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Whistleblowing, czyli ujawnianie w dobrej wierze

1. Definicja whistleblowingu

Whistleblowing jest jednym ze sposobów ujawniania informacji o z³ym
postêpowaniu. Zarówno waga informacji, jak i osoba je ujawniaj¹ca s¹ spe-
cyficzne. Po pierwsze dlatego, ¿e informacje dotycz¹ dzia³añ, które mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi, mog¹ przyczyniæ siê
do ujawnienia powa¿nych malwersacji finansowych, lub mog¹ wskazywaæ
na powa¿ne niszczenie œrodowiska. Po drugie, ujawnianie tego typu infor-
macji jest dobrowolne, to znaczy nie wynika z przepisów kodeksu karnego
o obowi¹zku doniesienia o pope³nionym przestêpstwie. Whistleblowerem,
czyli osob¹ ujawniaj¹c¹ mo¿e staæ siê ka¿dy, kto wejdzie w posiadanie tego
typu informacji i zdecyduje siê je ujawniæ. 

Jednak w literaturze nie ma jednoznacznego rozumienia pojêæ whistle-
blowera i whistleblowingu i spotkaæ mo¿na ró¿ne ich definicje. Porównania
siedmiu takich definicji dokona³ Jubb1. Wyró¿ni³ on mo¿liwe komponenty
pojêæ i zbada³ poszczególne definicje ze wzglêdu na obecnoœæ tych kompo-
nentów. Badane przez Jubba komponenty to: czyn, autor czynu, motyw, za-
kres ujawnieñ, adresat ujawnieñ [Jubb 1999, 77-94].
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Tabela 1. Porównanie definicji whistleblowingu

B&D = Bowie and Duska; Joh’n = Johnson; Chia = Chiasson et al.; Cham = Cham-
bers; M&N = Miceli and Near; C’che = Courtemanche; DeM = De Maria;

[Ÿród³o: opracowanie w³asne]
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Poni¿ej przedstawiono definicje, które porówna³ Jubb2. 
Bowie and Duska

Whistleblowing to czyn dokonany przez pracownika lub cz³onka wy¿szego
kierownictwa dowolnej instytucji, profit lub non profit, prywatnej lub pu-
blicznej, który polega publicznym ujawnieniu informacji, i¿ zosta³o wydane
polecenie wykonania dzia³ania, które (a) powoduj¹ szkodê strony trzeciej,
(b) s¹ pogwa³ceniem praw cz³owieka, lub (c) pozostaj¹ w sprzecznoœci z wy-
znaczonym celem organizacji [Bowie, Duska 1990, 73]

Chambers
Whistleblowing dokonany przez audytorów wewnêtrznych jest „nie autory-
zowanym ujawnieniem informacji w interesie publicznym przez audytorów
wewnêtrznych dotycz¹cych wyników audytu, odkryæ, opinii lub informacji
zdobytych w trakcie wykonywania obowi¹zków, odnosz¹cych siê do kwestio-
nowanych praktyk” [Chambers 1995, 192–193]

Chiasson i in.
Whistleblowing, definiowany jako ujawnienie w¹tpliwych praktyk, obejmu-
j¹cy organizacjê lub jej cz³onków, mo¿e byæ zarówno wewnêtrzny jak i ze-
wnêtrzny. Whistleblowing wewnêtrzny obejmuje informowanie osób maj¹-
cych zwi¹zek ze spraw¹, bêd¹cych cz³onkami organizacji o zachowaniach
nieetycznych. Whistleblowing zewnêtrzny wi¹¿e siê z wyjœciem poza organi-
zacjê…, aby wyraziæ troskê dotycz¹c¹ nadu¿yæ w organizacji [Chiasson,
Johnson, Byington 1995, 24]

Courtemanche
Definiujê whistleblowing jako nieautoryzowane i dobrowolne doniesienie
o nielegalnych lub niew³aœciwych aktach dokonywanych wewn¹trz organi-
zacji, w³adzom spoza organizacji lub opinii spo³ecznej [Courtemanche
1988, 36]

De Maria
Whistleblower to zatroskany obywatel, ca³kowicie lub w przewa¿aj¹cej mie-
rze umotywowany interesem publicznym, który inicjuje z w³asnej woli ujaw-
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nienie informacji o powa¿nych nadu¿yciach dostrze¿onych osobiœcie w za-
kresie swojego zawodu osobie lub organizacji bêd¹cej w stanie przeprowa-
dziæ œledztwo i u³atwiæ naprawienie skutków nadu¿yæ [De Maria, 1994, 3]

Johnson
Whistleblowing ma miejsce, gdy

1. dowolna osoba wykonuje czynnoœæ lub serie czynnoœci maj¹cych
na celu poinformowanie opinii spo³ecznej;

2. informacja jest podana do wiadomoœci publicznej;
3. informacja dotyczy potencjalnego lub faktycznego nadu¿ycia w orga-

nizacji;
4. osoba/osoby, które przeprowadzi³y akcjê jest/s¹ cz³onkami lub by³ymi

cz³onkami danej organizacji [Elliston, Keenan, Lockhart, Schaick 1985, 15]

Miceli and Near
Whistleblowing to ujawnienie dokonane przez cz³onków organizacji (by³ych
lub obecnych) o nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktykach
bêd¹cych pod kontrol¹ ich pracodawców, osobom lub organizacjom, które
s¹ w stanie zmieniæ tê sytuacjê [Miceli, Near 1992, 15]

Porównanie definicji whistleblowingu wskazuje na ró¿nice pomiêdzy ba-
daczami tej problematyki w zakresie poszczególnych sk³adników tego pojê-
cia. Jedyn¹ wspóln¹ cech¹ wszystkich definicji jest fakt ujawnienia informa-
cji. W zasadzie jest to istotny, niezbêdny sk³adnik whistleblowingu, warunek
konieczny do jego zaistnienia. Pozosta³e czêœci definicji ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹. Brak wspólnej definicji nie ogranicza jednak ani naukowych badañ
nad whistleblowingiem, ani te¿ nie uniewa¿nia jego funkcjonowania. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e definiowanie whistleblowingu jest prób¹ ujêcia w ramy
formalne pewnego zjawiska, które bez wzglêdu na odkrycia etyków, funk-
cjonuje w organizacjach. 

2. Trudnoœci jêzykowe z t³umaczeniem

Znalezienie polskiego odpowiednika zwrotu „whistleblowing” niesie ze
sob¹ szereg trudnoœci zarówno jêzykowych jak i kulturowych. Polski odpo-
wiednik powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
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1. zwrot jednowyrazowy; opisywanie whistleblowingu nie mo¿e byæ u¿y-
wane powszechnie, natomiast jeden wyraz wspomaga komunikowanie siê;

2. zwrot ten kojarzy siê pozytywnie; wyrazy takie jak „donosiciel” czy
„informator”, po pierwsze nie oddaj¹ istoty whistleblowingu, a po drugie s¹
obci¹¿one historycznie z³ym kojarzeniem,

3. zwrot ten jest rozumiany przez wiêkszoœæ Polaków.
Powinien to wiêc byæ zwrot: jednowyrazowy, pozytywnie kojarzony, po-

wszechnie rozumiany. Najstarszym przyk³adem ostrzegania o niebezpie-
czeñstwie jest funkcja obserwatora, stra¿nika, pe³ni¹cego swoj¹ funkcjê
na murach obronnych miasta. W momencie pojawienia siê niebezpieczeñ-
stwa, wszczyna³ alarm. G³ównym wiêc zadaniem tej funkcji by³o ostrzega-
nie, sygnalizowanie, zwracanie uwagi ca³ej spo³ecznoœci na nadchodz¹ce
niebezpieczeñstwo. Rzeczowniki tworzone od wymienionych czasowników
brzmi¹ sztucznie: ostrzegacz, sygnalizator i kojarz¹ siê raczej z urz¹dzenia-
mi ni¿ cz³owiekiem. 

