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Wstęp
Niniejsze  tekst  stanowi  syntetyczne  opracowanie  zjawiska  przekazywania  informacji  przez 
obywateli  do  organów  państwa  w  celu  wykorzystania  ich  w  szeroko  rozumianym  procesie 
sankcjonowania prawa. Celem tego opracowania jest przegląd znaczenia przekazywania informacji 
z  punktu  widzenia  systemu  społecznego  i  funkcji  realizowanych  w  ten  sposób,  następnie 
przeanalizowanie  modeli  rozwiązań  w  polskich  instytucjach  prawnych  regulujących  zjawisko 
donoszenia, a w końcu przedstawienie mapy możliwych rozwiązań funkcjonalnych, a co za tym 
idzie, także legislacyjnych.

Perspektywa  przyjęta  w  niniejszym  opracowaniu  jest  wyłącznie  perspektywą  efektywności 
funkcjonowania państwa i efektywności funkcjonowania systemu społecznego według założonych 
w tym systemie reguł. W minimalnym zakresie odnoszę się do kwestii etycznych.

W  badaniach  wykorzystana  została  metoda  syntezy  regulacji  prawnych,  stąd  w  tekście  mogą 
pojawiać się niezbyt precyzyjne uogólnienia. Niestety, jest to koszt stosowania tej metody, gdyż z 
natury rzeczy, uogólnienie będzie mniej precyzyjne niż uogólniane instytucje. Jednakże ze względu 
na  końcowy  cel  pracy  –  przedstawienie  możliwych  rozwiązań  modelowych  –  jest  to  jedyna 
możliwa do zastosowania metoda.
Omówienia poszczególnych instytucji prawnych mają charakter syntetyczny i są uczynione w celu 
ustalenia wspólnego mianownika dla wszystkich omawianych regulacji, a następnie przygotowania 
gruntu  do  tworzenia  propozycji  rozwiązań  modelowych.  Niewykluczone,  że  treść  analizy 
poszczególnych instytucji prawnych zmieni się w toku badań. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że 
nieco  bardziej  należy  naświetlić  instytucję  świadka  koronnego,  jako  już  bardzo  dojrzałą 
teoretycznie i praktycznie instytucję prawną

Tekst jest pisany językiem ogólnym, który ma stanowić pomost między językami poszczególnych 
gałęzi prawa, aby umożliwić wzajemne zrozumienie i zaszczepienie analogicznych rozwiązań na 
grunt innych gałęzi prawa. Ponadto, ze względu na duży poziom ogólności rozważań, pojawiły się 
pojęcia  charakterystyczne  dla  nauk społecznych.  Zatem zwrotów użytych w tekście  nie  należy 
interpretować jako pojęć ściśle prawniczych. 

Definicje
postępowanie  sankcyjne –  postępowanie  w  celu  nałożenia  sankcji  za  naruszenie  prawa, 
obejmujące wszystkie stadia i formy postępowań
szkoda – w szerokim ujęciu ekonomicznym, każde negatywne zjawisko odczuwane przez jednostkę

Informowanie organów publicznych o naruszeniach prawa w 
zamian za łagodzenie sankcji

Państwo jako podmiot rządzący społeczeństwem. Uwarunkowania 
przekazywania informacji przez obywateli (kontekst i cel)

Poruszając  się  w paradygmacie  demokracji  zachodniej,  można postawić  następującą  grupę  tez. 
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Państwo,  w  celu  sterowania  życiem  społecznym,  stanowi  prawo.  Jednakże  normy  prawne  nie 
zawsze są przestrzegane, w związku z tym państwo powołuje odpowiednie organy mające na celu 
siłowe  zmuszanie  obywateli  do  stosowania  tych  reguł  lub  przez  samo  zagrożenie  użycia  siły 
państwowej, ewentualnie w celu zastosowania sankcji z tytułu naruszenia prawa. W porządkach 
demokratycznych, działania tych organów są zawsze silnie uregulowane prawnie. 
Niezależnie od tworzenia organów, szczególnie w krajach anglosaskich, z szeroko rozwiniętym i 
stosowanym paradygmatem zarządzania,  tworzy  się  polityki  wymuszania  stosowania  prawa.  W 
krajach anglosaskich zagadnienia te ujmowane są w pojęciu „law enforcement”, które w szerszym 
znaczeniu1 obejmuje  cały  szereg  systematycznych  i  zracjonalizowanych  zachowań  różnych 
podmiotów publicznych i  prywatnych,  które  działają  w celu  zagwarantowania  jak najszerszego 
stosowania prawa. Nie wnikając szczególnie w zakres i treść tej instytucji społecznej i prawnej (co 
jest  godne odrębnego artykułu), warto zaznaczyć, że działania te obejmują nie tylko nakładanie 
sankcji, ale także szereg zróżnicowanych działań o charakterze informacyjnym, motywującym do 
przestrzegania prawa2 itd. Wielość i zróżnicowanie tych środków jest szczególnie godne uwagi, co 
uczynię przedmiotem moich kolejnych badań.
Jak wyżej  wspomniano, zdarzają się w toku życia społecznego sytuacje naruszania prawa przez 
podmioty  prawu  podlegające,  w  warunkach  zagrożenia  sankcją  za  zachowanie  niezgodne  z 
prawem. W takich sytuacjach po stronie państwa pojawia się obowiązek uruchomienia procedury 
sankcyjnej, która prowadzona jest za pomocą wyspecjalizowanego aparatu publicznego. Działania 
tego  aparatu  uwarunkowane  są  wieloma  czynnikami.  Przede  wszystkim  prawem,  jednakże  w 
ramach  prawa  także  innymi  warunkami.  W  krajach  anglosaskich  istotnym  kryterium  jest 
efektywność działań państwa rozumiana jako silne zorientowanie na osiągnięcie celu (oczywiście 
po  uprzednim  jego  zdefiniowaniu)  przy  poniesieniu  jak  najmniejszych  kosztów  w  szerokim 
rozumieniu  tego  słowa  (pieniądze,  czas,  zasoby  ludzkie,  zasoby  materiale  itd.).  Pojęcie 
efektywności  zresztą  wydaje  się  górować  nad  pojęciem  uwarunkowań  prawnych,  a  idea 
efektywności  bardzo  silnie  wpływa  na  kształt  prawa.  Główną  tego  przyczyną  wydaje  się  być 
koncepcja maksymalizacji (czy też optymalizacji) bogactwa społecznego (social welfare)3, którą to 
państwo powinno mieć na względzie  w swoich działaniach.  Oznacza  to,  że  państwo powinno 
realizować swoje zadania jak najbardziej efektywnie (skutecznie i po jak najniższych kosztach), 
dzięki  czemu budżet państwa będzie miał więcej środków, które będzie mógł redystrybuować, lub 
też w przyszłości pozostawić w kieszeniach podatników. Innym, ważnym czynnikiem jest to, że 
państwo, stanowiąc prawo, powinno zapewnić jak najszersze jego przestrzeganie. W przeciwnym 
wypadku prawo straci swoją rację bytu, albo, co wydaje się jeszcze gorszym rezultatem, obywatele 
przestrzegający  prawa  będą  znajdować  się  w  gorszej  sytuacji  niż  ci,  którzy  decydują  się  na 
złamanie prawa (np.  podmioty gospodarcze  mogą stać się  mniej  konkurencyjne ze względu na 
większe koszty wynikające z przestrzegania prawa, albo też osoby prowadzące samochód zgodnie z 
ograniczeniami  prędkości  nie  dość,  że  najpóźniej  dojadą  do  celu,  to  jeszcze  zazwyczaj  zostają 
znieważone przez część innych uczestników ruchu drogowego). Zatem dobre państwo, w polskim 
porządku prawnym ujęte jako demokratyczne państwo prawne (art. 2 Konstytucji RP), stanowiąc 
prawo, powinno również ustanowić gwarancje jego przestrzegania. Niewystarczającym warunkiem 
wydaje się być samo ustanowienie sankcji i nałożenie na jakiś organ obowiązku ich nakładania w 
ramach  określonej  prawem  procedury.  Koniecznym  wydaje  się  być  racjonalne  zadbanie  przez 
państwo o efektywność instytucji publicznych i procedur.

1 W wąskim znaczeniu obejmuje to wyłącznie działania policji i innych organów o podobnych kompetencjach (co 
wydaje się  być podejściem brytyjskim (R.  Ward,  A. Wragg,  Walker  & Walker  English Legal  System, Oxford 
University Press, s. 384 i n.), ale w szerszym podejściu, charakterystycznym dla podejścia reprezentowanego przez 
przedstawicieli nauki USA obejmuje ...

2 odchodzę  tu  od  pojęcia  prewencji,  jako  dość  wąskiego;  motywacja  jest  pojęciem  szerszym  i  obejmuje  także 
motywację za pomocą bodźców negatywnych.

