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Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 wprowa-
dziła procedurę anonimizacji danych osobowych pracownika lub innej 
osoby w dokumentach zawartych w aktach kontroli, jeżeli zastrzegły 
one ich  nieujawnianie, a  zachodzi uzasadniona obawa, że  informacje 
udzielone w sprawach objętych kontrolą mogą narazić je na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut2. To bardzo pomocne narzędzie, jednak w związ-
ku z brakiem kompleksowej regulacji prawnej w tej dziedzinie, nastrę-
cza wielu trudności, przede wszystkim kontrolerom. Można to zmie-
nić, wprowadzając rozwiązania wzorowane na przepisach europejskich.

Anonimizacja danych 
w postępowaniu kontrolnym

Administracja rządowa

MARCIN BEDNARCZYK12

Anonimizacja danych nie była wcześniej 
stosowana w postępowaniach3 kontrol-
nych w administracji rządowej i nie jest 
wykorzystywana przez Najwyższą Izbę  
Kontroli.

Unormowanie to zostało umieszczone 
w ustawie o kontroli, w rozdziale do-
tyczącym dokumentacji kontroli i nie 
ma oprócz niego innych odnoszących 

1 Obowiązuje od 1.1.2012, Dz.U. poz. 1092; zwana dalej „ustawą o kontroli”.
2 Art. 55 ust. 2 ustawy o kontroli.
3 Do czasu wejścia w życie ustawy o kontroli obowiązywało kilkadziesiąt różnego rodzaju regulacji prawnych 

w organach i urzędach centralnych administracji rządowej, będących aktami powszechnie, bądź wewnętrz-
nie obowiązującymi.

4 Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli.

się do tej materii. Dlatego przepis może 
wprowadzać w błąd co do celu, któremu 
ma służyć. Wydawać się może, że ustawo-
dawcy chodziło o uregulowanie technicz-
nej strony udostępnienia przez kontrole-
ra akt kontroli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej4, jeśli wystąpiła podstawa 
do zastosowania procedury anonimizacji. 
Natomiast z założenia, w projektowa-
nym akcie miała zostać określona klau-
zula stanowiąca o prawie do odmowy 
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udostępnienia akt kontroli z uzasadnio-
nych względów dla dobra postępowa-
nia kontrolnego. W celu zobrazowania 
tej sytuacji wskazano, iż może to nastąpić 
jeśli kontroler uzna, że przekazanie akt 
kontroli umożliwi identyfikację osoby, 
od której dokument pochodzi, a zastrze-
gła ona zachowanie poufności. Podobnie 
byłoby w razie udostępnienia kierowni-
kowi jednostki kontrolowanej informacji 
uzyskanych, np. z ankiet5. Według mnie 
drugi przykład jest niewłaściwy, gdyż an-
kiety są przeważnie dokumentami ano-
nimowymi, co nie znaczy, że z założenia 
będą objęte anonimizacją w trybie usta-
wy o kontroli. 

Należy jednak przyjąć, że procedura 
i w tym wypadku może być wdrożona, gdyż 
istnieje możliwość rozpoznania ankietowa-
nego, na przykład po charakterze pisma, 
czy po sposobie udzialania odpowiedzi.

W praktyce anonimizacja danych sta-
nowi dużo szerszy problem. Wprawdzie 
wiodącym celem kontroli jest ocena dzia-
łalności jednostki kontrolowanej, dokona-
na na podstawie ustalonego stanu faktycz-
nego6, ale w wypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości, chodzi również o zbadanie 
ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób 
odpowiedzialnych7. Z  tego  względu 
wprowadzono możliwość skorzystania 

5 Projekt założeń do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z września 2010 r., s. 28 i uzasad-
nienie do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z maja 2011 r., s. 9 – druk sejmowy nr 4218.

6 Art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli.
7 Art. 3 ust. 2 ustawy o kontroli.
8 W art. 53 ustawy o kontroli wskazano jedynie, że w przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych 

okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykro-
czenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przeprowadza 
się w trybie zwykłym.

9 Wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o kontroli przez Prezesa Rady Ministrów, które udostępnia 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – <bip.kprm.gov.pl>.

przez pracowników jednostek kontrolo-
wanych lub inne osoby wskazane w postę-
powaniu kontrolnym z prawa zastrzeżenia 
danych umożliwiających ich identyfikację, 
jeśli mogłoby to narazić je na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut. Chodzi tu przede 
wszystkim o informacje (dokumenty, rze-
czy) dotyczące przestępstw, przestępstw 
skarbowych, wykroczeń, wykroczeń skar-
bowych lub naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych, a przynajmniej naruszeń 
dyscyplinarnych lub praw pracowniczych 
oraz odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody. 

W ustawie o kontroli nie określono 
odrębnego postępowania na wypadek 
uzyskania podczas czynności informa-
cji o takim charakterze8. Ta luka została 
poniekąd uzupełniona w akcie nienor-
matywnym, tj. Standardach kontroli 
w administracji rządowej z 30 sierpnia 
2017 r.9 Wskazano w nich, że w wypad-
ku ujawnienia w toku kontroli okoliczności 
wskazujących na popełnienie przestęp-
stwa lub wykroczenia albo przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 
naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych lub innych czynów, za które ustawo-
wo przewidziana jest odpowiedzialność, 
kontroler ma niezwłocznie informować 
o tym kierownika komórki do spraw 
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kontroli, który  podejmuje właściwe 
działania10. Zatem jest on zobligowany 
do nadania odpowiedniego biegu sprawie 
na podstawie obowiązujących ustawowo 
przepisów prawa.

Według wskazanej normy ustawy o kon-
troli, to kontroler udostępnia akta kontroli, 
po anonimizacji w dokumentach danych 
osobowych pracownika lub innej osoby, 
jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki. 
Przepis odnosi się ogólnie do czynności 
anonimizacji danych w dokumentach, 
w tym osobowych, w wyniku zastrzeżenia 
tej procedury przez osoby udzielające infor-
macji. Dlatego, z całą pewnością anonimi-
zacji nie można ograniczać tylko do ustnych 
lub pisemnych wyjaśnień wnioskodawcy. 
Mogą to być także m.in. jego oświadcze-
nia11, a nawet dokumenty lub rzeczy (do-
wody), których pochodzenie bądź akty 
utrwalające ich przekazanie pozwalają 
na jego identyfikację, np. notatka służ-
bowa12, protokół oględzin13 czy protokół 
pobrania/ zabezpieczenia dokumentów/
rzeczy14.