Znamiennym jest fakt, ¿e powsta³e i funkcjonuj¹ce zwroty okreœlaj¹ce
whistleblowing, nie opisuj¹ cz³owieka, a raczej rekwizyty jakimi siê pos³u-
guj¹ (gwizdek, dzwony, latarnia). Ograniczenia jêzyka polskiego nie pozwa-
laj¹ na ³atwe tworzenie rzeczowników i czasowników na bazie tego samego
s³owa, jak to ma miejsce np. w jêzyku angielskim. 

Nale¿y wiêc raczej skupiæ siê na istocie whistleblowingu, aby wy³uskaæ
mo¿liwie najwierniejsze okreœlenie tej funkcji. Istot¹ jest ujawnianie infor-
macji poufnych. Ujawnianie to inaczej przekazywanie komunikatu, ujawnia-
nie prawdy. Mo¿liwe propozycje, wyros³e na tej bazie to: komunikator lub
ujawniacz, ale równie¿ nag³aœniacz. Pomimo poszukiwañ, nie uda³o siê au-
torowi znaleŸæ s³owa w s³owniku jêzyka polskiego, które spe³nia³oby
wszystkie zak³adane wymagania, to znaczy by³o jednowyrazowe, kojarzone
pozytywnie, rozumiane przez wiêkszoœæ Polaków. W zwi¹zku z tym, autor
przeprowadzi³ badanie maj¹ce na celu okreœlenie jaki zwrot w jêzyku pol-
skim najbardziej kojarzy siê z angielskim odpowiednikiem whistleblower.
Respondenci mieli do wyboru nastêpuj¹ce zwroty wielowyrazowe: informa-
tor w dobrej wierze, poufny informator, sygnalizator zachowañ nieetycz-
nych. Oprócz zwrotu wielowyrazowego mo¿liwy jest anagram SZANT (sy-
gnalizator zachowañ nieetycznych). W wyniku przeprowadzonego badania
dotycz¹cego wyboru odpowiedniej nazwy opisuj¹cej osobê ujawniaj¹c¹ in-
formacje poufne, uzyskano nastêpuj¹ce wyniki: 
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Tabela 2. Wyniki badañ wskazuj¹ce na polski odpowiednik zwrotu whistle-
blower. 

[Ÿród³o: oprac. w³asne] (N=1015)

Respondenci mieli równie¿ mo¿liwoœæ dopisania swojej propozycji pol-
skiego odpowiednika whistleblowera. Oto podane odpowiedzi: 

osoba dbaj¹ca o ¿ycie i zdrowi innych, kieruj¹ca siê jednoczeœnie w³a-
snym zdrowiem i ¿yciem, bohater, tajniak, lojalny, uczciwy pracow-
nik, prawowity obywatel, ¿yczliwy, nie ma jednego terminu adekwat-
nie opisuj¹ce wy¿ej wymienion¹ osobê. S¹dzê, ¿e najproœciej mo¿na
nazwaæ takiego cz³owieka uczciwym, normalny obywatel, osoba od-
powiedzialna, œwiadomy obywatel, sygnalizator zachowañ powa¿nie
godz¹cych w dobro innych osób, bohater, cz³owiek licz¹cy siê ze
swoim sumieniem, cz³owiek odpowiedzialny, uczciwy pracownik
– lojalny, w pe³ni odpowiedzialny na swoim stanowisku pracy, osoba
z „wysokim” obowi¹zkiem moralnym, odwa¿ny, „as”, prawy obywa-
tel, cz³owiek odpowiedzialny, wed³ug mnie to nie wstyd braæ odpo-
wiedzialnoœæ za informacje o których siê wie! I odpowiednio je wy-
korzystaæ, ³amacz prawa, normalny cz³owiek, uczciwy obywatel,
insider, w porz¹dku goœæ to sprawa bardzo wra¿liwa, w zale¿noœci
od okolicznoœci mo¿na tak¹ osobê scharakteryzowaæ inaczej.... naj-
czêœciej najproœciej – dziennikarz..., odwa¿ny, cz³owiek uczciwy.

Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich dopisanych odpowiedzi jest pozy-
tywne nastawienie ankietowanych do osoby ujawniaj¹cej informacje pouf-
ne. Wszystkie propozycje mo¿na podzieliæ na dwie grupy: zwroty kolo-
kwialne, takie jak: as, bohater, w porz¹dku goœæ, oraz zwroty opisowe, takie

Donosiciel 38

Informator 102

Demaskator 77

Sygnalizator 94

Ostrzegacz 89

SZANT 82

Informator w dobrej wierze 444

Poufny informator 100

Sygnalizator zachowañ nieetycznych 131

Inne 36
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jak: sygnalizator zachowañ powa¿nie godz¹cych w dobro innych osób, czy
te¿ cz³owiek licz¹cy siê ze swoim sumieniem.

W polskim t³umaczeniu ksi¹¿ki Elaine Sternberg „Czysty biznes. Etyka
biznesu w dzia³aniu”, ukaza³o siê te¿ t³umaczenie whistleblowingu jako
pranie brudów. Nie ma jednak pewnoœci, czy powy¿sze t³umaczenie odda-
je w pe³ni istotê whistleblowingu. Wydaje siê, ¿e odpowiedniejsze jest t³u-
maczenie: sygnalizowanie zachowañ nieetycznych. Whistleblowing jest
dzia³aniem publicznym, którego istot¹ jest odsuniêcie zagro¿enia poprzez
sygnalizowanie i nag³aœnianie problemu. Pranie brudów ma wydŸwiêk pe-
joratywny, bo tak jest ono rozumiane w jêzyku polskim. Natomiast sygna-
lizowanie zachowañ nieetycznych przedstawia wartoœæ pozytywn¹, maj¹c¹
na celu dobro firmy i jej akcjonariuszy. Poza tym, nie mo¿e byæ praniem
brudów sygnalizowanie morderczych praktyk lekarskich, jak podaje
w przyk³adzie Sternberg. 

3. Argumenty przeciw ujawnianiu w dobrej wierze

Argumenty przeciw ujawnianiu w dobrej wierze jako skutecznej formy
ostrzegania lub nag³aœniania o czynach nieetycznych s¹ wielorakie.

Argument organizacyjny – na szczeblu organizacji jako jednostki praw-
nej brak schematów postêpowania w przypadku wykrycia dzia³añ nieetycz-
nych. Brak odpowiednio przeszkolonej kadry zajmuj¹cej siê problemami
etyki w biznesie lub ¿yciu polityczno-gospodarczym. Konieczne wiêc by³o-
by stworzenie warunków do akceptowania i rozwijania dzia³añ zgodnych
z etyk¹ zawodow¹. 

