy obecnym brzmieniu przepisów istnieje wątpliwość, czy należy 

uwzględnić również m.in. przedsiębiorców (osoby samozatrudnione, 

podwykonawców) czy członków organu osoby prawnej. Może to 

powodować wątpliwości w ocenie, czy dany podmiot ma obowiązek 

wdrożenia procedury. 

Art. 59. Realizacja obowiązku ustalenia: 

1) procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne, na rzecz 

których wykonuje pracę co najmniej 250 osób, o których mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 1, 3 lub 11., 

 



 

                      
                                                                                                                        

 

 
 

Uzasadnione jest pominięcie w liczbie osób wykonujących pracę na rzecz 

podmiotu, pracowników tymczasowych (w przypadku pracodawcy 

użytkownika), stażystów, praktykantów czy wolontariuszy, gdyż ze 

względu na często tymczasowy charakter takiej pracy ich liczba może się 

często zmieniać, co nie powinno mieć wpływu na obowiązek wdrożenia 

procedury. 
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