Procedura anonimizacji
Analiza wspomnianego unormowania 
nasuwa wiele wątpliwości, począwszy 
od zagadnień technicznych anonimiza-
cji i czasu dokonania oraz jej trwałości, 

10 Pkt IV.2.14.; poprzednio regulował to pkt IV.2.14. Standardów kontroli w administracji rządowej z 10.2.2012.
11 Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli.
12 Art. 32 ust. 3 ustawy o kontroli.
13 Art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy o kontroli.
14 W ustawie o kontroli nie wskazano formy protokołu dla tak istotnych czynności, mimo to, taka forma wydaje 

się właściwsza niż udokumentowanie ich notatką służbową, aby nadać im wyższą rangę (przyp. aut.).
15 Zob. np. wyroki: NSA sygn. I OSK 1075/11 z 1.9.2011, WSA w Warszawie sygn. II SAB/Wa 90/10 z 21.6.2010, sygn. 

II SAB/Wa 339/10 z 1.2.2011, sygn. II SAB/Wa 105/11 z 10.5.2011, sygn. I SAB/Wa 231/11 z 13.7.2011.
16 M. Antoniak: Kontrola�rządowa�w�administracji�publicznej.�Podręcznik�dla�kontrolujących�i�kontrolowanych, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 234, 237-238.

po krąg osób, które mogą podlegać tej pro-
cedurze, a także podstaw do uzyskania 
tego uprawnienia. Obiekcje budzi rów-
nież zakres ochrony i ewentualne objęcie 
nią innego rodzaju postępowań, które mogą 
być konsekwencją postępowania kontrol-
nego lub mu towarzyszyć. Dlatego, moim 
zdaniem, procedura anonimizacji danych 
osobowych pracownika lub innej osoby 
oraz udzielanych przez nich informacji 
jest incydentalnie stosowana. Dla roz-
ważenia problemu istotny jest również, 
pogląd funkcjonujący w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, że w przewa-
żającej większości dokumentacja dotycząca 
przebiegu i efektów kontroli jest informacją 
publiczną15, czyli – z pewnymi wyjątkami 
– dostępną na wniosek. Między innymi, 
do tego rodzaju wyjątków będzie należała 
anonimizacja danych osobowych w try-
bie ustawy o kontroli. Wskazuje na to np. 
M. Antoniak, traktując to narządzie kon-
trolne, jako swoiste lex specialis wzglę-
dem przepisów o dostępie do informacji 
publicznej16.

Do  procedury anonimizacji dość 
szczegółowo odniesiono się natomiast 
w Wytycznych Ministra Spraw We-
wnętrznych, w celu ujednolicenia modelu 
postępowania kontrolnego w tym resorcie. 
Mogą być one stosowane także do kontroli 
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w administracji rządowej, w zakresie nie-
uregulowanym w ustawie o kontroli17, 
mimo że zostały opracowane na potrze-
by kontroli wewnętrznych. 

Z tych względów poniżej zostaną przy-
wołane obowiązujące w tym zakresie wy-
tyczne. Unormowano w nich, że kierow-
nik podmiotu kontrolowanego lub osoba 
przez niego pisemnie wskazana na każ-
dym etapie prowadzonej kontroli ma prawo 
wglądu do akt kontroli, z zachowaniem 
przepisów o tajemnicy prawnie chronio-
nej, z wyłączeniem programu kontroli, 
którego nie udostępnia się podmiotowi 
kontrolowanemu do czasu jej  zakończenia. 
Dalej określono, że kierownik podmiotu 
kontrolowanego lub osoba przez niego pi-
semnie wskazana ma prawo do otrzymy-
wania odpisów dokumentów stanowiących 
dowody18, zawartych w aktach kontroli, 
z wyjątkiem dokumentów poświadczonych 
za zgodność z oryginałem lub kopią, prze-
kazanych kontrolerowi przez kierownika 
podmiotu kontrolowanego lub pracowni-
ka podmiotu kontrolowanego, przy czym 
odpis danego dokumentu sporządza się 
i wydaje tylko jeden raz. 

Natomiast akta kontroli udostępnia się 
po anonimizacji w dokumentach danych 
osobowych pracownika lub innej osoby, 
jeśli zastrzegły one nieujawnianie da-
nych umożliwiających ich identyfikację, 

17 § 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy 
lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 
stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.5.2012 w sprawie wprowadze-
nia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących 
organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) – zwana dalej „wytycznymi MSW”.

18 § 20 ust. 2 wytycznych MSW.
19 § 40 wytycznych MSW.

a zachodzi uzasadniona obawa, że udzie-
lone informacje w sprawach objętych kon-
trolą mogą kogoś narazić na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu udziele-
nia tych informacji. Następnie wskaza-
no, że anonimizacji danych dokonuje się 
na kopii dokumentu, którą udostępnia się 
kierownikowi podmiotu kontrolowanego 
lub osobie przez niego pisemnie wskazanej, 
a kopia włączana jest później do akt kon-
troli. Natomiast kierownikowi podmio-
tu kontrolowanego lub osobie przez niego 
pisemnie wskazanej wydaje się doku-
ment bez danych osobowych. Ustalono 
także, że kontroler poucza pracownika 
lub inną osobę o możliwości skorzysta-
nia z uprawnienia anonimizacji jego da-
nych osobowych jeden raz, przy pierwszej 
czynności z ich udziałem, z tym zastrze-
żeniem, że oświadczenie o skorzystaniu 
z tego uprawnienia składa się na piśmie. 
Na koniec wskazano, iż w toku realizacji 
czynności kontrolnych odpisy sporządza 
kontroler za zgodą kierownika zespołu 
kontrolnego. 

Natomiast po zakończeniu kontroli odpi-
sy sporządza pracownik komórki kontroli 
za zgodą jej kierownika, a fakt udostępnie-
nia akt do wglądu oraz wydania odpisów 
dokumentów odnotowuje się w formie 
notatki służbowej, którą włącza się do akt 
kontroli19.
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Wypracowane przez Ministra postępo-
wanie w zakresie anonimizacji wydaje się 
racjonalne i ukierunkowane na zachowa-
nie ekonomiki czynności związanych z tą 
procedurą. Dlatego uważam, że można 
posiłkować się wskazanymi wytycznymi 
podczas kontroli realizowanych na pod-
stawie ustawy o kontroli – nie tylko 
w MSWiA – z uwagi na ubogość jej regu-
lacji w tym względzie.

Zagadnienia techniczne  
i ramy czasowe
Techniczna strona dokonywania anoni-
mizacji nie stwarza problemów. Jednak 
może wystąpić konieczność nie tylko ano-
nimizacji danych osobowych, ale także in-
nych umożliwiających identyfikację osób, 
które zastrzegły zastosowanie tej proce-
dury. Z tych względów może dojść do ko-
nieczności czasowego usunięcia całego do-
kumentu (fotografii, koperty z nośnikiem 
danych) z akt kontroli na czas ich udo-
stępnienia kierownikowi jednostki kon-
trolowanej. Uważam, że trzeba wówczas 
zastąpić taki dokument lub rzecz czystą 
kartą, z zawartą na niej informacją o zasto-
sowanej procedurze anonimizacji. Moim 
zdaniem proces anonimizacji dotyczy 
również wszelkich danych, w tym zare-
jestrowanego na nośnikach wizerunku 
oraz głosu, a także informacji umiesz-
czonych w aktach kontroli, wraz z wy-
kazem zawartości akt, mogących pozwolić 
na ewentualne rozpoznanie osoby, któ-
rej przyznano status swoistego świadka 
anonimowego (tzw. świadka incognito). 