Argument etyczny – brak wyraŸnego i precyzyjnego zdefiniowania whi-
stleblowingu, co w konsekwencji prowadzi do rozbie¿noœci w okreœleniu
whistleblowingu z etycznego punktu widzenia, ze wzglêdu na cel i motywy
dzia³ania whistleblowera. Wci¹¿ nie jest rozwi¹zany problem motywacji
whistleblowingu. Czy uprawomocniony jest tylko whistleblowing wynikaj¹-
cy ze szlachetnych pobudek ujawniaj¹cego, czy powinno siê braæ pod uwa-
gê równie¿ te zg³oszenia, które wynikaj¹ np. z chêci odwetu informatora
na organizacji. Akceptowanie motywów negatywnych z kolei rodzi problem
moralny: czy mo¿na pos³u¿yæ siê nieszlachetnym narzêdziem, aby osi¹gn¹æ
szlachetny cel. Kolejnym problemem jest interpretacja problemu lojalnoœci
wobec organizacji. Czy ujawnianie jest czynem nielojalnym, a tym samym
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nieakceptowanym przez sam¹ organizacjê? Argumenty za i przeciw s¹ bar-
dzo stanowcze, a mimo to, nie ma jednej, wspólnej wyk³adni tego zagadnie-
nia. Problematyczne jest równie¿ finansowe wynagradzanie informatorów
za ujawnianie informacji o zagro¿eniach zdrowia, ¿ycia, œrodowiska. Czy
powinno siê nagradzaæ za coœ, co i tak powinno byæ obowi¹zkiem sumienia
ka¿dego obywatela. Poza tym, sam fakt wynagrodzenia mo¿e wzbudzaæ
u ludzi motywacjê negatywn¹, d¹¿enie do zarobienia pieniêdzy lub nawet
ucieczkê do szanta¿u ekonomicznego wobec organizacji konkurencyjnej,
a wiêc mo¿e to doprowadziæ do paradoksu, polegaj¹cego na wykorzystaniu
dzia³ania etycznego do zrealizowania celów nieetycznych. 

Argument prawny – w wielu pañstwach whistleblowing nie jest usankcjo-
nowany prawnie, to znaczy, nie istniej¹ przepisy prawne na szczeblu pañ-
stwowym umo¿liwiaj¹ce ochronê whistleblowerów czy te¿ reguluj¹ce pro-
ces ujawniania. Brak ochrony prawnej przed odwetem ze strony pracodawcy
uniemo¿liwia skuteczne nag³aœnianie. W pañstwach, które przyjê³y koncep-
cjê whistleblowingu jako skutecznego narzêdzia s³u¿¹cego do przerwania
dzia³añ nieetycznych i stworzy³y odpowiednie zapisy konstytucyjne, istnie-
j¹ równie¿ problemy zwi¹zane z egzekwowaniem tego¿ prawa lub wprowa-
dzaniem zmian legislacyjnych w odpowiedzi na powstaj¹ce nowe warunki. 

Argument kulturowy – whistleblowing jest dzia³aniem wyros³ym w kul-
turze anglosaskiej. Przeszczepianie idei, które sprawdzaj¹ siê w jednej kul-
turze rodzi niepewnoœæ co do ich skutecznoœci w innej kulturze. Maj¹ tutaj
wp³yw religia, tradycja, system edukacyjny, wyznawane wartoœci. 

Argument gospodarczy – w przypadku ujawnieñ dotycz¹cych zanie-
czyszczenia œrodowiska przepisy i normy reguluj¹ce dzia³anie organizacji
mog¹, w wyniku uzyskanej od whistleblowera wiedzy, byæ wykorzystane
do zamkniêcia np. zak³adu produkcyjnego, który stanowi miejsce pracy dla
danej spo³ecznoœci. 

Argument osobisty – s¹ to wartoœci, które wp³ywaj¹ na wybory ka¿dego
cz³owieka. Trudno jest wskazaæ jednoznacznie osobê, osoby lub instytucje,
które s¹ odpowiedzialne za ca³okszta³t owych wartoœci w wymiarze osobi-
stym. Jest to przecie¿ wypadkowa wielu czynników. Podjêcie decyzji o na-
g³oœnieniu zachowañ nieetycznych to trudny dylemat, a konsekwencje wy-
boru ci¹¿¹ zarówno po zdecydowaniu siê na nag³oœnienie, jak i po uchyleniu
siê od takiej decyzji. 

Skoro wiêc istnieje tyle ró¿norodnych zasadnych argumentów przeciwko
stosowaniu whistleblowingu jako narzêdzia z zakresu etyki biznesu, czy war-
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to zajmowaæ siê jego badaniem i stosowaniem. Pytanie to by³oby uprawo-
mocnione, gdyby whistleblowing by³ rozwa¿any jedynie jako zagadnienie
teoretyczne. Praktyka jednak wskazuje na to, ¿e niezale¿nie od woli teorety-
ków sytuacje ¿yciowe zmuszaj¹ niektórych ludzi, a potencjalnie ka¿dy mo-
¿e zostaæ informatorem w dobrej wierze, do podejmowania trudnych decyzji
o ujawnieniu b¹dŸ zatajeniu informacji poufnych dotycz¹cych zachowañ
nieetycznych. 

Poza tym, wymienione argumenty, z wyj¹tkiem kulturowego i etyczne-
go, wynikaj¹ ze strachu. Strach jest g³ównym czynnikiem zniechêcaj¹cym
do podejmowania dzia³añ i inicjatywy. Wyeliminowanie strachu i zaakcep-
towanie whistleblowingu prowadzi przecie¿ do bezpieczniejszego i spraw-
niej funkcjonuj¹cego spo³eczeñstwa. Wyeliminowanie strachu jest, jak siê
wydaje, jedynym problemem wszystkich whistleblowerów w pañstwach,
które stworzy³y prawne podstawy funkcjonowania publicznego ujawniania
poufnych informacji. Wszystkie dzia³ania prawne, etyczne, osobiste d¹¿¹
do zminimalizowania, a nawet wyeliminowania strachu towarzysz¹cego po-
dejmowaniu decyzji o publicznym ujawnieniu informacji dotycz¹cych danej
organizacji.