3 Idea ta przewija się w tekście G. Spagnolo,  Optimal Leniency Programs, wersja z 13 mają 2000 r., str. 2, czy w 
tekście M. Motta, M. Polo, Leniency Programs and Cartel Prosecution, 1999, str. 4.
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Jak wspomniano, zagadnienie efektywności dotyczy zarówno etapu stosowania prawa, jak i etapu 
stanowienia  prawa.  Przy  kwestiach  legislacyjnych  należy  bowiem pamiętać,  że  z  perspektywy 
państwa stanowienie  prawa o założonej  wcześniej,  względnie  dowolnej  treści4,  zgodnej  z  wolą 
państwa, jest takim samym narzędziem działania jak inne i równie łatwo dostępnym5. Oczywiście z 
perspektywy obywatela jest to narzędzie dość trudno osiągalne w praktyce, choć również osiągalne.
W warunkach  zaistnienia  naruszenia  prawa6,  państwo  zobowiązane  jest  uruchomić  odpowiedni 
aparat  państwowy  w  ramach  odpowiedniej  procedury  w  celu  nałożenia  sankcji  na  podmiot 
naruszający normę prawną. Tryb postępowania określają normy prawne, jednakże w niniejszym 
tekście  proponuję  wziąć  pod uwagę,  że  te  normy prawne kształtuje  państwo,  które  może mieć 
pewną swobodę w ich ustalaniu.  W przypadku gdy swoboda państwa jest  ograniczona,  zawsze 
będzie  ograniczona  przez  quasipaństwowe  czynniki  zewnętrzne,  które  również  mogą  być 
kształtowane przez państwo.

Zatem  państwo  zobowiązane  jest  do  budowania  mechanizmów  powszechnego  przestrzegania 
prawa.  W  literaturze  wskazuje  się  różne  motywy  posłuchu  dla  prawa.  Z  punktu  widzenia 
niniejszego tekstu istotne jest to, że jednym z tych motywów jest strach przed adekwatną sankcją, 
której prawdopodobieństwo nałożenia jest odpowiednio wysokie, a najlepiej pewne. W oparciu o 
ten schemat państwo buduje systemy, na które składają się wzory wymaganych zachowań, sankcje, 
organy publiczne i  procedury ich działania.  Niezależnie  od tego  powinny istnieć także  polityki 
(policies) działania tych organów, oparte o wiedzę z zakresu nauk społecznych.
Procedury  działania  organów  określają  moment  wszczęcia  postępowania,  następnie  jego 
prowadzenia i rozstrzygnięcia sprawy z ewentualnym wymiarem sankcji jako zakończeniem całego 
procesu. Wydaje się, że w aktualnym stanie badawczym nauki administracji w Polsce jest jeszcze 
sporo miejsca na badania z zakresu efektywności działania organów i efektywności postępowań 
sankcyjnych. Istotnym elementem efektywnego postępowania sankcjonującego naruszenie prawa są 
zagadnienia związane z pozyskiwaniem informacji przez organ prowadzący postępowanie, zarówno 
na początku procesu sankcjonowania prawa (informacja inicjująca), jak i w toku tego procesu. Nie 
wymaga szczególnego udowodnienia teza, że dostęp do odpowiednich informacji może znacząco 
wpłynąć  na szeroko rozumianą efektywność  postępowania sankcyjnego,  a  więc  może znacząco 
ułatwić  i  potanić  osiągnięcie  założonego  celu,  jakim  w  tym  przypadku  jest  ustalenie  osoby 
naruszającej prawo i nałożenie na nią sankcji. 
W  szerszym  ujęciu  funkcjonalnym,  postępowanie  sankcyjne,   z  punktu  widzenia  niniejszego 
opracowania, można podzielić na następujące elementy składowe:

1. powzięcie informacji o naruszeniu prawa,
2. ustalenie podmiotu naruszającego prawo,
3. zgromadzenie dowodów tego naruszenia, w ramach odpowiedniej procedury,
4. wymiar sankcji i ewentualna kontrola instancyjna,
5. ewentualna egzekucja sankcji.

Kwestie informacyjne mają znaczenie w ramach pkt. 1 – 3. 

Oczywiście źródła informacji w ramach postępowań sankcyjnych mogą być różne, jednakże w tym 
opracowaniu chciałbym naświetlić formy angażujące obywateli w proces informowania organów 
państwa  o  zdarzeniach  lub  ich  okolicznościach.  Zaangażowanie  obywateli  polegające  na 
przedstawieniu organowi publicznemu informacji na temat stanu faktycznego naruszenia prawa, w 
przeciwieństwie do zaangażowania obywateli jako strony postępowania, przedstawiającej określone 
oceny danego stanu faktycznego. Poza moim zainteresowaniem pozostają inne formy współpracy, 

4 Coraz częściej pojawiają się bowiem ograniczenia wynikające z międzynarodowego porządku prawnego.
5 w praktyce zdarzają się przypadki szybkich nowelizacji ustaw pod konkretne potrzeby administracji publicznej.
6 w dalszym ciągu mówiąc o naruszeniu prawa będę miał na myśli takie naruszenie prawa, które jest sankcjonowane 

przez państwo i wymaga uruchomienia odpowiedniego aparatu w ramach odpowiedniej procedury.
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jak  np.  różne  patrole  obywatelskie  itd.  Chodzi  wyłącznie  o  współpracę  informacyjną  poprzez 
dostarczanie informacji organowi, przez co następuje wsparcie organu w procesie egzekwowania 
prawa. 
Poza  moim  zainteresowaniem  pozostawię,  mieszczącą  się  w  zakreślonych  ramach  instytucję 
świadka  w  procesie  jako  doskonale  już  rozpoznaną  w  różnych  systemach  prawa  i  zazwyczaj 
odpowiednio uregulowaną.

Istotne w sprawie jest również zaznaczenie, że naruszenia prawa mogą mieć charakter zachowania 
pojedynczej  osoby  oraz  zachowań  zbiorowych,  gdzie  prawo  jest  naruszane  zbiorowym 
zachowaniem grupy osób. Te ostatnie zachowania mogą mieć znacznie bardziej istotne znaczenie z 
tego  względu,  że  mogą  być  bardziej  szkodliwe  społecznie  dzięki  zwiększeniu  skali  zachowań 
wskutek organizacji działań (np. przestępczość zorganizowana).

Naruszenie prawa i jego sankcjonowanie 

Przedmiotem niniejszej analizy są, występujące w praktyce sytuacje, charakteryzujące się 
następującymi cechami:

1. wystąpieniem zdarzenia polegającego na naruszeniu prawa,
a) zachowaniem jednej osoby,
b) zachowaniem wielu osób,

2. naruszenie to zagrożone jest sankcją egzekwowaną przez państwo,
3. istnieje  obowiązek  podjęcia  postępowania  sankcyjnego  (postępowania  w  celu  nałożenia 

sankcji).
W takiej  sytuacji,  z punktu  widzenia  organu państwowego egzekwującego prawo, powinien on 
powziąć informację o naruszeniu, a następnie wszcząć i przeprowadzić odpowiednie postępowanie, 
w  którym,  po  zgromadzeniu  wystarczającego  materiału  dowodowego,  wyda  rozstrzygnięcie 
nakładające sankcję. 
Celem  postępowania  sankcjonującego  naruszenie  prawa  jest  wydanie  orzeczenia  określającego 
m.in. zachowanie naruszające prawo oraz wymiar sankcji za to naruszenie. Osiągnięcie tego celu 
wymaga:

1. powzięcia przez organ informacji o naruszeniu prawa,
2. ustalenia wszystkich osób naruszających prawo,
3. zgromadzenie  dowodów  na  fakt  naruszenia  przez  nie  prawa,  wystarczających  do 

przekonania organu orzekającego o takim zachowaniu tych osób,
Istotne  jest  w  sprawie  to,  że  elementem  tego  postępowania  może  być  ewentualna  kontrola 
instancyjna poprawności przebiegu postępowania oraz wydanego orzeczenia. Oznacza to, że siła 
zgromadzonych  dowodów  musi  wystarczyć  do  przekonania  nie  tylko  organu  orzekającego  w 
pierwszej instancji, ale także następnych instancji kontrolujących pierwsze orzeczenie.

Jak z  powyższego wynika,  kluczową sprawą w procesie  sankcjonowania naruszenia  prawa jest 
zgromadzenie  przez  organ  sankcjonujący  wystarczających  informacji  oraz  dowodów  na  dane 
naruszenie prawa. Proces „informacyjny” w toku sankcjonowania prawa jest bardzo istotny i można 
oszacować, że generuje istotną część kosztów postępowania. Zwłaszcza gdy sytuacja naruszenia 
prawa jest tak ukształtowana, że trudno uzyskać jakiekolwiek informacje.
Jak  się  wydaje,  można  bez  większego  uzasadnienia  postawić  tezę,  że  istotnym  elementem 
wzmacniającym efektywność ścigania naruszeń prawa jest dostęp do informacji oraz dowodów. 
Jednym z bardzo istotnych źródeł informacji i dowodów mogą być szeroko rozumiani informatorzy 
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– osoby, które posiadają wiedzę o naruszeniu prawa lub/oraz posiadają dostęp do materiałów, które 
mogą być dowodami albo posiadają wiedzę o tym, w jaki sposób takie dowody można uzyskać. 