20 Zob. art. 184 k.p.k. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).

Tego rodzaju instytucja funkcjonuje w po-
stępowaniu karnym20 od wielu lat, ale 
jest obwarowana wieloma wymogami, 
które mają zapewnić uniknięcie zarówno 
potencjalnego, jak i realnego zagrożenia 
dla życia i zdrowia świadków. Wprawdzie 
w postępowaniu kontrolnym nie można 
doszukiwać się takich poważnych zagro-
żeń, ale trzeba wziąć pod uwagę realne 
zagrożenia związane np. z nieudolnie do-
konaną anonimizacją. 

Dla pracownika będzie to w głównej mie-
rze możliwość utraty pracy lub narażenie 
się przynajmniej na konsekwencje dyscy-
plinarne, a dla kontrolerów, kierownika 
komórki do spraw kontroli czy nawet kie-
rownika jednostki kontrolującej, narażenie 
się na zarzut niedopełnienia obowiązków 
służbowych lub przekroczenia uprawnień. 
Uważam, że w tak istotnej sprawie może 
mieć miejsce nie tylko odpowiedzialność 
dyscyplinarna czy porządkowa pracow-
ników instytucji kontrolującej, ale nawet 
karna, rozpatrywana pod kątem czynu 
z art. 231 k.k.

Odnośnie do czasu dokonywania ano-
nimizacji w aktach kontroli, wydaje się, 
że zainicjowanie procedury powinno na-
stąpić z chwilą złożenia wniosku o udo-
stępnienie akt przez osobę uprawnioną. 
Natomiast co do trwałości jej zachowania 
stoję na stanowisku, iż dokonane zmiany 
anonimizacyjne w aktach kontroli powinny 
zostać utrzymane aż do zakończenia całego 
procesu kontroli, gdyż kierownik jednostki 
kontrolowanej ma prawo wglądu do akt, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy 



Nr 5/wrzesień-październik/2018 19 

Anonimizacja danych w postępowaniu kontrolnym   kontrola i audyt

prawnie chronionej, na każdym etapie 
prowadzonej kontroli21. Bezsporne jest, 
że przez kontrolę stricte (nie tylko w ujęciu 
ustawy o kontroli) należy rozumieć okres 
od wydania upoważnienia do kontroli22 
do czasu zatwierdzenia wystąpienia po-
kontrolnego lub sprawozdania z kontroli 
lub też pisma o odstąpieniu od kontro-
li kierownika jednostki kontrolującej23. 
Po tym czasie wniosek kierownika jed-
nostki kontrolowanej o udostępnienie 
akt kontroli jest bezpodstawny. Byłby 
także niecelowy, gdyż informacje z akt 
kontroli są zbędne przy wyborze sposobu 
realizacji zaleceń, albo innego sposobu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości24.

Dopiero po weryfikacji sposobu wyko-
nania zaleceń, wykorzystania wniosków 
lub podania przyczyn ich niewykorzystania 
albo innego sposobu usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości, przed przygotowa-
niem akt kontroli do archiwizacji, powin-
no nastąpić odanonimizowanie, wyjęcie 
kopii dokumentów objętych procedurą 
i umieszczenie ich na końcu akt oraz ułoże-
nie właściwych dokumentów, a następnie 
ostateczne ich zamknięcie.

Kto może podlegać procedurze
Jeśli chodzi o krąg osób, które mogą zo-
stać objęte procedurą anonimizacji (przy 

21 Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli.
22 Jeśli data wystawienia upoważnienia będzie pokrywała się z ustaloną datą rozpoczęcia kontroli. Natomiast 

w wypadku wystawienia upoważnienia do kontroli z wyznaczeniem innej daty rozpoczęcia kontroli (obowią-
zywania upoważnienia) – okres ten powinien być liczony od daty obowiązywania upoważnienia.

23 Art. 50 ustawy o kontroli.
24 Art. 49 ustawy o kontroli.
25 Art. 28 ustawy o kontroli.
26 Art. 55 ust. 2 w zw. z art. 30 ust 1 i 2 ustawy o kontroli.
27 Art. 5 ust. 1 ustawy o kontroli.
28 Zob. również M. Antoniak: Kontrola..., op.cit., s. 32 i 34.

spełnieniu ustawowych przesłanek), 
po pierwsze będą to osoby posiadające 
status pracowników jednostki kontrolo-
wanej. Do tego grona należałoby zaliczyć 
również byłych pracowników jednostki 
kontrolowanej25, a także każdą osobę, która 
udzieliła informacji na potrzeby kontroli 
w sprawach nią objętych26.

W rozumieniu ustawy o kontroli za pra-
cownika uważa się także funkcjonariusza, 
żołnierza zawodowego, członka organu ko-
legialnego, a także osobę, która wykonuje 
pracę w jednostce kontrolowanej na pod-
stawie innej umowy niż umowa o pracę27 
(wykonujących pracę na podstawie umowy 
o pracę lub umów tożsamych, czyli powo-
łania, wyboru, mianowania i spółdzielczej 
umowy o pracę), jak również osoby wyko-
nujące obecnie lub wcześniej pracę na pod-
stawie umów cywilno-prawnych, takich 
jak umowy – zlecenie, umowy o dzieło, 
czy też inne umowy nienazwane28.

Procedurą anonimizacji mogą zostać 
objęte także inne osoby niezwiązane 
z podmiotem kontrolowanym, a posia-
dające jakąkolwiek wiedzę w zakresie 
prowadzonej kontroli, którą podzieliły 
się z kierownikiem jednostki kontrolują-
cej, czy też działającymi z jego upoważ-
nienia kontrolerami. Moim zdaniem, 
w wyjątkowych sytuacjach anonimizacją 
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można objąć biegłego29 (ale nie w zakre-
sie wykonywanych czynności biegłego 
czy tłumacza języka migowego), tłuma-
cza (ale nie w zakresie wykonywanego 
tłumaczenia), a nawet byłego kierownika 
jednostki kontrolowanej. Natomiast ta-
kiego statusu nie powinien uzyskać sam 
kierownik jednostki kontrolującej, kierow-
nik komórki do spraw kontroli oraz kon-
trolerzy, którzy powinni działać trans-
parentnie, z zachowaniem zasad postę-
powania opartych na przepisach prawa, 
na rzecz prowadzonej lub nadzorowanej 
przez nich kontroli. Przede wszystkim 
procesowi anonimizacji nie powinien 
podlegać kierownik jednostki kontrolo-
wanej30, gdyż to on oraz reprezentowany 
przez niego podmiot jest poddany ocenie, 
a anonimizacja służy w rzeczywistości 
ochronie informacji przed nim (w zde-
cydowanej większości przypadków in-
formacje te będą działały na niekorzyść 
kierownika). Nie wydaje się także uza-
sadnione, aby z tego uprawnienia mogły 
skorzystać osoby reprezentujące organy 
i jednostki udostępniające dokumenty 
niezbędne do przygotowania i przepro-
wadzenia kontroli oraz organy i jednostki 
administracji rządowej udostępniające 
dokumenty, udzielające informacji lub wy-
jaśnień niezbędnych do przeprowadze-
nia kontroli31, gdyż przysługuje ono tylko 
osobom fizycznym.