4. Rozwój whistleblowingu

W œredniowiecznych krajach anglosaskich policja, a wiêc aparat pañ-
stwowy odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cego prawa, by³a s³a-
bo rozwiniêta. W celu lepszego egzekwowania prawa w zakresie podatków
i malwersacji finansowych wprowadzono prawo qui tam, daj¹ce mo¿liwoœæ
ka¿demu obywatelowi wytoczenia sprawy s¹dowej w imieniu króla i swoim
w³asnym. Termin qui tam jest skrótem od ³aciñskiej frazy: qui tam pro domi-
no rege quam pro sic ipso in hoc parte se qui tur, znacz¹cej: „ten, który
w imieniu króla jak i swoim oskar¿a w tej sprawie”3. By³ to wyraz pragma-
tycznego radzenia sobie z problemem, wobec zbyt s³abych narzêdzi oficjal-
nego sprawowania w³adzy przez króla. By³ to równie¿ pocz¹tek anga¿owa-
nia spo³eczeñstwa w ramach pañstwa monarchistycznego, daj¹cy poczucie
nieuchronnoœci kary bêd¹cej konsekwencj¹ pope³nionego przestêpstwa. 
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Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e do pewnego stopnia spo³e-
czeñstwo wyrêcza³o policjê w sprawowaniu jej urzêdu. Fakt, ¿e idea owa
zrodzi³a siê w œredniowieczu, nie mo¿e przes³aniaæ œwie¿oœci i aktualnoœci
jej funkcjonowania, pomimo panuj¹cych opinii kojarz¹cych ten okres hi-
storyczny z zacofaniem i magi¹. Idea qui tam przetrwa³a do dnia dzisiej-
szego w Stanach Zjednoczonych i jest bardzo dobrze rozwiniêta. S³abo
rozwiniêta policja by³a równie¿ w nowo rodz¹cym siê pañstwie amerykañ-
skim, w którym liczba stanów przy³¹czanych do unii zwiêksza³a siê, pano-
wa³a ró¿norodnoœæ koncepcji dotycz¹cych kultury ¿ycia, regulowanych
przez filozofiê i religiê, w którym niewolnictwo na po³udniu by³o rzecz¹
normaln¹, a budzi³o sprzeciw na pó³nocy. Co wiêcej, dosz³o do wojny do-
mowej. Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki wprowadzi³ w roku
1863, a wiêc w okresie wojny secesyjnej, The Federal False Claims Act
(FFCA), ustawê nadaj¹c¹ ka¿demu obywatelowi prawo wytoczenia proce-
su s¹dowego osobie oskar¿onej o dokonanie malwersacji finansowych.
By³a to odpowiedŸ rz¹du na coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê podejrzanie du-
¿e zamówienia wojskowe, jak równie¿ inne oszustwa wymierzone w skarb
pañstwa. 

Ewolucja whistleblowingu od czasów œredniowiecza a¿ do dziœ, dotyczy-
³a zmian w szczegó³owych okreœleniach w stosunku do czynów okreœlanych
mianem przestêpstwo, jak równie¿ formalnego ukonstytuowania prawa re-
guluj¹cego funkcjonowanie tego typu anga¿owanie siê spo³eczeñstwa
w ochronê ¿ycia, zdrowia, podatków. Niezmienny pozostaje fakt, ¿e w ka¿-
dej spo³ecznoœci jej cz³onkowie maj¹ wiêksz¹ wiedzê na temat tej spo³ecz-
noœci ni¿ urzêdy pañstwowe. 

W zwi¹zku z tym, rz¹dy niektórych pañstw stwarzaj¹ prawo umo¿li-
wiaj¹ce poznanie tej wiedzy. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e celem poznania
nie jest wiedza sama w sobie, tak jak to ma miejsce w pañstwach totalitar-
nych, ale lepsze zabezpieczenie przed zagro¿eniami. I byæ mo¿e, w³aœnie
d¹¿enie do takiego zabezpieczenia pozwoli³o na rozprzestrzenienie siê
praktyk whistleblowingu na instytucje pañstwowe, prywatne, instytuty na-
ukowe. Obecnie istnieje du¿a ró¿norodnoœæ w zakresie rozumienia zacho-
wañ nieetycznych w ró¿nych organizacjach. Wszystkie jednak one stano-
wi¹ pewnego rodzaju zagro¿enie dla danej spo³ecznoœci lub wspólnoty.
Wczesna eliminacja tego zagro¿enia daje wiêksze poczucie bezpieczeñ-
stwa. 
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5. Whistleblowerzy – osobistoœci roku wed³ug tygodnika „Time”.

Tygodnik „Time” [30/12/2002/ – 06/01/2003] og³osi³ osobistoœciami ro-
ku 2002 trzy kobiety: Cynthiê Cooper, wiceprezesa do spraw audytu we-
wnêtrznego firmy WorldCom, Coleen Rowley, agenta w minneapolskim od-
dziale Federalnego Biura Œledczego (FBI) oraz Sherron Watkins, by³¹
wiceprezes firmy Enron. Na ok³adce wydania magazynu zawieraj¹cego no-
we osobistoœci roku umieszczono tytu³: „Persons of the year The Whistleblo-
wers”. Wszystkie trzy kobiety s¹ whistleblowerami i czêœæ wydania jest po-
œwiêcona ich osobom. Pierwsza pani ujawni³a fa³szowanie ksi¹g
WorldCom’u, druga zlekcewa¿enie istotnych faktów poprzedzaj¹cych za-
mach na World Trade Center, trzecia uprawianie „twórczej ksiêgowoœci”
w Enronie4. Tygodnik „Time” jest sprzedawany w 39 krajach i ze wzglêdu
na tak du¿y zasiêg mo¿e byæ uznany za powa¿ne medium opiniotwórcze.
Istotne wydaje siê równie¿ to, ¿e tygodnik jest wydawany w USA, sk¹d po-
chodz¹ równie¿ osobistoœci roku 2002. Jest to o tyle istotne, ¿e zarówno wy-
dawcy gazety, jak i bohaterowie wydania pochodz¹ z tego samego krêgu
kulturowego, co oznacza podobne wyczucie nastrojów, wartoœci, uk³adów,
zale¿noœci, jakie maj¹ miejsce w ka¿dej spo³ecznoœci. Maj¹ podobne wyczu-
cie i stosunek do tych samych problemów, co oznacza ³atwiejsz¹ komunika-
cjê i lepsze zg³êbienie problemu. Ze wzglêdu na trzy powa¿ne przypadki
whistleblowingu maj¹ce miejsce w USA, rok 2002 zosta³ og³oszony przez
tygodnik TIME rokiem whistleblowingu.

6. Funkcjonowanie whistleblowing na œwiecie

USA
Ocenia siê5, ¿e oko³o 10% rocznego bud¿etu Stanów Zjednoczonych jest

zdefraudowana przez firmy i osoby bêd¹ce na us³ugach rz¹du. Dzieje siê to
na ró¿ne sposoby, na przyk³ad poprzez podanie wy¿szej ni¿ rzeczywista
wartoœci produktów sprzedawanych rz¹dowi czy te¿ wystawianie vouche-
rów za us³ugi, których nigdy nie wykonano. Obecnie zakres rodzaju oszustw
pope³nionych wobec rz¹du jest bardzo du¿y. W latach 1987 – 1995 rozpa-
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trzono ponad 1000 wniosków typu qui tam. W okresie 1988 – 1995 odzyska-
no ponad miliard dolarów w wyniku setek procesów wytoczonych w imieniu
rz¹du Stanów Zjednoczonych. Whistleblowerzy uczestnicz¹cy w procesach
otrzymali ³¹cznie ponad 100 milionów dolarów. W latach 1996 – 1997 odzy-
skano dodatkowo 752 milionów USD. 