Modele współpracy informacyjnej podmiotu z organami postępowania 
sankcyjnego

Przede  wszystkim  należy  zauważyć,  że  współpraca  informacyjna  podmiotów  może  dotyczyć 
sytuacji  naruszenia prawa przez jedną osobę albo wspólnym działaniem kilku osób. Kwestia ta 
wpływa istotnie na instytucjonalizację tej współpracy, ze względu na fakt, że mechanizmy rządzące 
tymi sytuacjami są różne. I tak można dokonać następującego podziału współpracy informacyjnej 
ze uwzględnieniem podmiotu dostarczającego informacji i podmiotu, którego dotyczy dostarczana 
informacja:

1. autodoniesienie naruszyciela normy prawnej: 
a) w sytuacji naruszenia jednoosobowego, gdy osoba naruszająca prawo informuje organ o 
swoich  działaniach  (doniesienie  na  samego  siebie7),  który  to  model  proponuję  nazwać 
modelem marnotrawnego syna,
b) w  sytuacji,  w  której  grupa  kilku  podmiotów,  wspólnym  albo  samodzielnym  lecz 
skoordynowanym  działaniem  narusza  prawo  i  gdy  jedna  spośród  tych  osób  doniesie  na 
wspólników  w  bezprawnym  zachowaniu,  który  to  model  proponuję  nazwać  modelem 
..............................................................,

2. doniesienie na osoby trzecie  naruszające prawo przez osoby niebędące naruszycielami normy 
prawnej: 

a) znajdujące się wewnątrz organizacji, w której dochodzi do naruszenia,
b) przez  osoby  całkowicie  niezwiązane  organizacyjnie  z  szerszym  kontekstem  sytuacji 
naruszenia prawa,

3. doniesienie  przez  naruszyciela  jednej  normy  na  naruszycieli  innej  normy (handlarz 
deliktowy8).

Mając  na  uwadze  powyższą  systematykę,  można wyróżnić  źródła  informacji  przedstawione  na 
rysunku nr 1.

7 W literaturze anglojęzycznej używa się tu pojęcia self reporting.
8 Nazwa robocza.
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Mając na względzie rodzaj i funkcję informacji przekazanej przez informatora na potrzeby organu, 
należy wyodrębnić sytuacje, w których przekazana informacja odgrywa rolę:

1. inicjująca – gdzie informator przekazuje organowi państwa informacje o naruszeniu prawa, 
o którym organ jeszcze nie wiedział (np. informator powiadamia policję o przestępstwie, o 
zaistnieniu którego policja jeszcze nie wie),

2. uzupełniająca –  gdzie  informator  przekazuje  organowi  państwa  informacje  na  temat 
okoliczności naruszenia prawa, o którym to naruszeniu organ już wie (np. policja wie o 
popełnieniu przestępstwa, ale  nie potrafi  znaleźć dowodów, zaś informator dostarcza im 
albo dowodów albo wskazuje kierunki poszukiwania dowodów)

 - w niektórych programach przyznaje się zniżki tylko tym podmiotom, które udostępnią inromacje 
w  razie  sytuacji  gdy  nie  przynosi  skutku   w  postaci  zapewnienia  materiału  dowodowego 
wystarczającego do nałożenia sankcji9. 

Innym istotnym podziałem, wykorzystywanym przy kształtowaniu instytucji w zakresie współpracy 
informaryjnej jest podział ze względu na jawność podmiotu przekazującego informacje. I tak, w 
sytuacji donoszenia może wystąpić:

1. podmiot nieujawniony (tożsamość tajna, wiadoma tylko przedstawicielom organu)10,
2. podmiot  ujawniony  do  wiadomości  wyłącznie  organu ścigania i  sądu,  ale  utajniony 

9 co  było  w  początkowym  momencie  cechą  modelowego  programu  EU,  a  zostało  odrzucone  przez  program 
amerykański po jego reformie w 1993 roku (za M. Motta, M. Polo, Leniency Programs and Cartel Prosecution, 
1999, s. 23).

10 W  takich  przypadkach  zazwyczaj  informacje  z  tego  źródła  nie  są  wykorzystane  jako  materiał  dowodowy  w 
postępowaniu sankcyjnym, ale jako źródło efektywnego poszukiwania informacji i dowodów dla ustalenia stanu 
faktycznego.
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przed naruszycielem prawa,
3. podmiot ujawniony do wiadomości wyłącznie stron postępowania,
4. podmiot ujawniony publicznie.

Kolejne  istotne  rozróżnienie  dotyczy  adresata  doniesienia.  I  tak  można  wyróżnić  sytuacje,  w 
których doniesienie zostanie dokonane 

1. bezpośrednio  do  podmiotu  (organu),  który  jest  odpowiedzialny  za  egzekwowanie 
określonej normy prawnej,

2. do  podmiotu  (organu)  egzekwującego  i  automatycznie  do  opinii  publicznej  za 
pośrednictwem  środków  masowej  komunikacji  –  model  ten  wydaje  się  mieć 
zastosowanie w warunkach, gdy informator ma wątpliwości czy organ egzekwujący prawo 
będzie miał wystarczającą wolę przeprowadzenia procesu egzekwowania prawa; jednakże i 
w tym przypadku ostatecznym, docelowym adresatem doniesienia jest  organ,  w którego 
kompetencji jest egzekwowanie danej normy prawnej, zaś powiadomienie opinii publicznej 
jest  dokonane  w  celu  wywarcia  nacisku  na  ten  organ  i  ewentualnie  poinformowania 
(uświadomienia) tejże opinii publicznej określonego zdarzenia,

3. za pośrednictwem innych osób, mających wystarczającą siłę sprawczą do zainicjowania 
zmiany  w  zakresie  dotyczącym  przekazanej  informacji,  np.  polityków,  liderów  opinii 
publicznej itd. 

Innym istotnym podziałem jest podział ze względu na motywację informatora. Można tu wyróżnić 
dwa modele:

1. motywacja egoistyczna  – przez którą należy rozumieć działanie informatora w szeroko 
rozumianym  interesie  własnym;  jeśli  zatem  osoba  decyduje  się  na  złożenie  zeznań  w 
charakterze  świadka  koronnego11 ze  względu  na  fakt,  że  zostanie  wobec  niej  uchylona 
karalność czynu i uniknie ona kary pozbawienia wolności, wówczas należy zaklasyfikować 
taki motyw działania do kategorii motywacji ekonomicznej; inną istotną motywacja osobistą 
może być osobista niechęć do osoby, na którą zostaje złożony donos; niechęć ta może być 
konsekwencją konfliktów (np. często w praktyce pojawiają się donosy na pracodawcę po 
zwolnieniu pracownika z pracy), ale także innych zdarzeń; w takich przypadkach donoszący 
szuka osobistej satysfakcji emocjonalnej (zemsta), a nie ekonomicznej;

2. motywacja altruistyczna (ideologiczna) – przez którą należy rozumieć chęć zrealizowania 
pewnego celu w interesie szerokiej grupy społecznej (czasami chodzi o realizację pewnej 
ideologii),  i  którą  można  uogólnić  do  kategorii  interesu  społecznego  w  interpretacji 
informatora. 

Rozróżnienie tych modeli może mieć istotne znaczenie przy konstruowaniu programów tworzących 
ramy funkcjonalne dla przekazywania informacji i ich prawnej regulacji.

Jeśli weźmie się pod uwagę kategoryzację uwzględniającą powiązania informatora z naruszeniem 
prawa  (z  osobami  naruszającymi  prawo)  i  oceni  się  jakość  informatora  określaną  jako  zasób 
wiarygodnych informacji i dostęp do dowodów, to wydaje się, że najlepszymi informatorami, tzn. 
mogącymi dostarczyć najwięcej informacji, są osoby, które mają najściślejszy związek z sytuacją 
naruszenia  prawa,  w  analizowanej  sytuacji  polegający  na  bezpośrednim  uczestnictwie  w 
bezprawnym  zachowaniu.  Dobrym  informatorem  będzie  także  osoba,  posiadająca  więzi 
organizacyjne  z  sytuacją  naruszenia  (ze  sprawcami  naruszenia),  które  nie  mają  bezprawnego 
charakteru i dzięki którym dana osoba posiada znaczący zasób informacji o naruszeniu oraz wiedzy 
o dowodach.