29 Art. 33 ustawy o kontroli.
30 Kierownika jednostki kontrolowanej w myśl przepisów ustawy o kontroli nie można utożsamiać jednocześnie 

z pracownikiem jednostki kontrolowanej, gdyż posiadają oni odrębne statusy.
31 Art. 15 ust. 2 i art. 34 ustawy o kontroli.
32 K. Lewandowska, T. Lewandowski: Ustawa�o�kontroli�w�administracji�rządowej.�Komentarz, LexisNexis, War-

szawa 2013, s. 138.
33 Whistleblower: osoba dmuchająca w gwizdek.

Jeśli  chodzi o  podstawy do  obję-
cia anonimizacją, należy zgodzić się 
ze  stanowiskiem K. Lewandowskiej 
i T. Lewandowskiego, że decyzja dotycząca 
anonimizacji danych pozostaje w uznaniu 
kontrolera, ale w przypadku zgłoszenia ta-
kiej uzasadnionej prośby powinna zostać 
uwzględniona32. Można jedynie dodać, 
że władcza decyzja kontrolera tak napraw-
dę jest symboliczna, gdyż w razie wniesie-
nia zastrzeżenia co do anonimizacji danych 
i przedstawienia jakichkolwiek powodów 
wskazujących na uprawdopodobnienie 
uzasadnionej obawy – wniosek ten po-
winien zostać uwzględniony. Dlatego wła-
ściwie zawsze wdrożenie tej procedury 
wydaje się z góry przesądzone na korzyść 
wnioskującego.

Chciałbym także odnieść się do prze-
słanek pozytywnych oraz negatywnych 
przy ubieganiu się o objęcie anonimiza-
cją. W wypadku pozytywnego udziela-
nia informacji (przedstawienia dowodów) 
o nieprawidłowościach przez osobę na po-
trzeby kontroli, w celu ogólnie rozumia-
nego dobra jednostki kontrolowanej, całej 
instytucji, Skarbu Państwa czy państwa, 
będziemy mieli do czynienia z tzw. sy-
gnalistą. W literaturze sygnalista nazy-
wany jest też zamiennie demaskatorem, 
donosicielem w dobrej wierze, ujawnia-
czem33. Co do zasady określenia tego używa 
się w stosunku do osoby, która ujawnia 
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informacje na temat zagadnień zagrażają-
cych interesowi publicznemu w kontek-
ście stosunków pracowniczych, zarów-
no w sektorze prywatnym, jak i publicz-
nym34. Sygnalista nie zawsze jednak musi 
być pracownikiem. Informacje o niepra-
widłowościach czy korupcji może uzy-
skać, jeśli jest związany z danym miejscem 
w inny sposób, np. będąc zatrudnionym na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź 
świadcząc usługi na rzecz jakiegoś podmio-
tu, czy będąc żołnierzem lub agentem służb 
specjalnych. Kluczowymi elementami od-
różniającymi sygnalistów od zwykłych 
donosicieli jest z jednej strony działanie 
w dobrej wierze, a nie np. w ramach ze-
msty, czy dla korzyści finansowej, z drugiej 
zaś to, że podejmowane przez nich działania 
są dokonywane w interesie publicznym35. 
Uważam, że do kręgu sygnalistów „w do-
brej wierze” można zaliczyć także tych, 
którzy udzielili informacji w ramach skru-
chy lub samooskarżenia. Pozostałe sytuacje 
dotyczą osób działających „w złej wierze”, 
czyli w ramach własnego interesu, tj. celów 
wskazanych wcześniej, czy też chcą odda-
lić od siebie zarzuty o nieprawidłowości 
i uniknąć odpowiedzialności.

W opisanej sytuacji, na podstawie usta-
wy o kontroli, trudno będzie odmówić 
przyznania statusu „anonimowego in-
formatora”, jeśli pojawi się taki wniosek, 
nawet gdyby osoby reprezentujące pod-
miot kontrolujący (kontroler, kierownik 

34 Definicja pojęcia zawarta w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec (2014) 7 z 30.4.2014. 
dotyczącej ochrony sygnalistów.

35 D. Głowacka, A. Ploszka, M. Sczaniecki: Wiem�i�powiem�–�ochrona�sygnalistów�i�dziennikarskich�źródeł�in-
formacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 10-11.

36 Art. 22 pkt 6 ustawy o kontroli.

komórki ds. kontroli, kierownik jednostki 
kontrolującej) miały wiedzę o negatyw-
nych przesłankach do zastosowania pro-
cedury. Jeżeli nawet sygnalista „w złej wie-
rze” zostanie objęty anonimizacją, należy 
pamiętać, iż kontroler w trakcie czynno-
ści ma prawo do swobodnego stosowania 
środków dowodowych przewidzianych 
w ustawie36. Aspekt ochrony prawnej de-
maskatorów zostanie poruszony w dalszej 
części artykułu.

Należałoby jeszcze dodać, że w trybie 
ustawy o kontroli możemy mieć do czy-
nienia z podjęciem inicjatywy udziele-
nia informacji przez samego sygnalistę, 
a także przez kontrolera.

Trwałość ochrony  
w innych przepisach prawa
Odnosząc się do ochrony i ewentualnego 
objęcia nią innego rodzaju postępowań, 
które mogą zostać zainicjowane przez kon-
trolę, w praktyce spotkałem się ze stano-
wiskiem, że nie jest to możliwe (mogą one 
zostać zainicjowane już w trakcie postępo-
wania kontrolnego, na podstawie dowodów 
z akt kontroli, jak również na podstawie 
wystąpienia pokontrolnego albo spra-
wozdania z kontroli). Przepisy ustawy 
o kontroli regulują tylko kwestię udo-
stępniania akt kierownikowi jednostki 
kontrolowanej, a nie innym podmiotom, 
w tym np. prokuratorowi, policji, rzecz-
nikowi dyscypliny finansów publicznych, 
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rzecznikowi dyscyplinarnemu czy praco-
dawcy. Z powyższego wynika, że postę-
powanie z aktami (dowodami) powinno 
być regulowane przez ustawy szczególne, 
w zakresie postępowania z dokumentami 
i dowodami objętymi ochroną informacji 
prawnie chronionych, w tym tajemnicami 
zawodowymi. 