W przypadku spraw qui tam obowi¹zuje tak zwany standard „preponde-
rance od the evidence” (wy¿szoœci dowodu), w wyniku którego zak³ada siê,
¿e dowody przedstawione przez whistleblowera lub rz¹d s¹ bardziej praw-
dziwe ni¿ nie. Ta sama zasada dotyczy wiêkszoœci spraw cywilnych, ale nie
odnosi siê do spraw kryminalnych, gdzie obowi¹zuje zasada „beyond a re-
asonable doubt” (dowód nie budz¹cy najmniejszych w¹tpliwoœci). Zmiana
przepisów FFCA, która mia³a miejsce w roku 1986, nakazuje równie¿ prze-
granej stronie pokrycie kosztów s¹dowych whistleblowera, jak równie¿
chroni go przed odwetem ze strony pracodawcy. Odwetem jest: podjêcie, nie
podjêcie, zagro¿enie podjêciem, zagro¿enie nie podjêciem dzia³añ w stosun-
ku do pracownika lub aplikanta zaanga¿owanego w whistleblowing, to zna-
czy w ujawnienie informacji, które mog¹ byæ dowodem nastêpuj¹cych wy-
kroczeñ:

1. naruszenie prawa, zasad, regulacji,
2. powa¿ne uchybienia w zarz¹dzaniu,
3. defraudacja,
4. nadu¿ycie w³adzy,
5. ogólne lub specyficzne zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia danej spo³ecznoœci,

przy za³o¿eniu, ¿e ujawnione informacje nie s¹ zabronione prawem lub nie
s¹ zastrze¿one nakazem wykonawczym, jako œciœle tajne dotycz¹ce obrony
narodowej lub spraw zagranicznych. 

Dzia³ania pracodawcy wobec pracownika zaanga¿owanego w whistleblo-
wing, traktowane jako odwet, obejmuj¹:

1. usuniêcie, zawieszenie, degradacjê lub inne œrodki dyscyplinarne,
2. przeniesienie lub zmianê zakresu pracy, 
3. przekwalifikowanie,
4. decyzje dotycz¹ce p³ac, zasi³ków, nagród,
5. decyzje dotycz¹ce szkoleñ lub dalszej edukacji i mog¹ one prowadziæ

do wymienionych dzia³añ,
6. polecenie przeprowadzenia testów lub egzaminów psychiatrycznych,
7. ka¿de znacz¹ce zmiany w obowi¹zkach, odpowiedzialnoœci lub warun-

ków pracy.
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Ka¿de wiêc dzia³anie podjête przez pracodawcê wobec pracownika
po rozpoczêciu whistleblowingu mo¿e byæ potraktowane jako odwet.
W zwi¹zku z powy¿szym whistleblower powinien mieæ œwiadomoœæ w za-
kresie:

1. jakie informacje zosta³y ujawnione,
2. czy informacje te s¹ dowodem pogwa³cenia prawa, defraudacji lub in-

nego wykroczenie,
3. komu zosta³y ujawnione informacje,
5. kiedy zosta³y ujawnione.
Nastêpnie, czy w nastêpstwie whistleblowingu:
1. pracownik kiedykolwiek doœwiadczy³ odwetu zdefiniowanego jak po-

wy¿ej,
2. jeœli tak, to kiedy,
3. kto jest odpowiedzialny za podjête decyzje.
Wa¿na jest równie¿ wiedza kadry zarz¹dzaj¹cej w nastêpuj¹cym zakre-

sie: czy przedstawiciel menedzmentu podejmuj¹cy decyzjê przeciw whistle-
blowerowi lub gro¿¹cy podjêciem takiej decyzji wiedzia³ o whistleblowingu
przed podjêciem akcji? Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna, wa¿ne jest, jakimi
dowodami dysponuje whistleblower. Zdarza siê bowiem czêsto, ¿e whistle-
blowerzy maj¹ silne poczucie, ¿e menedzment musia³ wiedzieæ o whistleblo-
wingu i w zwi¹zku z tym zosta³y podjête dzia³ania zdefiniowane jako odwet,
ale nie s¹ w stanie udowodniæ swoich domys³ów.

FFCA w swoim pierwotnym zamyœle zosta³o tak skonstruowane, aby
zwykli obywatele mogli pomóc rz¹dowi w walce z defraudacj¹. W zwi¹z-
ku z tym osoba maj¹ca wiedzê o defraudacji œrodków rz¹dowych mo¿e
z³o¿yæ pozew do s¹du, który w pocz¹tkowej fazie jest ob³o¿ony tajemnic¹
(ang. a court case under seal – opieczêtowana sprawa s¹dowa). Po z³o¿eniu
pozwu wyznaczony przez rz¹d prawnik przeprowadza trwaj¹ce 60 dni
œledztwo. Jeœli po tym czasie prawnik uzna dan¹ sprawê za merytorycznie
godn¹ uwagi, rz¹d przejmuje sprawê i wystêpuje przeciwko przestêpcy.
Nawet jeœli rz¹d przejmuje sprawê, whistleblowerowi przys³uguje ustawo-
we wynagrodzenie stanowi¹ce od 15% do 25% odzyskanej sumy. Ze staty-
styk wynika, ¿e rz¹d interweniuje w 25%–33% zg³aszanych przestêpstw.
Jeœli rz¹d nie interweniuje, wówczas whistleblower wystêpuje jako strona
w s¹dzie. W przypadku wygranej, mo¿e otrzymaæ nawet do 30% odzyska-
nej sumy. 
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EUROPA 
Z raportu Unii Europejskiej [Whistleblowing, malwersacje finansowe

a Unia Europejska]6 wynika, ¿e w nastêpuj¹cych pañstwach: Holandii, An-
glii, Belgii, Luksemburgu, Irlandii whistleblowing jest rozumiany jako ujaw-
nianie informacji (lub komunikat) dotycz¹cych zachowañ nieetycznych po-
szczególnych osób lub organizacji, w³adzom spoza danej organizacji.
W pañstwach tych whistleblowing jest kojarzony z przestrzeganiem zasad
odpowiedzialnoœci. 

We Francji, W³oszech, Grecji i Niemczech termin whistleblowing jest ro-
zumiany jako maj¹cy zastosowanie tylko do spraw o charakterze kryminal-
nym. W Grecji whistleblower to osoba, która oskar¿a lub donosi na osobê,
któr¹ podejrzewa o pogwa³cenie niektórych ustaw karnych. W Niemczech
whistleblower to osoba, która nie bêd¹c ofiar¹ zbrodni, dostarcza informacji
w celu wykrycia zbrodni i która mo¿e byæ œwiadkiem w przebiegu postêpo-
wania. 

W Hiszpanii i W³oszech znaczn¹ uwagê zwraca siê bardziej na rolê w³adz
pañstwowych w przeprowadzaniu œledztwa, ni¿ na sposób jego inicjowania.
W Portugalii do niedawna zupe³nie nie by³a rozwijana koncepcja whistleblo-
wingu, a jedynymi osobami, czy tez cia³ami, odpowiedzialnymi za sprawo-
wanie roli whistleblowera by³, jak podaje raport: „instytut maj¹cy funkcje
podobne do urzêdnika wykrywaj¹cego defraudacjê, który ma obowi¹zek
meldowania o przypadkach ³amania prawa, które albo sam odkry³, albo jest
mu znane”. W Grecji zauwa¿ono potrzebê wykorzystania whistleblowingu,
poniewa¿, jak wynika z raportu, biurokracja jest jedn¹ z najwiêkszych prze-
szkód w walce ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹. W Grecji jest zaledwie
kilka instytucji sprawuj¹cych w³adzê, które wiedzia³y na czym polega whi-
stleblowing i jak zbieraæ informacje. 