11 I spełnienia innych warunków przewidzianych przepisami prawa.
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Bilans korzyści i kosztów

Rozważania na temat  korzyści  i  kosztów wynikających z  zaangażowania informatora w proces 
sankcjonowania prawa, można prowadzić na różnych płaszczyznach. Większych wątpliwości nie 
budzi ocena sytuacji z punktu widzenia  funkcjonowania systemu prawa. Patrząc z tego punktu 
widzenia, do korzyści zaliczyć należy następujące:

1. bez systemu lub poza systemem monitorowania (koszt finansowy) organ dowiaduje się o 
naruszeniu (o ile wcześniej o nim nie wiedział) – dotyczy to sytuacji gdy informator jako 
pierwszy przekazuje organowi informacje o naruszeniu prawa,

2. organ, przy minimalnym koszcie finansowym, może dowiedzieć się kto dokonał naruszenia 
prawa12,

3. zwiększa się istotnie prawdopodobieństwo uzyskania dowodów na okoliczność bezprawnego 
zachowania, wystarczających do wykazania zachowania i nałożenia sankcji,

4.organ  mimimalizuje  koszty  pozyskania  materiału  dowodowego,  gdyż  dowody  lub  ich 
znacząca część zostają wskazane przez informatora13,

5. zwiększa się prawdopodobieństwo wydania prawidłowego orzeczenia (dotyczy to podstawy 
faktycznej  orzeczenia),  a więc realnego i  prawidłowego funkcjonowania systemu prawa; 
patrząc od strony negatywnej, następuje zmniejszenie prawdopodobieństwa błędu prawnego 
i redukcja potencjalnych kosztów błędnego rozstrzygnięcia, 

Oceniając z tego samego punktu widzenia (funkcjonowanie systemu prawa) do minusów należy 
zaliczyć  ewentualny  koszt  społeczny  w  postaci  utraty  zaufania  społecznego  w  niektórych 
społeczeństwach,  gdzie  system  prawny  jest  niedopasowany  do  społeczeństwa  i  jako  taki  jest 
nieprzestrzegany  w  pewnych  obszarach.  W takiej  sytuacji  może  dojść  do  utraty  zaufania  jako 
pewnego  rodzaju  kapitału  społecznego  i  do  powstawania  konfliktów  indywidualnych  na  tle 
donoszenia.

Dokonując  oceny  z  punktu  widzenia  funkcjonowania  społeczności  rządzonej  określonymi 
regułami, do korzyści donoszenia zaliczyć należy:

1. zwiększenie skali funkcjonowania społeczeństwa według reguł określonych przez państwo, 
które w założeniu mają usprawnić funkcjonowanie społeczeństwa lub zoptymalizować w 
inny sposób,

2. zwiększa się trafność orzekania i zwiększa się przekonanie, że organy państwa funkcjonują 
prawidłowo,

3. tworzą  się  warunki  do  równej  konkurencji  społecznej,  z  poszanowaniem  reguł 
ustanowionych przez państwo, np. jeśli jakiś przedstawiciel handlowy przedsiębiorstwa X 
jeździ  z  przekroczeniem  prędkości,  przestrzegający  prawa  przedstawiciel  handlowy 
przedsiębiorstwa Y będzie mniej efektywny, co negatywnie wpłynie na sprzedaż i wyniki 
finansowe przedsiębiorstwa Y, a w ostateczności może doprowadzić do wyeliminowania 
przedsiębiorstw Y z rynku.

4. zmniejszone koszty postępowań sankcjonujących powodują mniejsze obciążenia podatkowe 
w danej społeczności. 

5. autodoniesienie w sytuacji jednoosobowego naruszenia prawa (model marnotrawnego syna) 
może zostać wykorzystane jako element motywujący zachowania polegające na łagodzeniu 
przez sprawcę skutków naruszenia w postaci wywołanej przez niego szkody. Oznacza to 

12 Pozostaje do poniesienia wyłącznie koszt weryfikacji uzyskanej informacji.
13 Pozostaje do poniesienia wyłącznie koszt weryfikacji uzyskanej informacji.

9/34



zmniejszenie kosztów funkcjonowania społeczności,14

6. inne  korzyści  społeczne  w  postaci  zwiększenia  funkcjonowania  społeczeństwa  według 
określonych reguł.

Ujemnymi stronami analizowanego zjawiska, z tego punktu widzenia są:
1. .........................................................

Do  równie  niekontrowersyjnych  wniosków  prowadzi  analiza  ekonomiczna  funkcjonowania 
państwa.  Oceniając  z  tego  punktu  widzenia,  zaangażowanie  odpowiedniego  informatora  w 
postępowanie może przynieść wiele korzyści, wśród których należy wymienić przede wszystkim 
następujące:

1. bez kosztownego systemu monitoringu organ dowiaduje się o naruszeniu (o ile wcześniej o 
nim nie wiedział) – dotyczy to sytuacji gdy informator jako pierwszy przekazuje organowi 
informacje o naruszeniu prawa,

2. koszty postępowania sankcjonującego zostają istotnie zmniejszone, czasami nawet w sposób 
zbliżony do zera w sytuacjach, gdy osoba przyznająca się do naruszenia prawa może sama 
nałożyć na siebie karę (zapłacić wyraźnie określoną kwotę pieniężną),

3. następuje redukcja potencjalnych kosztów błędnego rozstrzygnięcia wskutek zwiększenia 
się prawdopodobieństwa prawidłowego rozstrzygnięcia,

4. zmniejszają się koszty egzekucji – o jedną osobę, która unika kary lub ma ją złagodzoną i 
wówczas np. pozbawienie wolności trwa krócej, a mniejszy wymiar kary prawdopodobnie 
zostanie wypłacony dobrowolnie,

W anglojęzycznej literaturze wymienia się także inne korzyści.15

Niezależnie  od  powyższych,  dodatnich  aspektów,  w  ramach  tej  perspektywy  należy  wymienić 
następujące ujemne strony i ewentualne koszty dla funkcjonowania państwa:

 1. koszty  ekonomiczne  –  przygotowania  i  utrzymania  infrastruktury  prawnej  oraz 
instytucjonalnej,

 2. koszty społeczne:
 a) pojawia się ryzyko wystąpienia efektu prodeliktowego  - co teoretycznie wykazano na 

gruncie  karteli,  gdzie  postawiono  i  udowodniono  hipotezę   o  możliwym  efekcie 
polegającym na zwiększeniu liczby karteli16)

 b) koszty społeczne w postaci utraty zaufania pomiędzy poszczególnymi członkami tego 
społeczeństwa,  co  może  wygenerować  konflikty,  których  zabezpieczanie, 
sankcjonowanie lub rozwiązywanie leży po stronie państwa. 

Jak wynika z powyższej analizy, korzyści wynikające z wykorzystywania informatorów w procesie 
sankcjonowania  prawa  znacznie  przewyższają  koszty.  Jeśli  rozważania  zawęzić  wyłącznie  do 
perspektywy czysto  ekonomicznej,  to  tutaj  bilans  jest  jednoznacznie  korzystny  dla  sytuacji,  w 
której organ prowadzący postępowanie korzysta z pomocy informatora.

Korzyści i inne świadczenia dla informatora

Skoro zaangażowanie informatora w proces sankcjonowania prawa przynosi znaczące korzyści, to 

14 Leniency in self reporting cases, G. Spagnolo
15 Zob. np. L. Kaplov, S. Shaven, Journal of Political Economy, June 1994, vol. 102, No 3, s. 584-585.
16 M. Motta, M. Polo, Leniency Programs and Cartel Prosecution, 1999.
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warto poświęcić nieco więcej uwagi motywom, jakie mogą lec u podstaw współpracy obywatela i 
państwa w zakresie  dostarczania  informacji  o  naruszeniach  prawa.  Bardzo  ogólna  systematyka 
została  przedstawiona  wyżej  (podział  na  motywy  egoistyczne  i  altruistyczne).  Należy  także 
zatrzymać się nad innymi świadczeniami dla informatora, które w modelowych ujęciach mogą być 
objęte jego oczekiwaniami.