Moim zdaniem, w opisywanym przy-
padku, jeśli chodzi o informacje zawarte 
w aktach kontroli oraz dokumentach bę-
dących ich nośnikami, mamy do czynienia 
z informacją prawnie chronioną oraz za-
wodową (służbową) tajemnicą „kontroler-
ską” i pod tym kątem należy rozpatrywać 
ich możliwą ochronę.

W wyniku analizy przepisów Kodeksu 
postępowania karnego (k.p.k.), Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nia (k.p.w.), ustawy o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych czy przykładowo przepisów 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej człon-
ków korpusu służby cywilnej albo funk-
cjonariuszy, w tym przepisów w aktach 
wykonawczych do nich, tylko w trybie 
postępowania karnego (zarówno przygo-
towawczego, jak i następującego po nim 
postępowania sądowego) można doszukać 
się rozwiązań pomocnych dla zapewnienia 
właściwej ochrony osoby objętej procedurą 
anonimizacji danych. Istnieją w nich bo-
wiem rozwiązania przyjęte dla świadka 
anonimowego, unormowane w art. 184 
k.p.k. i rozporządzeniu wydanym na pod-
stawie § 9 cyt. przepisu37.

37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2003 w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy 
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami 
z zeznań tego świadka (Dz.U. z 2016 r. poz. 1869, z późn. zm.).

Są to jednak rozwiązania znacznie od sie-
bie odbiegające. Przede wszystkim o wy-
korzystaniu instytucji świadka incognito 
w postępowaniu karnym decyduje sąd, 
a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, natomiast w postępowaniu 
kontrolnym o anonimizacji decyduje kon-
troler. Sąd albo prokurator mogą wydać 
postanowienie o zachowaniu w tajemni-
cy okoliczności umożliwiających ujawnie-
nie tożsamości świadka, w tym danych 
osobowych, jeżeli nie mają one znacze-
nia dla rozstrzygnięcia w sprawie, w sy-
tuacji gdy zachodzi uzasadniona obawa 
niebezpieczeństwa dla jego życia, zdro-
wia, wolności albo mienia w znacznych 
rozmiarach lub osoby dla niego najbliższej. 
W kontroli nie wydaje się postanowienia, 
natomiast przesłanką zastosowania ano-
nimizacji jest tylko uprawdopodobnienie 
przez wnioskodawcę, że zachodzi uza-
sadniona obawa, iż udzielone informacje 
w sprawach objętych kontrolą mogą narazić 
go na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut 
z powodu ich  udzielenia. W obu postę-
powaniach inicjatywa zastosowania po-
szczególnych procedur może znajdować się 
zarówno po stronie samych zainteresowa-
nych objęciem ochroną, jak i organów lub 
osób je reprezentujących. Postępowanie 
karne, po wdrożeniu procedury, toczy się 
w tym zakresie bez udziału stron i obję-
te jest tajemnicą jako informacja niejaw-
na o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle 
tajne”, a w kontroli osoba objęta anonimi-
zacją nie ma statusu strony i postępowanie 
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nie jest obejmowane ochroną jak dla infor-
macji niejawnych, chyba że jego przedmiot 
dotyczy takich informacji. W postępowa-
niu karnym można nie przyznać uprawnie-
nia świadka incognito oraz kwestionować 
to rozstrzygnięcie, a także uchylić tę insty-
tucję (i kwestionować również to rozstrzy-
gnięcie), czego próżno szukać w ustawie 
o kontroli. Wprawdzie możliwe jest od-
mówienie anonimizacji danych z uwagi 
na brak prawdopodobieństwa wystąpienia 
uzasadnionej obawy, że udzielone infor-
macje mogą narazić pracownika lub inną 
osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut, 
ale raz przyznanego uprawnienia nie da się 
zakwestionować, chyba że sam wniosko-
dawca z niego zrezygnuje. Poza tym w po-
stępowaniu karnym jest wiele regulacji 
dotyczących postępowania z dokumen-
tami, np. postanowieniami i protokołami 
czy nośnikami informacji, a także takty-
ki działań (przesłuchań), aby nie do-
szło do dekonspiracji świadka incognito. 
Natomiast w wypadku kontroli wskazano 
tylko, że kontroler udostępnia akta po ano-
nimizacji w dokumentach danych osobo-
wych pracownika lub innej osoby, jeżeli 
zastrzegły one ich nieujawnianie.

Oczywiście prokurator lub  sąd 
nie mają obowiązku bezwzględnego za-
stosowania anonimizacji, bez wystąpie-
nia przesłanek do wdrożenia następczo 
instytucji świadka incognito. Kluczowe 

38 Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm..
39 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.9.2017 w sprawie sposobu postępowania z protokołami 

przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w ta-
jemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji  
(Dz.U. poz. 1733).

40 Art. 41 § 1 k.p.w. (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.). 
41 Dz.U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.

znaczenie ma także wskazanie, że sąd, 
a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, może wydać postanowienie 
o zachowaniu w tajemnicy okoliczności 
umożliwiających ujawnienie tożsamości 
świadka, w tym danych osobowych, jeżeli 
nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia 
w sprawie, czyli nie mogą być jedynym 
dowodem. Taka sytuacja w postępowa-
niu kontrolnym nie ma znaczenia dla za-
stosowania procedury anonimizacji da-
nych. Pomimo powyższego, nie oznacza 
to, że można dowolnie postępować z do-
kumentami objętymi tajemnicą zawodo-
wą, a co za tym idzie z zawartymi w nich 
informacjami. W tej sytuacji powinny 
być zastosowane rozwiązania określone 
w art. 180 § 1 Kodeksu postępowania kar-
nego (k.p.k.)38 w zw. z art. 181 § 1 k.p.k., 
a postępowanie z nimi – na podstawie 
przepisów wykonawczych do art. 181 § 2 
k.p.k.39 Jednak już w wypadku czynności 
wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, 
czy następującego po nim postępowania 
sądowego w sprawie o wykroczenie sytu-
acja znacznie się komplikuje, gdyż art. 184 
k.p.k. nie został implementowany do po-
stępowania w sprawach o wykroczenia40. 
Z tych względów należałoby chronić insty-
tucję anonimizacji na podstawie przepisów 
art. 41 § 3 w zw. z § 5 k.p.w.41, na podsta-
wie przepisów wykonawczych do art. 181 
§ 2 k.p.k. Odnośnie do prowadzonych 
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postępowań dotyczących czynów mogą-
cych stanowić naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych, ochrony w zakresie 
anonimizacji danych osobowych i udzie-
lonych informacji należałoby się doszuki-
wać w przepisach regulujących tryb i za-
sady prowadzenia tego postępowania42. 
W wypadku wykorzystania dokumentów 
lub informacji podlegających anonimizacji, 
na potrzeby postępowań dyscyplinarnych 
lub czynności w zakresie odpowiedzialno-
ści pracowniczej43, zarówno unormowania 
ustawowe44, jak i przepisy wykonawcze 
do nich45 nie odnoszą się do tej problema-
tyki. Podobnie sytuacja przedstawia się 
jeśli chodzi o odpowiedzialność majątko-
wą pracownika.