W Hiszpanii whistleblowing jest to¿samy z ujawnianiem informacji w ce-
lu otrzymania nagrody finansowej. Z raportu wynika, ¿e odpowiednikiem
whistleblowingu w hiszpañskim rozumieniu tego s³owa jest s³owo: „denun-
cjator”. Jednak¿e denuncjator nie koniecznie jest ofiar¹ lub œwiadkiem
w przewodzie s¹dowym i jest moralnie bardziej neutralny. We Francji wy-
stêpuje rozró¿nienie pomiêdzy „indicateur”, czyli osob¹, która ujawnia in-
formacje w celu otrzymania jakichkolwiek profitów, a „informateur”, który
nie ma ¿adnych osobistych lub egoistycznych intencji w danej sprawie.
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W Niemczech istnia³o prawne rozró¿nienie pomiêdzy: „informant”7, kimœ,
kto przekazuje informacje w zamian za gwarancjê poufnoœci, a „confidential
person” 8, która jest wykorzystywana przez w³adze do uzyskiwania informa-
cji o przestêpstwach. W Danii, ze wzglêdu na ma³¹ populacjê i bliskie wiêzi
spo³eczne, whistleblowing jest „zupe³nie nieznan¹ metod¹ ujawniania de-
fraudacji”. Jednak¿e badania przeprowadzone w ramach „Standardów zasad
etycznych w administracji publicznej”, wskazuj¹, ¿e de facto whistleblowe-
rzy istniej¹ w Danii, a ich sytuacja mo¿e byæ bardzo trudna. 

W niektórych pañstwach obowi¹zki whistleblowerów s¹ prawnie przypi-
sane s¹dom. We Francji, Niemczech i Belgii s¹dy maj¹ obowi¹zek informo-
wania odpowiednich w³adz o wykrytych przez s¹d przestêpstwach zwi¹za-
nych z podatkami lub malwersacjami. Raport podkreœla równie¿ fakt, ¿e
w pañstwach, gdzie pracownicy s¹ Ÿród³em informacji (Holandia, Anglia,
Grecja, Portugalia, Luxemburg, Belgia, Dania, Irlandia), staj¹ siê oni ofiara-
mi powa¿nego dylematu. Powodem jest brak dostatecznej ochrony przed od-
wetem ze strony pracodawcy. 

Z przytoczonych faktów dotycz¹cych whistleblowingu w Europie mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e rola whistleblowingu nie jest postrzegana na jej terenie
w jednolity sposób. Jednak¿e równoczeœnie mo¿na okreœliæ europejski cha-
rakter whistleblowingu ró¿ni¹cy siê od whistleblowingu amerykañskiego.
Ró¿nica jest bardzo charakterystyczna, gdy¿ amerykañski sposób rozumie-
nia whistleblowingu jest jednolity w ca³ym pañstwie, natomiast europejskie
rozumienie whistleblowingu nie jest jednoznaczne, jest inaczej rozumiane
w poszczególnych pañstwach. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy mo¿e byæ,
oprócz ró¿nic jêzykowych i kulturowych, równie¿ obci¹¿enie historyczne.
Faszyzm, komunizm, stalinizm nigdy nie by³y systemami dominuj¹cymi
w Ameryce, natomiast mówi¹c o dziedzictwie europejskim, nie sposób po-
min¹æ tych systemów, jako ¿e wywar³y one wp³yw na ¿ycie europejskich na-
rodów. St¹d te¿ zapewne bierze swój pocz¹tek opaczne rozumienie whistle-
blowingu kojarz¹cego siê z donoszeniem, ³¹cz¹ce go z przestêpstwami
kryminalnymi i gospodarczymi. Niemniej jednak mo¿na stwierdziæ, ¿e Eu-
ropa na nowo odkrywa i próbuje wykorzystaæ potencja³ pracowników i oby-
wateli do zdobywania informacji potrzebnych do skutecznego powstrzymy-
wania ró¿nych zachowañ nieetycznych, a zw³aszcza tych, które zagra¿aj¹
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zdrowiu, ¿yciu, œrodowisku lub s¹ zagro¿eniem dla publicznych pieniêdzy.
Whistleblowing europejski ma charakter instytucjonalny. To bardziej odpo-
wiednie instytucje a nie pojedynczy ludzie, nag³aœniaj¹ dzia³ania nieetyczne.

Ró¿nice w rozumieniu whistleblowingu pomiêdzy spo³eczeñstwem ame-
rykañskim a pañstwami europejskimi maj¹ swoje Ÿród³a w historii obu unii.
„Pewne zastrze¿enia dotycz¹ce polityki zachêcania i ochrony whistleblowe-
rów wynikaj¹ z niedawnych doœwiadczeñ czy te¿ wspomnieñ dotycz¹cych
wykorzystywania informatorów w totalitarnych lub autokratycznych pañ-
stwach”9. Na przyk³ad w Portugalii niektórzy obywatele nie widz¹ praktycz-
nie ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy ujawnianiem informacji dotycz¹cych powa¿-
nych wykroczeñ, a donoszeniem w sprawach pogl¹dów politycznych na
s¹siadów lub kolegów. W krajach, gdzie policja korzysta z pomocy p³atnych
informatorów, wiêkszoœæ z nich stanowi¹ kryminaliœci, a informacje ujaw-
niane dotycz¹ przestêpstw kryminalnych. W Niemczech ponad 71% infor-
matorów stanowi¹ przestêpcy, 8% taksówkarze, natomiast pozosta³e 20%
sk³ada siê z tych, którzy w decyzji o ujawnianiu informacji kierowali siê ne-
gatywnymi motywami (byli pracownicy, osoby po rozwodzie). W zamian
za informacje, informatorzy mog¹ liczyæ na nagrodê, przywilej nietykalno-
œci w procesie lub na zmniejszenie wyroku. 

Problemem europejskim w zrozumieniu whistleblowingu jest identyfiko-
wanie whistleblowerów z donosicielami. Raport wyraŸnie zaznacza ró¿nicê
pomiêdzy informatorami i whistleblowerami. Informatorzy to obywatele,
którzy s¹ wykorzystywani w celach politycznych, ekonomicznych lub spo-
³ecznych. Celem tym mo¿e byæ wspomniane: nagroda finansowa, zmniejsze-
nie wyroku, uzyskanie immunitetu nietykalnoœci. Whistleblower to, wed³ug
raportu, osoba, która wie o powa¿nych przestêpstwach lub zachowaniach
nieetycznych, a jednoczeœnie jest zwi¹zana tajemnic¹ zawodow¹ i finanso-
wo jest uzale¿niona od organizacji lub osoby pope³niaj¹cej czyny nieetycz-
ne. Mo¿e nim byæ na przyk³ad pracownik lub audytor. G³ównym wiêc celem
wszelkich inicjatyw europejskich dotycz¹cych whistleblowingu jest mo¿li-
woœæ naruszenia poufnoœci, która jest g³ówn¹ i podstawow¹ przyczyn¹ nie
wykrywania przestêpstw ekonomicznych. 