Korzyści 

Jednym  z  podstawowych  motywów,  którego  zaoferowanie  i  zastosowanie  pozostaje  w  rękach 
organów  władzy  publicznej  są  korzyści  dla  informatora.  Gama  korzyści,  której  gestorem  jest 
państwo,  wydaje  się  dość  szeroka.  Stosunkowo  łatwo  dostępną  korzyścią  jest  zmniejszenie 
wymiaru  sankcji  dla  informatora,  który  jednocześnie  jest  naruszycielem  normy prawnej.  W 
rachubę wchodzi tu zezwolenie władzy publicznej na uniknięcie lub złagodzenie sankcji grożącej 
informatorowi.  Innym  środkiem  może  być  przysporzenie  przez  władzę  publiczną  korzyści 
informatorowi (np.  zapłatę  określonej  kwoty  pieniężnej).  Istotne  wydaje  się  rozróżnienie,  iż 
źródłem tej korzyści może być budżet państwa, czyli podatnicy albo naruszyciele normy prawnej 
ukarani sankcją finansową, w tym współnaruszyciele zbiorowego naruszenia normy prawnej. W 
tym  ostatnim  przypadku  chodzi  o  sytuacje,  gdy  prawo  zostaje  naruszone  przez  kilka  osób,  a 
następnie jedna z nich staje się informatorem. Takie rozwiązanie motywowałoby informatora do 
przekazania informacji o majątku naruszycieli i zmniejszyłoby koszty egzekucji kar majątkowych. 
Ponadto sytuacja wypłacenia wynagrodzenia z majątku naruszycieli (współnaruszycieli) jest o tyle 
korzystna, że pozwala powiązać uzyskanie korzyści przez informatora z jakością i przydatnością 
informacji  przez  niego  przekazanych.  W  ten  sposób  informator  ma  większą  motywację  do 
przekazania  wartościowych  informacji,  gdyż  otrzyma  korzyści  tylko  wtedy  gdy  dojdzie  do 
prawomocnego ukarania naruszycieli. A to z kolei zmniejsza koszty procedury sankcjonowania po 
stronie państwa. Jednakże minusem tego rodzaju sytuacji  jest  fakt,  że osoba naruszająca prawo 
otrzymuje korzyści w sytuacji gdy to prawo narusza, a to już rodzi opór społeczny. Jednakże warto 
podkreślić, że badania teoretyczne z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla ekonomicznej 
analizy prawa pokazują,  że  systemowe wprowadzenie tego rodzaju programów (nagradzających 
informatorów) może całkowicie i względnie bezkosztowo zlikwidować niektóre naruszenia prawa17. 
Badania  te  są  jednak  dość  wąskie  i  dotyczą  sytuacji  informowania  organów  przez  jednego  z 
uczestników naruszenia i zostały przeprowadzone wyłącznie dla sfery stosunków gospodarczych, 
opierających  się  przede  wszystkim  na  rachunku  ekonomicznym.  Jednak  nie  przeprowadzono 
jeszcze analogicznych rozważań na wyższym poziomie ogólności (dla wszystkich obszarów życia 
społecznego).  W  szczególności  brak  jest  analizy  pod  kątem  tego,  czy  przyznanie  korzyści  za 
naruszenie prawa nie będzie  stanowić dodatkowej  motywacji  do jego naruszania i  przez to  nie 
wpłynie na wzrost liczby naruszeń prawa, choćby potem miało to ułatwić sankcjonowanie.
Istotne  znaczenie,  jak  się  okazuje  w praktyce,  ma fakt,  czy  przyznanie  korzyści  i  ich  wymiar 
opierają się na swobodnym uznaniu organu czy raczej na automatyzmie ustawowym (przyznanie ex 
lege po spełnieniu przesłanek ustawowych).

Inne świadczenia – gwarancje bezpieczeństwa

Niezależnie  od  korzyści  dla  informatora,  w  niektórych  sytuacjach  informator  może  mieć  inne 
oczekiwania i  jeśli  organy sankcjonowania oczekują efektywnej  współpracy,  wówczas powinny 
mieć możliwość spełnienia tych oczekiwań.
Przede  wszystkim  należy  mieć  na  uwadze,  że  sytuacja  ujawnienia  może  rodzić  szereg 
niebezpieczeństw dla informatora. Niebezpieczeństwa te mogą mieć różny charakter. Może to być 

17 Tak G. Spagnolo na gruncie karteli i generalnie przestępczości zorganizowanej, G. Spagnolo,  Optimal Leniency 
Programs, wersja z 13 mają 2000 r.

11/34



zagrożenie  życia  lub zdrowia w niektórych przypadkach.  W innych może to  być  oczernianie  i 
wykreowanie negatywnego wizerunku w celu zrażenia otoczenia do osoby informatora. Może to 
być również doprowadzenie do utraty pracy i wiele innych zagrożeń istotnych z punktu widzenia 
informatora.  W związku  z  tym,  państwo,  kreując  rozwiązania  dla  efektywnego  przekazywania 
informacji, powinno zwracać uwagę także na ten aspekt. Najdalej idące rozwiązania zawarte są w 
przepisach regulujących instytucję świadka koronnego.

Cel przyznania korzyści i warunki ich uzyskania

Celem  przyznania  korzyści  jest  skłonienie  informatora  do  efektywnej  współpracy  w  toku 
sankcjonowania prawa. W celu ich uzyskania informator powinien spełniać warunki określone w 
przepisach i ewentualnie określone przez organ sankcjonowania, o ile przepisy prawa przyznają 
organowi kompetencje do kształtowania tych warunków. Zazwyczaj będą tu określone elementy 
ilościowe i jakościowe informacji, ograniczenia czasowe co do momentu przekazania informacji, 
wyłączenia pewnych ról w naruszeniu prawa spod możliwości uzyskania korzyści. W niektórych 
przypadkach wymaga się także inicjatywy od informatora w zakresie ujawnienia naruszenia prawa, 
jak  i  inicjatywy  w  postępowaniu  dowodowym.  Ciężary  są  rozłożone  na  informatorów  bardzo 
różnie, w zależności od regulacji, zaś celem ustawodawcy powinno być jak najlepsze dopasowanie 
rozwiązania legislacyjnego do specyfiki sytuacji.

Regulacje prawa polskiego 

Uwagi wstępne. Braki regulacyjne

W  prawie  polskim  przekazywanie  informacji  organom  publicznym  o  naruszeniu  prawa  jest 
uregulowane  stosunkowo  lakonicznie.  Poza  sztandarową  instytucją  świadka  w  poszczególnych 
procedurach niewiele 
Najlepiej,  jak się  wydaje,  pod tym kątem wygląda  prawo karne,  gdzie  poza dobrze  rozwiniętą 
instytucją świadka (świadek, świadek anonimowy, świadek koronny), mamy również regulację co 
do  przekazywania  informacji  o  naruszeniu  (ujawnienie),  a  także  kwestię  podejmowania  przez 
organy  ścigania  ujawnień  anonimowych.  W  pozostałych  gałęziach  kwestie  te  są  uregulowane 
zdecydowanie  skromniej,  zwłaszcza  w  zakresie  roli  informacji  obywateli  w  zainicjowaniu 
postępowania. Brak jest zarówno regulacji w procesie cywilnym, jak i w procesie administracyjnym 
(dotyczy to kwestii wszczynania postępowania z urzędu). Przede wszystkim brak jest regulacji co 
do  ujawnień  anonimowych,  a  te  są,  jak  można przypuszczać,  dominujące  ze  względu  na  brak 
gwarancji bezpieczeństwa dla ujawniającego. Ta luka powoduje, że każda z osób wykonujących 
czynności w ramach organu tworzy własną politykę działania przy tego rodzaju ujawnieniach, a 
taki  stan  nie  wydaje  się  pożądanym. W przypadku ujawnień  spersonalizowanych (podpisanych 
przez  zidentyfikowaną  osobę),  na  gruncie  postępowania  administracyjnego  powinny  być  one 
traktowane jako skargi (art. 227 i nast. KPA).

Relacje przepisów o informowaniu do innych przepisów:

W tym miejscu zostanie omówiony zbieg regulacji o informowaniu do innych przepisów na gruncie 
prawa polskiego
a) prawo cywilne i dobra osobiste
b) ochrona danych osobowyh – przy whistleblowingu
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c)  delikt cywilny
d)  inne

Leniency kartelowe

Wyrazistym  przypadkiem  regulacji  obejmującej  swoim  zakresem  współpracę  obywatela  (tu  w 
postaci  podmiotu gospodarczego) z organem administracji polegającą na przekazaniu informacji 
jest  instytucja  polegająca  na  łagodzeniu  kar  w  przypadku  ścigania  i  karania  porozumień 
ograniczających lub eliminujących konkurencję na rynku. W Polsce chyba już powszechnie używa 
się tu pojęcia „leniency”, przyjętego z USA i Europy Zachodniej i pochodzącego od angielskiego 
słowa oznaczającego łagodzenie.
Pod  pojęciem  leneincy  kartelowego  rozumieć  należy  sytuację  w  której  grupa  podmiotów 
oferujących  podobne  produkty  na  tym  samym  rynku  zawiera  porozumienie,  które  powoduje 
wykluczenie  lub ograniczenie  konkurencję,  zaś ustawodawca dla takich sytuacji  tworzy prawne 
warunki do łagodzenia kary dla podmiotu, który poinformuje albo/lub ujawni istotne okoliczności 
porozumienia właściwemu organowi.

Znaczenie społeczne instytucji leniency jest najistotniejsze w państwach, gdzie gospodarka oparta 
jest na zasadzie konkurencji. W takich przypadkach to siły wolnego rynku powinny decydować o 
cenach towarów, a konkurencja między podmiotami oferującymi te towary powinna powodować 
spadek ich cen przy jednoczesnym podnoszeniu ich jakości. I teraz, jeżeli w takim modelu pojawi 
się grupa podmiotów, która umówi się np. co do oferowanych cen, podzieli pomiędzy siebie rynek 
itd., to wskazany, podstawowy mechanizm funkcjonowania rynku zostaje wyłączony i przeradza się 
w  gospodarkę  sterowaną  przez  umawiające  się  strony.  Oczywiście  wpływa  to  na  efektywność 
wszystkich  innych  obszarów  życia  społecznego,  bezpośrednio  lub  pośrednio  powiązanych  z  tą 
częścią gospodarki, która jest objęta porozumieniem. W niektórych ustawodawstwach przypisuje 
się  takim porozumieniom tak  negatywne znaczenie,  że  są  one  przedmiotem kryminalizacji  i  w 
konsekwencji  ścigania  karnego.18 W  Polsce  kartel  jest  sankcjonowany  wyłącznie  jako  delikt 
administracyjny (czyn zabroniony pod groźbą kary administracyjnej).