W prawie polskim nie istnieją przepisy 
wyraźnie regulujące status sygnalistów, 
choć standardy międzynarodowe nakła-
dają na państwa obowiązek stworzenia 
ram prawnych dla ich działalności. Wynika 
on z ratyfikowanej przez Polskę cywilno-
prawnej konwencji Rady Europy o korupcji 

42 Art. 86 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3, art. 91 ust. 6 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy z 17.12.2004 o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311).

43 W administracji rządowej mamy do czynienia najczęściej z pracownikami korpusu służby cywilnej, pracow-
nikami spoza korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszami np. Policji.

44 Zob. np. rozdział 9 ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.), rozdział 
VI k.p. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) czy rozdział 10 ustawy z 6.4.1990 o Policji (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2067, z późn.zm.).

45 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.4.2009 w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępo-
wania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz.493); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 13.2. 2014 w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscy-
plinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U. poz. 306).

46 Dz.U. z 2004 r. poz. 2443.
47 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony sygnalistów nr 1729 (2010), 

rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1916 (2010) pt. Ochrona�sygnalistów, reko-
mendacja Komitetu Ministrów CM/Rec (2014) dotycząca ochrony sygnalistów, raport Specjalnego Spra-
wozdawcy ONZ ds. promocji oraz ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi 
dotyczącego ochrony dziennikarskich źródeł informacji i praw sygnalistów (sygn. dokumentu A/70/361), 
raportu Komitetu ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wzmoc-
nienie�ochrony�praw�sygnalistów.

48 D. Głowacka, A. Ploszka, M. Sczaniecki: Wiem�i�powiem..., op.cit., s. 18-19.

z 1999 r.46, orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz wielu 
aktów o charakterze prawnie niewiążą-
cym47. Mimo to Polska pozostaje jednym 
z krajów, w których nie istnieją odrębne 
regulacje dotyczące ochrony sygnalistów. 
Nie oznacza to jednak, że pozbawieni są ja-
kichkolwiek instrumentów ochrony. Mogą 
je oprzeć na niewiążących prawnie aktach 
tzw. prawa miękkiego. Chociaż nie da się 
z nich wyprowadzić konkretnego obowiąz-
ku, którego realizacji można by następnie 
domagać się na drodze sądowej, niemniej 
stanowią one pewną wskazówkę interpre-
tacyjną dla sądów i zapowiedź rozwoju 
prawa międzynarodowego w tym zakre-
sie, a także wpływają na kształt standardu 
ochrony sygnalistów. Innymi słowy, powo-
łanie się na te dokumenty stanowi dodat-
kowy argument przemawiający za koniecz-
nością rozważenia przez sąd problematyki 
szczególnego statusu sygnalisty48. Należy 
mieć nadzieję że nastąpi rozwój polskie-
go prawa w tej dziedzinie, a odpowiednie 
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gwarancje ochrony dla demaskatorów zo-
staną szybko wdrożone, gdyż jest dostrze-
gany brak unormowań w tym względzie49.

Taktyka przy procedurze
Wdrożenie procedury anonimizacji naj-
częściej jest inicjowane przez kontrole-
ra przez pouczenie osoby, która składa 
wyjaśnienia lub oświadczenie. Zalecane 
jest przy tym, aby pouczenie zostało udo-
kumentowane na piśmie, np. na formu-
larzu50, w protokole lub w dodatkowym 
oświadczeniu osoby pouczonej, a ona 
potwierdza, że jest świadoma swoich 
uprawnień. Moim zdaniem dopuszczalne 
jest również udokumentowanie poucze-
nia przez kontrolera w notatce służbowej, 
choć powinno się to odbywać w wyjątko-
wych okolicznościach, np. z chwilą złoże-
nia pisemnego oświadczenia na potrzeby 
kontroli i przy jednoczesnej odmowie zło-
żenia pisemnego oświadczenia o pouczeniu 
albo pouczenia w trakcie rozmowy tele-
fonicznej czy za pośrednictwem komuni-
katora. W podobny sposób należy utrwa-
lić zastrzeżenie o objęcie anonimizacją, 

49 Zob. np. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 3.3.2009 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(sygn. RPO-606960-III/09/RP/AF), także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 18.12.2015 do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej (sygn. II.7040.104.2015AF/LN), M. Wujczyk: Podstawy�whistleblowingu�
w�polskim�prawie�pracy, „Przegląd Sądowy” nr 6/2014, s. 114-122; A. Ploszka: Ochrona�demaskatorów�
(whistleblowers)�w�orzecznictwie�Europejskiego�Trybunału�Praw�Człowieka, „Europejski Przegląd Sądowy” 
nr 4/2014, s.12-18;  A. Wojciechowska-Nowak: Założenia�do�ustawy�o�ochronie�praw�osób�sygnalizujących�
nieprawidłowości�w�środowisku�zawodowym.�Jak�polski�ustawodawca�może�czerpać�z�doświadczeń�państw�
obcych? Fundacja Batorego, Warszawa 2012; A. Wojciechowska-Nowak: Ochrona�sygnalistów�w�Polsce. 
Stan�obecny�i�rekomendacje�zmian, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012; A. Wojciechow-
ska-Nowak: Skuteczna�ochrona�prawna�sygnalistów.�Perspektywa�pracodawców,�związków�zawodowych�
oraz�przedstawicieli�środowisk�prawniczych, Fundacja Batorego, Warszawa 2014; Sygnaliści, „Przegląd 
Antykorupcyjny” 2(7), Wydawnictwo CSP w Legionowie, Warszawa 2016.

50 Najczęściej wzory stosowane w postępowaniu kontrolnym określane są przez kierowników komórek ds. 
kontroli w Programach Zapewnienia Jakości Kontroli, które były wprowadzane na podstawie pkt III.3.4. 
Standardów kontroli w administracji rządowej z 10.2.2012 (obecnie pkt III.3.4. Standardów kontroli w ad-
ministracji rządowej z 30.8.2017).

ze wskazaniem, że można to zrobić łącznie 
z pouczeniem o przysługujących upraw-
nieniach. Przy czym, o przyznanie statusu 
osoby objętej anonimizacją może wnieść 
sam zainteresowany, jeśli posiada taką 
świadomość prawną i w tej sytuacji rów-
nież powinna zostać zachowana zasada 
pisemności.

Według mnie, takie postępowanie po-
winno dotyczyć także osób, których dane 
pojawiły się w dokumentach inicjujących 
kontrolę i posiadają walor oświadczenia 
lub wyjaśnień ex ante. Przykłady ta-
kich dokumentów można mnożyć. Będą 
to np. pisma, listy, zawiadomienia doty-
czące nieprawidłowości, skargi, wnioski, 
petycje, protokoły z innych postępowań, 
sprawozdania z czynności itp. W tym miej-
scu należy wspomnieć, że takim nośni-
kiem informacji z oczywistych wzglę-
dów nie będą pisma anonimowe, chyba 
że w trakcie kontroli autor ujawni się i wy-
każe swoje autorstwo, a ich treść będzie 
pozwalała na identyfikację wytwórcy.