Zasadnicz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy informatorem a whistleblowerem jest Ÿró-
d³o inicjatywy. Informator to osoba wykorzystywana do jakiegoœ konkretne-
go celu. Whistleblower to osoba, która sama narzuca sobie obowi¹zek poin-
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formowania o zachowaniach nieetycznych. Informator ma równie¿ inn¹ mo-
tywacjê, która opiera siê na osobistych korzyœciach i celach. Whistleblower
to ktoœ, kto decyduje siê uchroniæ innych przed katastrof¹, nieszczêœciem,
nadu¿yciem. Wymienianie ró¿nic pomiêdzy informatorem a whistleblowe-
rem mo¿e byæ d³ugie, a odkrywanie nowych prawd bardzo zajmuj¹ce. Nie
ma to jednak znaczenia w przypadku osób, które bezwiednie kojarz¹ wszel-
kiego rodzaju ujawnianie informacji z donoszeniem. I nie jest to problem tyl-
ko polski, nie jest to wina polskiej mentalnoœci czy obci¹¿enia historyczne-
go. Jest to problem zjednoczonej Europy, pañstw europejskich, które
w historii swoich narodów praktykowa³y wykorzystywanie obywateli jako
p³atnych donosicieli, informatorów. Niejednokrotnie byli to dzia³acze partyj-
ni, którzy wiedzeni fanatyczn¹ wiernoœci¹ byli w stanie donosiæ nawet
na cz³onków swojej rodziny i niejednokrotnie donosili nie czerpi¹c z tego
¿adnych korzyœci finansowych. 

7. Przewodnik whistleblowera 

Skomplikowany proces, jakim jest whistleblowing, sk³adaj¹cy siê ze sfe-
ry etycznej, psychologicznej, jak i prawnej, zrodzi³ potrzebê stworzenia
przewodnika, umo¿liwiaj¹cego whistleblowerom bardziej bezpieczne i ra-
cjonalne przygotowanie i przeprowadzenie ca³ego procesu. Przewodniki ta-
kie powstaj¹ w wyniku zdobytych doœwiadczeñ whistleblowerów i maj¹
na celu pomoc innym w unikniêciu b³êdów, jak i dostarczenie praktycznych
wskazówek u³atwiaj¹cych skuteczne dzia³anie. Wiêkszoœæ przewodników
zwraca uwagê na poni¿sze kwestie: 

Przyk³adowy przewodnik dla whistleblowerów
Decyzja o whistleblowingu.

• Czy sprawa jest na tyle powa¿na, aby j¹ nag³aœniaæ?
• Co siê stanie, jeœli NIE ujawniê nieprawid³owoœci.
• Czy mogê rozmawiaæ z osob¹ podejrzan¹ o pope³nianie nieprawid³owoœci. 

Konsultacja z rodzin¹. Rozmowa z rodzin¹ i przyjació³mi jest niezbêdna.
Whistleblowing mo¿e mieæ wp³yw ekonomiczne ¿ycie ca³ej rodziny. Wy-
zwanie stawiane systemowi, bez wiedzy i wsparcia rodziny, mo¿e skoñ-
czyæ siê niepotrzebnymi problemami w rodzinie, co nie jest warte ¿adnej
ceny.
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Rozwi¹zanie problemów w organizacji, przed publicznym ujawnianiem.
Przed publicznym ujawnianiem nieprawid³owoœci, nale¿y uwzglêdniæ
wszystkie mo¿liwe œrodki dostêpne wewn¹trz organizacji, maj¹cych na celu
powstrzymanie pope³nienia nieprawid³owoœci. Dobrze jest spisaæ swoje za-
strze¿enia i uwagi, nikogo nie oskar¿aj¹c, i przedstawiæ je mo¿liwie najwiêk-
szej liczbie kierowników. Potrzebne to jest z dwóch powodów: 1) byæ mo¿e
problemy zostan¹ rozwi¹zane bez niepotrzebnego ujawniania i nag³aœniania
sprawy mediom, tym samym nara¿aj¹c organizacjê na nies³awê, 2) zwiêksza
siê wiarygodnoœæ whistleblowera w przypadku procesu s¹dowego. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e nag³aœnianie sprawy niew³aœciwym osobom,
mo¿e spowodowaæ proces ukrywania nieuczciwego procederu jak równie¿
niszczenie dowodów. 
Zorientowanie siê, kto jeszcze w organizacji wie o wykroczeniach. Roz-
mowy ze wspó³pracownikami mog¹ pomóc w uzyskaniu pe³nego obrazu
wykroczenia jak równie¿ okreœlenie osób zaanga¿owanych w proceder. 
Prowadzenie szczegó³owego notatnika.  Informacje w nim zawarte, mog¹
okazaæ siê niezbêdne podczas obrony. Powinny byæ w nim zapisane wszyst-
kie wydarzenia zwi¹zane z wykroczeniem. 
Sporz¹dzenie kopii wszystkich potrzebnych dokumentów. W przypadku
zniszczenia wszystkich dowodów, kopie mog¹ okazaæ siê jedynym Ÿród³em
informacji. 
Stworzenie grupy wsparcia. W grupie tej bêd¹ znajdowaæ siê osoby, które
skorzystaj¹ w przypadku publicznego ujawnienia przestêpstwa. Grupa po-
winna byæ tak du¿a, jak to jest tylko mo¿liwe. 
Konsultacje ze specjalistami. S¹ to przede wszystkim prawnicy, specjali-
zuj¹cy siê w wykroczeniach i przestêpstwach gospodarczych. 

Poradnik ten posiada cechy wspólne wiêkszoœci poradników dla whistle-
blowerów, które mo¿na znaleŸæ w Internecie. Trzy pierwsze pytania, na któ-
re nale¿y odpowiedzieæ, rozpatruj¹c decyzjê o whistleblowingu, dotycz¹
konsekwencji podjêcia lub niepodjêcia akcji. Maj¹ one pomóc whistleblowe-
rowi w rozwi¹zaniu dylematu etycznego, jak równie¿ uzyskaæ psychologicz-
ne wsparcie, poprzez zdobycie pewnoœci siebie, bêd¹cego wynikiem dok³ad-
nego przygotowania.

Praktyka ujawniania informacji o nieetycznym dzia³aniu, doœwiadcze-
nia whistleblowerów jak równie¿ obserwacje naukowe, doprowadzi³y
do usystymatyzowania procedur ujawniania. Kolejnym przyk³adem u³a-
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twienia whistleblowerom dzia³ania jest przewodnik „A Guide to Whistle-
blowing in Queensland”10. Sk³ada siê on z serii pytañ, na które whistleblo-
wer powinien odpowiedzieæ przed podjêciem dzia³añ oraz wytycznych
dzia³ania. 

GDZIE MO¯NA ZG£ASZAÆ SWOJE ZASTRZE¯ENIA?
Wewn¹trz firmy 
lub 
Poza firm¹ 

JAK MO¯NA UJAWNIANIÆ INFORMACJE? 
Anonimowo. 
lub
Jawnie. 

W OBU PRZYPADKACH NALE¯Y WYKONAÆ NASTÊPUJ¥CE CZYN-
NOŒCI: 

• Dok³adnie opisaæ, jakie prawo zosta³o z³amane – kopiê orygina³u nale-
¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu. 

• Przedstawiæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ danej sprawy.
• Okreœliæ sposób kontaktowania siê. 
• Okreœliæ,, w jaki sposób zostanie ochroniony interes publiczny.