W Polsce warunki leniency kartelowego określa art. 109 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji  i  konsumenta  (Dz.  U.  2007,  Nr  50,  poz.  331 ze  zm.)  oraz  przepisy  wykonawcze, 
wydane na jego podstawie. Ustawa ta reguluje dwie instytucje leniency. W zależności od warunków 
i  zakresu  ujawnienia  przez  podmiot  można  mówić  o  „pełnym  leniency”  i  „częściowym 
(ograniczonym)  leniency”,  a  ponadto  ustanawia  możliwość  złagodzenia  kary  dla  informatora 
suplementarnego.

Prawna instytucja leniency reguluje następujące obszary:

1.zakres przedmiotowy zastosowania leniency,
2.zakres podmiotowy,
3.warunki  skorzystania z  korzyści,  w tym sposób dokonania ujawnienia,  jego zakres i  warunki 
dodatkowe,
4.granice czasowe dokonania ujawnienia,
5.korzyści wynikające z ujawnienia,
6.wyłączenia spod zakresu podmiotowo – podmiotowego szczególnych zachowań,

18 Tak  np.  w  ustawodawstwie  USA,  gdzie  konkurencja  na  rynku  uważana  jest  za  jedno  z  istotniejszych  dóbr 
publicznych.
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7.szczegółowe regulacje proceduralne.

Ad 1
Zakresem przedmiotowym omawianej regulacji objęte są porozumienia, o których mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub art. 81 traktatu TWE.
Art. 6 polskiej ustawy wymienia porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 
ograniczenie  lub  naruszenie  w  inny  sposób  konkurencji  na  rynku  właściwym,  polegające  w 
szczególności na:
a)ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
b)ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
c)podziale rynków zbytu lub zakupu;
d)stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków 
umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
e)uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, 
niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
f)ograniczaniu  dostępu  do  rynku  lub  eliminowaniu  z  rynku  przedsiębiorców  nieobjętych 
porozumieniem;
g)uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców 
i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności 
zakresu prac lub ceny.
W ujęciu  art.  81  traktatu  TWE chodzi  tutaj  o  porozumienia,  których  celem lub  skutkiem jest 
zapobieżenie,  ograniczenie  lub  zakłócenie  konkurencji  wewnątrz  wspólnego  rynku,  a  w 
szczególności te, które polegają na: 
a)ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków 
transakcji,
b)ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji,
c)podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia,
d)stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i 
stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,
e)uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które 
ze  względu  na  swój  charakter  lub  zwyczaje  handlowe  nie  mają  związku  z  przedmiotem  tych 
kontraktów. 

Ad 2
Z  korzyści  przyznanych  przez  ustawodawcę  może  skorzystać  przedsiębiorca  biorący  udział  w 
porozumieniu.  Z  natury  rzeczy  bowiem,  porozumienie  kartelowe  może  dotyczyć  wyłącznie 
podmiotów konkurujących na tym samym rynku (w rozumieniu prawa konkurencji).

Ad 3
W zakresie  ujawnienia  analizowana regulacja stanowi, że dla uzyskania korzyści, przedsiębiorca 
objęty zakresem podmiotowym powinien:
 1.jako pierwszy z uczestników porozumienia
 a)dostarczyć  Prezesowi  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumenta  (dalej  Prezes  UOKiK) 
informację 
•o istnieniu zakazanego porozumienia i 
•wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego
 b)przedstawi Prezesowi UOKiK
•z własnej inicjatywy
•dowód  umożliwiający  wydanie  decyzji,  o   której  mowa w art.  10  lub  11  ustawy  o  ochronie 
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konkurencji i konsumentów19

 1.współpracuje  z  Prezesem  UOKiK  w  toku  postępowania  w  pełnym  zakresie,  dostarczając 
niezwłocznie wszelkich dowodów, którymi dysponuje, albo którymi może dysponować, i udzielając 
niezwłocznie  wszelkich informacji  związanych ze  sprawą,  z  własnej  inicjatywy lub na żądanie 
Prezesa UOKiK.
Jak z powyższego wynika, zakres ujawnienia jest dość szeroki i obejmuje informacje określone co 
do  przedmiotu,  skali  (jakości),  formy (dowód).  Jednakże  ze  względu  na  fakt,  że  mamy tu  do 
czynienia  ze  współuczestnikiem  czynu  zabronionego,  warunki  te  będą  zawsze  możliwe  do 
spełnienia.  Bardzo  istotne  znaczenie  ma  fakt,  że  to  na  przedsiębiorcę  włożono  częściowy 
obowiązek aktywnego uczestnictwa w postępowaniu sankcyjnym (inicjatywa dowodowa). Bardzo 
istotne  znaczenie  dla  analizowanej  konstrukcji  ma  fakt,  że  przedsiębiorca  chcący  skorzystać  z 
dobrodziejstwa  pełnego  leniency  musi  zgłosić  się  do  organu  sankcjonowania  jako  pierwszy. 
Tworzy to szczególnego rodzaju atmosferę 
Inicjatywa co do uruchomienia programu leniency leży po stronie przedsiębiorcy, czyli jest to inna 
konstrukcja niż w przypadku świadka koronnego.

Ponadto  ustawodawca  określił  warunki  co  do  zachowania  podmiotu  współpracującego.  I  tak 
wymaga się aby przedsiębiorca współpracujący z organem zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu 
nie  później  niż  w  dniu  poinformowania  Prezesa  UOKiK  o  istnieniu  porozumienia  lub 
przedstawienia dowodu umożliwiającego wydanie decyzji, o  której mowa w art. 10 lub 11,

Wszystkie  powyższe  przesłanki  są  warunkami  koniecznymi  do  skorzystania  z  dobrodziestwa 
instytucji, którą dalej proponuję nazwać jako „pełne leniency”.

Oprócz  pełnego  leniency,  polska  ustawa  konstytuuje  również  instytucję  „częściowego 
(ograniczonego) leniency”, dla uczestniczenia w której wystarczy aby przedsiębiorca (taki sam krąg 
adresatów jak w przypadku „pełnego leniency”) spełnił łącznie następujące warunki:
1.przedstawił Prezesowi UOKiK
1.z własnej inicjatywy
2.dowód który w istotny sposób przyczyni się do wydania decyzji, o  której mowa w art. 10 lub 11
2.zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu nie później niż w momencie przedstawienia powyższego 
dowodu.

Regulacja  antymonopolowa  zawiera  jeszcze  instytucję  łagodzenia  kary  suplementarnemu 
informatorowi  (art.  109  ust  4),  w  warunkach  gdy  pierwszy  podmiot,  który  wnioskował  o 
uczestnictwo w pełnym leniency spełnił wszystkie warunki prawem przewidziane ale nie był w 
stanie dostarczyć dowodu umożliwiającego wydanie decyzji, zaś kolejny podmiot jest w stanie ten 
dowód dostarczyć oraz spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w pełnym łagodzeniu (oczywiście z 
wyjątkiem zgłoszenia się jako pierwszy). Jest to zatem szczególna postać częściowego leniency. 

Ad 4
Ustawodawca wyznaczył przedsiębiorcy granice czasowe, najpóźniejszy moment, w którym może 
dokonać on ujawnienia. I tak, zgodnie z regulacją art. 109 ust. 1 in fine, ujawnienie jest skuteczne o 
ile  Prezes UOKiK nie posiadał w tym czasie informacji i dowodów wystarczających do wydania 
decyzji,  o   której  mowa  w  art.  10  lub  11.  Zatem  najpóźniejszym  momentem  na  dokonanie 
ujawnienia jest moment, przed uzyskaniem przez organ antymonopolowy informacji i  dowodów 
wystarczających do wydania przedmiotowej decyzji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że przy 

19 Chodzi o decyzje o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazującą zaniechanie jej stosowania (art. 10 
ustawy) oraz o decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania 
(art. 11) wydawaną w przypadku gdy zachowanie przedsiębiorcy przestało naruszać zakaz porozumień kartelowych. 
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takiej konstrukcji przepisów, przedsiębiorca ex ante nigdy nie będzie miał pewności, czy deklarując 
współpracę będzie kwalifikował się do objęcia dobrodziejstwem leniency.
Innym ograniczeniem czasowym zastosowanym w pełnym leniency jest konieczność wystąpienia 
do organu z ujawnieniem w pierwszej kolejności, przed pozostałymi uczestnikami porozumienia.

W przypadku ograniczonego leniency, nie istnieją żadne warunki czasowe. Można zatem sądzić, że 
przedsiębiorca  ma  czas  na  spełnienie  warunków  kwalifikujących  go  do  złagodzenia  kary,  do 
momentu wydania decyzji. Analogicznie ukształtowana jest sytuacja informatora suplementarnego, 
który również nie ma ograniczeń czasowych.  