Jednocześnie jest ważne, aby kontro-
ler w uzasadnionych okolicznościach 
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uświadomił wnioskodawcy, także w for-
mie pisemnej, że skorzystanie z procedury 
anonimizacji będzie niecelowe, gdyż pomi-
mo jej odpowiedniego zastosowania, dane 
i informacje o nim są niemożliwe do utaj-
nienia w sposób zapewniający właściwą 
ochronę. Pouczenie to nie wyklucza moż-
liwości wniesienia wniosku o zastosowanie 
anonimizacji.

Sposoby postępowania z materiałami 
objętymi anonimizacją zostały omówione 
wcześniej. Uważam jednak za konieczne 
odniesienie się do postępowania kontrole-
ra, służącego zwiększeniu ochrony osoby 
poddanej procedurze anonimizacji. 

Po uzyskaniu informacji w tym trybie, 
kontroler powinien ocenić je pod kątem 
przydatności, a następnie ich wartości, 
w szczególności, jeśli obciążają obecnego 
lub byłego kierownika jednostki kontrolo-
wanej czy pracowników. Trzeba pamiętać 
przy tym, że informacje muszą dotyczyć 
zakresu kontroli51. 

Po dokonaniu oceny materiału do-
wodowego, jeśli przekazane informa-
cje nie mają odzwierciedlenia w posia-
danym innym materiale dowodowym 
w aktach kontroli, kontroler powinien 
dążyć do jego uzyskania. Jeśli to nastą-
pi, dowody uzyskane w inny sposób 
mogą w pełni zastąpić dowody zdoby-
te w ramach procedury anonimizacji. 
Nie będzie wtedy potrzeby powoływania 

51 Zob. m.in. art. 20 pkt 5 i art. 30 ustawy o kontroli.
52 Art. 36 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 45 ust. 1 i 2 i art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli.
53 W art. 21 ustawy o kontroli unormowano, że czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kon-

trolowanej w czasie wykonywania przez nią zadań lub poza nią, sprawnie i w sposób możliwie niezakłócający jej 
funkcjonowania. Natomiast w szczególnych okolicznościach czynności kontrolne przeprowadza się także w dniach 
wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, ale prowadzenie ich z udziałem pracowników jednostki kontrolowa-
nej w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy wymaga zgody kierownika jednostki kontrolowanej.

się na dowody uzyskane w tym trybie. 
W konsekwencji takie postępowanie 
kontrolera będzie wpływać na popra-
wę skuteczności ochrony osoby objętej 
anonimizacją oraz ułatwiać mu sporzą-
dzanie dokumentów zawierających usta-
lenia i oceny, tj. projektu wystąpienia 
kontrolnego i wystąpienia pokontrolnego 
albo sprawozdania z kontroli. W prze-
ciwnym razie powstaje problem udo-
wodnienia twierdzeń i ocen w kontroli, 
przy istnieniu takiego ustawowego obo-
wiązku52 oraz zastosowania się do zasad 
postępowania kontrolnego.

W celu zminimalizowania ryzyka ujaw-
nienia danych, biorąc pod uwagę znaczne 
ograniczenia ustawy o kontroli53, zasadne 
jest wykorzystywanie pewnych rozwią-
zań stosowanych z powodzeniem w po-
stępowaniu karnym dla świadka incognito. 
Różnice w przepisach dotyczących obu 
postępowań omówiłem wcześniej, pozo-
stałych przedstawiać nie będę. 

Przepisy k.p.k. odnoszą się bowiem 
w większości do rozwiązań technicznych 
wykonywania samej czynności odebra-
nia zeznań (np. stosowania technik audio 
video, w tym z modulacją głosu), czy po-
stępowania z dokumentami (materiałami), 
w celu zachowania procedur anonimiza-
cyjnych (weryfikacja jakichkolwiek treści 
w tekście umożliwiających dekonspirację 
lub stosowanie zapisów zeznań w formie 
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bezosobowej)54, czego nie uwzględniono 
w ustawie o kontroli.

Skupię się natomiast na, moim zdaniem, 
najbardziej wartościowej taktyce działań, 
która może utrudnić identyfikację osoby 
objętej anonimizacją. Chodzi o tzw. po-
dwójną rolę, tj. możliwość występowania 
jednej osoby w tym samym postępowaniu, 
zarówno w roli tradycyjnego uczestnika 
postępowania, jak i uczestnika anonimo-
wego. Skoro w postępowaniu karnym ju-
dykatura dopuszcza i taką praktykę wobec 
świadka55, to uważam per analogiam, 
że w postępowaniu kontrolnym jest ona 
również dopuszczalna56. 

Należy tu ponownie nawiązać do treści 
art. 55 ust. 2 ustawy o kontroli, który wska-
zuje, że o uprawnienie do zanonimizowania 
danych osobowych i udzielonych informa-
cji może wnosić osoba (pracownik lub inny 
uczestnik postępowania kontrolnego), 
jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że udzie-
lone informacje w sprawach objętych 
kontrolą mogą narazić ją na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu udziele-
nia tych informacji. Skoro zatem ta osoba 
udziela zarówno informacji, które nie na-
rażają jej na jakikolwiek uszczerbek lub za-
rzut, a także takich, które mogą do tego 
prowadzić, należy dokonać podziału 

54 Zob. więcej np. P. Stryszowski: Świadek�incognito�–�algorytm�postępowania, „Prawo i Prokuratura” nr 12/2015, 
Wydawnictwo IES, Warszawa 2015; B. Kałdon: Środki�ochrony�świadka, „Zeszyty Prawnicze” nr 9/2/2009, 
UKSW, Warszawa 2009; A. Kołodziejczyk: Pokrzywdzony�w�charakterze�świadka�anonimowego, „Prawo 
i Prokuratura” nr 1/2007, Wydawnictwo IES, Warszawa 2007; P. Wiliński: Prawo�do�obrony�a�dowód�z�zeznań�
świadka�incognito�w�polskim�procesie�karnym, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” nr 4/2003, 
UAM, Poznań 2003; H. Pracki: Analiza�praktyki�stosowania�instytucji�świadka�anonimowego, Instytut Wy-
miaru Sprawiedliwości, Warszawa 2002; L. K. Paprzycki: Świadek�anonimowy�–�standard�europejski�a�realia�
postępowania�karnego, „Palestra” nr 1-2/2002, MakPrint, Warszawa 2002.

