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Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów* wchodzi w życie 17 grudnia 2021r.

18 października 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt 
ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** (dalej „Ustawy”).

Przyjęcie projektu planowane jest w IV kwartale 2021r.

Okres przejściowy nie jest przewidziany, a vacatio legis wynosi 14 dni. 

Jeżeli ziści się powyższy scenariusz, pracodawcy zatrudniający ponad 250 pracowników będą 
zobowiązani wdrożyć nowe przepisy na przełomie roku.  Pracodawcy z sektora prywatnego 

zatrudniający minimum 50 pracowników mają czas do 17 grudnia 2023 roku. 

01. Wprowadzenie: harmonogram
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* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

** Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl), stan na 26.10.2021 

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html
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Zachowanie 
należytej 

staranności 
przy podejmowaniu 
działań następczych

Bezstronna osoba 
lub jednostka

do podejmowania 
działań następczych

Jasne i łatwo dostępne 
informacje na temat 

warunków 
i procedur 

dokonywania zgłoszeń 
zewnętrznych

Max. 3 miesiące 
na przekazanie 

informacji 
zwrotnych 

o podjętych 
działaniach 
następczych

7 dni 
na potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia

Poufne kanały 
przyjmowania zgłoszeń

Wprowadzając wspólne minimalne wymogi Dyrektywa wskazuje, że ich niedotrzymanie podlegać będzie sankcjom ustalanym 
indywidualnie przez kraje członkowskie UE. 

Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów nakłada obowiązek wdrożenia ujednoliconych mechanizmów ochrony sygnalistów, 
tzw. standardu minimum. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do transponowania Dyrektywy do swoich krajowych systemów 
prawnych do dnia 17 grudnia 2021 roku.

01. Wprowadzenie: „Standard minimum” Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów
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01. Wprowadzenie: kluczowe modyfikacje projektu ustawy w stosunku do 
Dyrektywy

Szerszy zakres 

przedmiotowy

Konsultacje ze 

związkami zawodowymi 

/ przedstawicielami 

pracowników

Rzecznik Praw 

Obywatelskich jako 

organ centralny 

przyjmujący zgłoszenia

Sankcje karnePodstawa prawna 

przetwarzania 

danych

Możliwość outsourcingu 

procesu przyjmowania

i rozpatrywania zgłoszeń

01 02 03

04 05 06



Wnioski z Badania EY

Czas na ochronę 
sygnalistów
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Zapytaliśmy 150 polskich firm, które będą 
podlegały wymogom Dyrektywy o ich stopień 
gotowości oraz wyzwania, z którymi się 
zmagają. 

Dyrektywa pozytywnie wpłynęła 
na postrzeganie sygnalistów.

Polskie firmy dostrzegają wartość informacji, 
które mogą być dostarczone przez sygnalistów. 
89% firm uważa, że Dyrektywa sprzyja ich 
biznesowi. Wśród kluczowych korzyści 
płynących z wdrożenia wymogów Dyrektywy 
spółki wskazują ograniczenie:

• ryzyka reputacyjnego wynikającego ze 
zgłoszeń zewnętrznych (42%),

• potencjalnych strat finansowych (37%),

• ryzyka prawnego (36%). 

02. Badanie EY Czas na ochronę sygnalistów: światełko w tunelu



Aktualny stopień wdrożenia poszczególnych wymogów Dyrektywy w badanych organizacjach
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Próba: 150 spółek biorących udział w badaniu 

5% 14% 19% 23%

33% 46% 51%

badanych spółek 
przeszkoliło pracowników 

z założeń Dyrektywy 
o ochronie sygnalistów

badanych spółek przekazało  
informacje do jakich instytucji 

lub organów zewnętrznych 
mogą zwrócić się sygnaliści

badanych spółek 
udostępniło poufne 

kanały zgłoszeń 
partnerom biznesowym

badanych spółek 
wdrożyło mechanizmy 
ochrony sygnalistów

badanych spółek 
udostępniło procedury 
ochrony sygnalistów

badanych spółek 
wyznaczyło w organizacji

osobę obsługującą 
zgłoszenia

badanych spółek 
udostępniło poufne kanały 

zgłoszeń pracownikom

02. Badanie EY Czas na ochronę sygnalistów: daleka droga do pełnej gotowości
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45% 
dotrzymanie 
terminów wyznaczonych 
Dyrektywą

11%
zapewnienie bezpiecznej 
infrastruktury technicznej

36% 
przeprowadzenie 
postępowania 
wyjaśniającego 
z zachowaniem należytej 
staranności

20% 
rzeczywista ochrona 
sygnalisty przed 
działaniami odwetowymi

7% 
wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej 
za obsługę zgłoszeń

8% 
zapewnienie poufności 
zgłoszeń

Nasi respondenci wskazali wymogi Dyrektywy, 
które ich zdaniem są najtrudniejsze w praktycznej realizacji

57%

Większość badanych potwierdziła, 
że we wdrożeniu wymogów 

Dyrektywy są wspierani 
przez ekspertów zewnętrznych 

lub są otwarci na takie wsparcie.

Pytanie: Które z praktycznych wymogów Dyrektywy aktualnie wydają się Pani/Panu najtrudniejsze do realizacji? Próba: 111 spółek deklarujących pewien stopień gotowości na Dyrektywę. 

17% 
wdrożenie jednakowych 
zasad w całej Grupie 
uwzględniających 
przepisy lokalne krajów 
członkowskich

Spełnienie tzw. „standardu minimum” 
to jednak zaledwie wstęp do skutecznej 

ochrony sygnalistów. Warunkiem 
niezbędnym jest zbudowanie kultury 

zaufania i dialogu, transparentne 
zasady oraz zgodność faktycznie 

podejmowanych działań z deklaracjami.

02. Badanie EY Czas na ochronę sygnalistów: lista wyzwań jest długa



Zachowanie należytej 
staranności
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03. Zachowanie należytej staranności

Brak definicji Kryteria oceny działań 

następczych

Zasada 

proporcjonalności
01 02 03
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03. Zachowanie należytej staranności: dobre praktyki

Weryfikacja wstępna Opracowanie strategii
działania i ocena jej skutków

Planowanie i przygotowanie

Działania naprawczeRaportowaniePostępowaniewyjaśniające

01 02 03

04 05 06

A. Złożoność
B. Waga
C. Wiarygodność

A. Środki dyscyplinarne
B. Rekomendacje zmian

A. Podsumowanie
B. Dokumentacja 

wspierająca

A. Obowiązki informacyjne?
B. Konsekwencje prawne?
C. W jaki sposób komunikować?

A. Interesariusze
B. Zespół roboczy
C. Identyfikacja źródeł 

danych i dowodów 

A. Przegląd danych
B. Przegląd dokumentów 

cyfrowych (eDiscovery)
C. Rozmowy wyjaśniające
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03. Zachowanie należytej staranności: rozwiązania praktyczne

EY Virtual Compliance Officer

https://www.ey.com/pl/vco



Dziękujemy za uwagę
EY Forensic & Integrity Services
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Wojciech Ziółkowski
Senior Manager EY

+48 519 511 623 
Wojciech.Ziolkowski@pl.ey.com



EY  |  Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata -
poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu 
trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY 
działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom 
audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji 
biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe 
i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe 
odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi 
osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz 
klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych 
oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są 
dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki 
prawniczej, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na 
www.ey.com/pl

EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

© 2021 EYGM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane w skróconej 
formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej 
analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności 
podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane 
z właściwym doradcą.