Ad 5
Korzyścią, jaką otrzymuje w tych warunkach przedsiębiorca polega na odstąpieniu od nałożenia 
kary (art. 109 ust. 1). Ze względu na fakt, że jest to najdalej idące łagodzenie, proponuję nazwać tę 
instytucję „pełnym leniency”

Korzyścią wynikającą dla przedsiębiorcy z  „częściowego (ograniczonego) leniency” jest obniżenie 
jej górnej wysokości (obniżenie maksimum) do 5% przychodu osiągniętego roku rozliczeniowym 
poprzedzającym nałożenie kary, przy czym należy odnotować, że z niepełnego łagodzenia mogą 
korzystać podmioty kolejno spełniające w/w warunki, jednakże w każdym następnym przypadku 
obniżenie  maksymalnego wymiaru  kary  jest  już  mniejsze  (odpowiednio  do  7% i  8% rocznego 
przychodu).

Korzyścią dla informatora suplementarnego jest obniżenie górnej wysokości kary do 5% przychodu 
osiągniętego roku rozliczeniowym poprzedzającym nałożenie kary (art. 109 ust. 4).

Ad 6
Ustawodawca wyłącza spod zakresu zastosowania leniency podmiot, który pełnił  rolę inicjatora 
zawarcia  porozumienia  albo  rolę  nakłaniającego innych  przedsiębiorców  do  uczestnictwa  w 
porozumieniu. Warto odnotować, że są to zupełnie inne role niż w przypadku pozostałych regulacji 
analizowanych  w  niniejszym  opracowaniu.  Tutaj  z  dużym  prawdopodobieństwem  można 
przypuszczać, że wyłączenie to pełni funkcję prewencyjną w stosunku do osób, które rozważają 
zainicjowanie porozumienia kartelowego w taki sposób, że muszą one wkalkulować w koszty fakt, 
iż w przypadku gdy pojawi się realne ryzyko ujawnienia zmowy, nie będą oni mogli skorzystać z 
dobrodziejstwa  leniency.  Rozwiązanie  to  prima  facie  wydaje  się  całkiem  skuteczne  istotnie 
podnosząc koszty zmowy dla inicjatora i nakłaniającego. 

Ad 7
W  polskim  ustawodawstwie  antymonopolowe  leniency  ma  chyba  najobszerniej  opracowaną 
procedurę  postępowania  w  analizowanych  sprawach.  Ustawa  o  ochronie  konkurencji  i 
konsumentów  upoważniła  w  tym  zakresie  Radę  Ministrów  do  szczegółowej  regulacji  trybu 
postępowania,  mając  na  względzie  konieczność  dokonania  rzetelnej  oceny  spełnienia  przez 
przedsiębiorców warunków ustanowionych w ustawie (art.  109 ust.  5). Wykonując tę  delegację 
Rada  Ministrów  wydała  w  dniu  26  stycznia  2009  roku  rozporządzenie  w  sprawie  trybu 
postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20, poz. 
109). 

Przedmiotowa regulacja obejmuje swoim zakresem następujące obszary:

Tu nastąpi omówienie obszarów regulacji
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Świadek koronny

Instytucją prawną, służącą wykorzystaniu w procesie sankcjonowania naruszenia prawa karnego 
najbardziej  efektywnego źródła informacji,  jakim jest naruszyciel prawa, jest instytucja świadka 
koronnego.  Najogólniej  i  interdyscyplinarnie  rzecz  ujmując  instytucja  ta  pozwala  uniknąć  kary 
osobie popełniającej przestępstwo, w zamian za współpracę z organem ścigania i wymiaru kary, 
polegającą na przekazywaniu informacji. Jest to instytucja o charakterze narzędziowym w procesie 
karnym,  służąca  zwiększeniu  efektywności  ścigania  dzięki  wykorzystaniu  istotnego  źródła 
informacji.  Ujmując  rzecz  z  punktu  widzenia  systemu  społecznego,  instytucja   ta  ma  służyć 
zwiększeniu pewności w zakresie sankcjonowania naruszeń prawa karnego. 

W  układzie  funkcjonalnym  instytucja  ta  jest  najbardziej  zbliżona  do  instytucji  leniency 
kartelowego,  a  różnice  są  konsekwencją  różnych  modeli  postępowania,  gdzie  w  leniency 
kartelowym mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym, ukształtowanym wg modelu 
inkwizycyjnego,  podczas  gdy  w  postępowaniu  karnym  mamy  do  czynienia  z  modelem 
kontradyktoryjnym. 

Polska regulacja tej instytucji, zawarta w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym 
(t.j. Dz.U. 2007, Nr 36, poz. 232) obejmuje następujące obszary:

1. zakres spraw, w których można nadać osobie status świadka koronnego,
2. zakres podmiotów, które mogą zostać uznane za świadka koronnego,
3. tryb  kreacji  statusu  świadka  koronnego  –  tu  z  decyzji  sądu  na  wniosek  prokuratora,  z 

negatywnymi   dla  organu  ścigania  konsekwencjami  w  sytuacji  gdy  organ  pozyska 
informacje,  a  mimo  to  nie  zdecyduje  się  na  uruchomienie  procedury  zmierzającej   do 
przyznania statusu świadka koronnego przez podejrzanego,

4. przesłanki  merytoryczne  przyznania  statusu  świadka   koronnego  i  ewentualne  warunki 
uzyskania tego statusu,

5. korzyści przyznane podejrzanemu w zamian za współpracę,
6. okoliczności skutkujące niezastosowaniem przywilejów w przypadku złamania warunków 

współpracy przez świadka koronnego i procesowe konsekwencje,
7. gwarancje pewności dla podejrzanego, godzącego się na współpracę z organami ścigania i 

co do uzyskani statusu świadka koronnego,
8. gwarancje bezpieczeństwa po złożeniu zeznań wobec zagrożeń ze strony osób obciążonych 

ujawnieniem lub z nimi powiązanych, 
9. przesłanki cofnięcia: statusu świadka koronnego albo gwarancji bezpieczeństwa
10. rozwiązania  proceduralne,  obejmujące  np.  zawieszenie  postępowania  w  przypadku 

uzyskania przez podejrzanego statusu ŚK.

Kluczowe z powyższych obszarów warto omówić bardziej szczegółowo.
Ad 1
I tak, w świetle ustawy o świadku koronnym, dobrodziejstwa ustawy mogą być zastosowane w 
sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (dalej określane łącznie jako przestępstwo), 
popełnione w ramach ogólnie rozumianej przestępczości zorganizowanej.20 Jednocześnie wyłączone 
spod zakresu stosowania ustawy zostały szczególne rodzaje przestępstw.21 Z analizy ich rodzaju 
wynika, że wyłącza się:

a) najcięższe rodzaje przestępstw – tu usiłowanie lub dokonanie zabójstwa albo współudział w 

20 ustawa mówi o zorganizowanej grupie albo  związku.
21 art. 4 ustawy o świadku koronnym.
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tej zbrodni.22 Wydaje się, że u podstaw tego wyłączenia leżało założenie, że nie powinno się 
uwalniać od odpowiedzialności osób, które dopuściły się tego rodzaju czynu. Tymczasem 
równie dobrze można postawić tezę, że w przypadku takiej zbrodni, popełnionej przez wiele 
osób,  i  wobec braku źródeł  informacji   i  dowodów, jeszcze bardziej  zasadnym staje  się 
wykorzystanie jednej z takich osób jako świadka koronnego, gdyż w przeciwnym wypadku 
powstaje ryzyko, że wszyscy uczestnicy tej zbrodni zostaną uwolnieni od odpowiedzialności 
w  wyniku wyroku uniewinniającego; w takim przypadku, z punktu widzenia efektywności 
systemu  stosowania  prawa  ,  rozsądniejszym  wyjściem  wydaje  się  ograniczenie 
zastosowania  instytucji  świadka  koronnego  wyłącznie  do  sytuacji  braku  lub  istotnego 
ograniczenia źródeł dowodów;

b) prowokatora – czyli osobę, która nakłaniała inną osobę do popełnienia czynu  zabronionego, 
w  celu  skierowania  przeciwko  niej  postępowania  karnego;  uzasadnieniem  tego  rodzaju 
wyłączenia  wydaje się być argument, że nie powinna ujść odpowiedzialności osoba, która 
spowodowała  odpowiedzialność  karną  innej  osoby;  z  punktu  widzenia  efektywności 
systemu prawa wydaje się to rozwiązaniem właściwym;

c) kierującego  zorganizowaną  grupą  albo  związkiem  mającymi  na  celu  popełnienie 
przestępstwa; jak się wydaje ze względu na fakt, że .......................................................