55 Wyrok Sądu Najwyższego sygn. V KKN 22/99 z 16.6.1999.
56 Por. P. Stryszowski: Świadek incognito..., op.cit., s. 134.
57 Por. op.cit., s. 137-139.

czynności dowodowych. Jest to o tyle sku-
teczne, że jeśli podmiot zainteresowany 
zidentyfikowaniem osoby objętej anoni-
mizacją (najczęściej kierownik jednostki 
kontrolowanej), będzie miał wiedzę, że ona 
udzieliła informacji na potrzeby kontroli, 
to wskazane jest, aby w aktach znalazły 
się nieutajnione dokumenty potwierdza-
jące tę czynność, bez treści kluczowych. 

Natomiast informacje o takim charakte-
rze będą funkcjonowały w innym miejscu 
akt, dzięki czemu z dużym prawdopodo-
bieństwem nie będą kojarzone z konkretną 
osobą, a wręcz wprowadzą dezinformację. 
W takim wypadku kontroler powinien 
przejąć wiodącą rolę jeśli chodzi o groma-
dzenie dowodów oraz dbałość o prawidło-
we i bieżące prowadzenie akt kontroli57.

Warto w  tym  momencie zwrócić 
uwagę na spostrzeżenia, jakie formułuje 
P. Stryszowski, jako praktyk w stosowaniu 
instytucji zeznań świadka anonimowe-
go; będzie to pomocne dla sprecyzowania 
dalszych wniosków. Twierdzi on jedno-
znacznie, że ta procedura nie jest często 
wykorzystywana i uwzględniając fakt, 
że dla podejrzanego/oskarżonego stano-
wi znaczne ograniczenie m.in. z punktu 
widzenia prawa do obrony – żywi nadzie-
ję, że będzie wykorzystywana przy okazji 
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spraw, których waga to uzasadnia. Dlatego, 
według niego, stosowanie zeznań świadka 
z art. 184 k.p.k. za każdym razem musi być 
poprzedzone rzetelną analizą, czy uwa-
runkowania konkretnej sprawy pozwo-
lą na wypełnienie przez organy proceso-
we zobowiązania, jakim jest zachowa-
nie w tajemnicy wszelkich okoliczności 
mogących narazić go na dekonspirację. 
P. Stryszowski stwierdza przy tym, że pro-
kurator czy sąd musi być niezwykle roz-
ważny, tak aby przewidzieć – przy sporzą-
dzaniu odpisów – które fragmenty zeznań 
świadka incognito mogą narazić go na de-
konspirację. Niedochowanie wymogów 
nadzwyczajnej ostrożności może bowiem, 
po pierwsze, stanowić dla świadka źródło 
zagrożenia, a po drugie – jeśliby doszło 
do ujawnienia tożsamości na skutek nie-
rzetelnego sporządzenia odpisu – rodzić 
odpowiedzialność karną osoby wykorzy-
stującej tę instytucję58.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, 
stoję na stanowisku, że zastosowanie pro-
cedury anonimizacji w ustawie o kontroli 
było dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak 
podkreślić, że obecnie obowiązujące roz-
wiązania prawne w tym zakresie nie gwa-
rantują odpowiedniej ochrony ani osobie 
ubiegającej się o nią, ani przedstawicielom 
podmiotu kontrolującego, w szczególno-
ści kontrolerom. Mogą oni łatwo nara-
zić się na zarzut dekonspiracji sygnalisty 
i jednocześnie niedochowania tajemnicy 
kontrolerskiej.

58 Por. op.cit., s. 163.

Z powyższych względów należy przede 
wszystkim apelować do ustawodawcy 
o jednoznaczne doprecyzowanie zagad-
nienia podejmowania decyzji o objęciu ano-
nimizacją wnioskodawcy przez przedstawi-
ciela jednostki kontrolującej, z uwzględnie-
niem celowości zastosowania tej procedury 
oraz możliwości jej przerwania w wy-
padku stwierdzenia negatywnych prze-
słanek do jej stosowania. Zasadne byłoby 
także ustalenie granic ochrony sygnali-
sty. Kolejnym wnioskiem de lege ferenda 
jest określenie zasad anonimizacji danych 
osobowych i informacji w aktach kontroli 
oraz postępowania z tymi materiałami, 
jeśli wystąpi konieczność ich przekazania 
po zakończeniu kontroli, czy też w trakcie 
jej trwania, na potrzeby innych postępo-
wań lub czynności, w tym poza jednostkę 
kontrolującą, np. do policji, prokuratury, 
sądu, rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych lub pracodawcy.

Dlatego uważam, że do czasu ewentu-
alnego wprowadzenia bezpieczniejszych 
rozwiązań prawnych w ustawie o kontroli, 
przekazywanie materiałów objętych ano-
nimizacją na potrzeby innych postępowań 
lub czynności powinno następować z za-
chowaniem wszelkich zasad ostrożności, 
a w szczególności zastrzegania w zawiado-
mieniach lub pismach przewodnich (naj-
lepiej przekazywanych „do rąk własnych” 
gospodarza postępowania lub czynności), 
iż materiały te są objęte procedurą ano-
nimizacji i wynikającą z niej poufnością. 
Jeśli chodzi o czyny, które nie są przestęp-
stwami lub przestępstwami skarbowymi, 
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wykroczeniami lub wykroczeniami skar-
bowymi, ewentualnie przewinieniami dys-
cyplinarnymi, uważam, że można w ogóle 
odstąpić od przekazywania tych mate-
riałów. Jednocześnie należałoby wskazać 
podmiotowi właściwemu do prowadzenia 
danego postępowania, aby zdecydował, 
czy dane, o które wnioskuje, są niezbęd-
ne do wszechstronnego zbadania sprawy 
i rozważył celowość ich wykorzystania, 
z zachowaniem prawa do anonimizacji59.

Z powyższych względów, jako praktyk, 
żywię nadzieję, że przedstawione  wyżej 
zmiany w ustawie o kontroli zostaną 

59 Oprócz zachowania zasady obiektywizmu dla danych postępowań, chodzi o niespotkanie się przez przed-
stawicieli jednostki kontrolującej z zarzutami o czyny z art. 231 k.k. (nadużycie funkcji), art. 236 § 1 k.k. 
(zatajanie niewinności) lub art. 239 § 1 k.k. (poplecznictwo) czy przynajmniej o naruszenia dyscyplinarne.

niezwłocznie dokonane przez ustawodaw-
cę, w moim przekonaniu wydają się bo-
wiem nieuniknione. Wprowadzenie propo-
nowanych rozwiązań pozwoli na skutecz-
niejszą kontrolę w administracji rządowej.

podinsp. MARCIN BEDNARCZYK
ekspert Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Gorzowie Wlkp.,
p.o. I zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowej Soli

Słowa kluczowe: kontrola w administracji rządowej, postępowanie kontrolne, uwagi do ustawy, 
anonimizacja danych osobowych, sygnalista, tajemnica kontrolerska, postulaty de lege ferenda 

Key words: civil service audit, audit proceedings, comments on the Act, personal data 
anonymization, whistleblower, audit confidentiality, de lege ferenda proposals