PYTANIA U£ATWIAJ¥CE UJAWNIANIE INFORMACJI
• Czy na pewno ujawnianie nieprawid³owoœci wynika z chêci ochrony

¿ycia lub zdrowia spo³eczeñstwa i nie jest osobistym odwetem lub gr¹
polityczn¹?

• Czy sposób ujawniania nieprawid³owoœci zapewnia maksymaln¹ ochro-
nê prawn¹?

• Czy mam wystarczaj¹ce dowody zapewniaj¹ce udowodnienie podej-
rzeñ o dokonaniu przestêpstwa?

• Czy jestem psychicznie przygotowany na dezaprobatê ze strony wspó³-
pracowników?

• Jaka jest ochrona i Ÿród³a wsparcia w celu pe³nego ujawniania przestêp-
stwa?
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PO UJAWNIENIU NIEPRAWID£OWOŒCI
• Podczas przes³uchañ z organami prowadz¹cymi œledztwo, nie nale¿y in-

terpretowaæ faktów, a jedynie je podaæ.
• Nale¿y dostarczyæ mo¿liwie du¿o dowodów pope³nionego przestêp-

stwa. 
• Osoba ujawniaj¹ca przestêpstwo mo¿e zostaæ powo³ana jako œwiadek

w s¹dzie. 

JAK SIÊ BRONIÆ
• Nale¿y byæ spokojnym i asertywnym
• Nale¿y wykonywaæ dokumentacjê ka¿dej wykonanej pracy.
• Nale¿y dbaæ o swoje miejsce pracy i okazywaæ dba³oœæ z entuzjazmem.
• Nale¿y byæ przygotowan m na publiczne odpieranie ataków.

W 1998 roku, na podstawie ksi¹¿ki C. K. Gunsalus’a opracowano 12
punktów zatytu³owanych: „Zasady odpowiedzialnego whistleblowingu”11.
Wszystkie wskazówki maj¹ formê porady, maj¹cej na celu wyeliminowanie
ewentualnych b³êdów. 

1. Rozwa¿ wyjaœnienie alternatywne. (Mo¿esz siê myliæ.)
2. Pytaj, nie oskar¿aj. (Zapoznaj siê z drug¹ stron¹ wydarzenia.)
3. Zapoznaj siê ze wszystkimi dokumentami, które mog¹ s³u¿yæ jako

wsparcie dla ciebie i wiedz, gdzie ich szukaæ. (Bêdziesz bardziej przeko-
nywuj¹cy, jeœli problem, który podnosisz, bêdzie podparty mocnymi do-
wodami.)

4. Oddziel problemy prywatne od zawodowych. (Ods³anianie problemów
prywatnych mo¿e zmniejszyæ wagê zeznañ.)

5. Pomyœl o swojej propozycji rozwi¹zania problemu. (Jeœli nie bêdziesz
wiedzia³, czego chcesz, ostateczny wynik mo¿e nie byæ zadowalaj¹cy.)

6. PoradŸ siê kogoœ, komu ufasz i kogo traktujesz powa¿nie. (Skonsultuj
swój problem z kimœ, kto jest w stanie obiektywnie oceniæ problem i wys³u-
chaj uwa¿nie uwag.)

7. Wys³uchaj opinii innych. (Jeœli masz zamiar wytoczyæ oskar¿enie,
upewnij siê, ¿e nie robisz nikomu krzywdy.)
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8. Jeœli decydujesz siê na formaln¹ procedurê, bêdzie o wiele ³atwiej, je-
œli bêdziesz mia³ wsparcie. (Czy s¹ jacyœ ludzie, którzy mog¹ zweryfikowaæ
twoje roszczenia i byliby chêtni do wspierania ciê?)

9. Dowiedz siê, gdzie mo¿esz z³o¿yæ zeznania i zrób to w odpowiedni sposób. 
10. Z³ó¿ zeznania jak najbardziej obiektywnie. (Nie chcesz wygl¹daæ tak,

jakbyœ realizowa³ prywatn¹ wendettê.)
11. W trakcie trwania œledztwa zadawaj pytania i prowadŸ notatki. (Do-

bre notatki pomagaj¹ w zapamiêtaniu wa¿nych detali, które mog¹ siê przy-
daæ w przysz³oœci.)

12. B¹dŸ cierpliwy. (Dok³adna, uczciwa ocena bêdzie prawdopodobnie
odbywaæ siê wolniej, ni¿ myœlisz.)

Na podstawie przytoczonych dokumentów, zarówno formalnych, jak
i nieformalnych (przewodniki i poradniki), mo¿na stwierdziæ, ¿e whistleblo-
wing jest powa¿nym narzêdziem w ramach programów etycznych, u³atwiaj¹-
cym rzetelne i uczciwe funkcjonowanie organizacji w kulturze zachodniej,
g³ównie anglosaskiej. Oprócz stworzenia oficjalnych i formalnych dokumen-
tów bêd¹cych odpowiedzi¹ na pojawiaj¹ce siê problemy, zadbano o ludzki
aspekt osób zaanga¿owanych w nag³oœnieniu informacji o przestêpstwie.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie wysi³ki w³o¿one w ukszta³towanie przejrzy-
stej polityki zapobiegania i naprawiania wyrz¹dzonych krzywd, bo przestêp-
stwo zawsze oznacza czyj¹œ krzywd¹, mia³y równie¿ na celu zapobiegniêciu
kojarzenia whistleblowingu ze zwyk³ym, z³oœliwym donoszeniem. Coraz czê-
œciej etyka biznesu, w perspektywie globalizacji, wymaga rzetelnej wiedzy
etycznej. Pobudki religijne czy osobiste, chocia¿ s¹ pocz¹tkiem prawid³owe-
go odró¿niania dobra od z³a, bez wsparcia ze strony prawa ju¿ nie wystarcz¹,
aby zapobiec katastrofom. W tym celu coraz wiêcej firm decyduje siê
na wprowadzenie do dzia³alnoœci swojej organizacji programów etycznych. 
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Marek Arszu³owicz

WHISTLEBLOWING: DISCLOSING IN GOOD FAITH

S u m m a r y

Whistleblowing is a way of revealing the truth. Throughout centuries, starting in
the Middle Aged England, it has been shaped into a legal tool of preventing wrong-
doing and money embezzlement in Anglo Saxon countries. The United States of
America is the most advanced in using qui tam cases. The name is taken after Latin
phrase, which translates: „On behalf of the king...”. 

Since blowing the whistle is a complex problem of ethics, managing information,
religion, culture, and legal law, those who want to reveal information need technical help
of specialists. There are still some unanswered questions concerning whistleblowers: for
some people they are heroes, mostly in America, but for some they are a different kind
of informers, mostly in Europe, that carries the heritage of totalitarian systems. 
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Transforming whistleblowing into Polish reality might be a bit difficult for two
reasons: 1. it may be misunderstood with simple informing and might have negative
connotation, 2. there is a linguistic problem of translation of the term into simple, un-
derstandable Polish expression. Additionally, Polish legal system does not recogni-
ze those kinds of activities as useful, and for majority of society it is a novelty in bu-
siness world. 

key words: whistleblowing, whistleblower, qui tam, whistleblowers guidelines,
FFCA