Ad 2 i 3
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze 
świadka koronnego.23 Uzyskanie tego statusu wymaga:

a) uzyskania zgody Prokuratora Krajowego na złożenie wniosku, o którym mowa niżej,
b) złożenia  wniosku  przez  prokuratora   okręgowego,  prowadzącego  lub  nadzorującego 

postępowanie do organu decydującego o przyznaniu statusu świadka koronnego,
c) podjęcia  decyzji  (w  prawnej  formie  postanowienia)  przez  sąd  okręgowy  właściwy  dla 

miejsca  prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Jak z powyższego wynika, uzyskanie tego statusu zależy od woli trzech podmiotów i w związku z 
tym generuje potrójną niepewność po stronie podejrzanego, który ma stać się świadkiem koronnym. 
Zatem  należy  uznać,  że  instytucja  ŚK  jest  w  polskim  kształcie  instytucją  o  charakterze 
nadzwyczajnym.
Niezwykle  ciekawym  zagadnieniem  badawczym  może  być  ocena  wniosków  prokuratorów 
składanych do Prokuratora Krajowego i skali ich akceptacji lub odrzucenia, następnie przyłożenie 
tej  samej  matrycy  do  decyzji  sądów  okręgowych,  a  w  końcu  zbadanie  efektywności  (finału  i 
kosztów) postępowań w sprawach, w których nie przychylono się do wniosku prokuratora. Można 
również  zbadać  skalę  postępowań  zakończonych  uniewinnieniem  w  warunkach  zastosowania 
instytucji świadka koronnego (choć jeśli uniewinnienie jest wyrokiem prawidłowym, to również 
może to świadczyć o efektywności tej instytucji, ale jest to efektywność uboczna, ponieważ celem 
postępowania karnego jest ustalenie sprawcy i ukaranie go).

Ad 4
Jeśli chodzi o przesłanki merytoryczne przyznania statusu świadka koronnego, to mieszczą się one 
w  kategorii  współpracy  informacyjnej  zarówno  z  organem  ścigania24,  jak  i  z  organem 
orzekającym.25

Współpraca z organem ścigania polega na:

22 instytucję świadka  koronnego wykorzystano jednak w przypadku zabójstwa Jacka Dębskiego,  gdzie świadkiem 
koronnym była  „Inka”, która brała udział w tym przestępstwie. Ponieważ w myśl polskich przepisów „Inka” nie 
mogła być świadkiem  koronnym, organy ścigania skorzystały z regulacji państwa obcego.

23 art. 2 ustawy o świadku koronnym.
24 art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadku koronnym.
25 art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy o świadku koronnym.
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 1. przekazaniu  organowi  prowadzącemu  postępowanie  przygotowawcze  informacji,  które 
mogą przyczynić się do:
 a) ujawnienia okoliczności przestępstwa, 
 b) wykrycia pozostałych sprawców, 
 c) ujawnienia dalszych przestępstw lub 
 d) zapobieżenia dalszym przestępstwom,

 2. ujawnieniu majątku swojego lub znanego mu majątku pozostałych sprawców przestępstwa,
 3. zobowiązaniu się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań dotyczących: 

 a) osób uczestniczących w przestępstwie oraz 
 b) pozostałych okoliczności popełnienia przestępstwa, które mogą przyczynić się do:

• ujawnienia okoliczności przestępstwa, 
• wykrycia pozostałych sprawców, 
• ujawnienia dalszych przestępstw lub 
• zapobieżenia dalszym przestępstwom,

Dodatkowo, współpraca informacyjna z organem orzekania jest dookreślona pośrednio w art. 10 
ust.  1  ustawy  o  świadku  koronnym  i  polega  przekazywaniu  informacji  w  postępowaniu 
przygotowawczym i sądowym w sposób pełny i prawdziwy.  

Jeśli chodzi  o warunki przyznania statusu ŚK, to polska ustawa umożliwia uzależnienie przyznania 
statusu  ŚK  od  zobowiązania  się  podejrzanego  do  zwrotu  korzyści  majątkowej  odniesionej  z 
przestępstwa oraz naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.26

Istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt,  że nie jest  obowiązkiem świadka 
koronnego  zawiadomienie  organu  o   popełnieniu  czynu  zabronionego,  co  jest  warunkiem 
koniecznym analogicznej instytucji na gruncie prawa karnego skarbowego. Tutaj zazwyczaj organ 
ścigania  będzie  posiadał  informację  wcześniej,  zanim  rozpocznie  rozważanie  wykorzystania 
instytucji  świadka  koronnego,  co  zapewne  jest  konsekwencją  szczególnie  istotnego  społecznie 
charakteru naruszeń prawa karnego.

Ad 5
Korzyści  przyznane  świadkowi  koronnemu  w  zamian  za  współpracę  polegają  na  uchyleniu 
karalności  popełnionego  przez  niego  czyny  i  w  konsekwencji  na  umorzeniu  prowadzonego 
przeciwko niemu postępowania.

Ad 6
Ponieważ  przyznanie  statusu  świadka  koronnego  następuje  na  etapie  postępowania 
przygotowawczego, a jednym z jego warunków jest  zobowiązanie się przez  świadka koronnego do 
złożenia obszernych zeznań, istnieje możliwość, że nie wywiąże się on z tego zobowiązania. Na tę 
okoliczność,  ustawa  o  świadku  koronnym  przewiduje  rozwiązanie  polegające  na  wyłączeniu 
zastosowania art.  9 ustawy, konstytuującego uchylenie karalności przestępstwa (art.  10 ustawy). 
Jeśli  chodzi  o  mechanizm  prawny,  to  w  polskim  ustawodawstwie  zastosowano  rozwiązanie 
polegające z jednej strony na przyznaniu przywileju uchylenia karalności czynu ex lege, a z drugiej 
strony ustawodawca określił przesłanki wyłączenia uchylenia karalności, które także następuje  ex 
lege.

Ad 10
Elementy  procesowe  regulacji  dotyczą  takich  kwestii  jak:  decyzje  w  przedmiocie  odmowy 
uruchomienia procesu decyzyjnego w sprawie statusu świadka koronnego, utrwalania czynności itd. 
To  co  wydaje  się  możliwe  do  rozważenia  w  zakresie  doregulowania  procedury,  to  kwestia 

26 art. 3 ust. 2 ustawy o świadku koronnym.
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kolejności  oferowania  przez  organy  ścigania  statusu  świadka  koronnego  poszczególnym 
podejrzanym. Oczywiście, jest to prawo każdego z podejrzanych, czy z oferty skorzystają czy nie, 
jednakże organ ścigania powinien oferowanie rozpocząć od osoby, która w naruszeniu prawa brała 
udział w sposób najmniej niekorzystny społecznie.27 To zniwelowałoby dylematy etyczne związane 
z  tą  instytucją  oraz  jej  negatywne,  społeczne  postrzeganie.  Jednakże  podstawowym  kryterium 
kierowania oferty powinien być zasób informacji, jakiego oczekuje się od kandydata na świadka 
koronnego oraz realna chęć współpracy z organami ścigania.

Warto w tym miejscu ponownie przywołać fakt, omówiony wcześniej, że z ekonomicznej analizy 
systemów leniency, wykonanych w obszarze zwalczania zmów cenowych, wynika, że przyznanie 
wynagrodzenia finansowego informatorowi wzmocnia wolę uczestnictwa w programach leniency. 
Być  może  podobny  efekt  może  zachodzić  w  instytucji  świadka  koronnego.  Oczywiście 
wynagrodzenie świadka koronnego może pochodzić ze źródeł pozabudżetowych, np. z przejętego 
przez pańśtwo majątku innych naruszycieli prawa. Jednakże niezależnie od źródła wynagrodzenia 
wydaje się, że ze względu na społeczne postrzeganie tej kwestii („pobił i jeszcze na tym zarobił”), 
wprowadzenie takiego rozwiązania  nie  jest  możliwe.  Wydaje  się  także  prima facie,  że  nie  jest 
konieczne.  Wystarczającą  korzyścią  bowiem  może  być  samo  uchylenie  karalności  czynu,  ale 
gruntowna  ocena  tej  kwestii  wymagałaby  przeprowadzenia  analizy  ofert  przyznania  statusu 
świadka  koronnego,  skali  ich  akceptacji  przez  podejrzanych  oraz  uwarunkowań  ich  sytuacji 
faktycznej i prawnej.

Czynny żal w prawie podatkowym

Autodoniesienie przy jednoosobowym naruszeniu prawa (czynny żal – 
postać pierwsza)

Przez  autodoniesienie  należy  rozumieć  sytuację,  w  której  osoba  naruszająca  samodzielnym 
zachowaniem normę prawną (w pojedynkę, zachowaniem jednoosobowym), następnie przekazuje 
organowi  sankcjonowania  prawa  informację  o  fakcie  naruszenia  albo  dostarcza  już 
poinformowanemu organowi informacji lub dowodów na okoliczność tego naruszenia.

Autodoniesienie  ma dość istotne znaczenie społeczne, gdyż:
1. z punktu widzenia naruszyciela normy prawnej - zmniejsza ryzyko co do ścigania i co do 

wymiaru kary, 
2. z punktu widzenia społecznego, ze szczególnej perspektywy efektywności funkcjonowania 

systemu  prawa  (stosowania  systemu  prawa),  zwiększa  skalę  zgodności  zachowań  z 
obowiązującymi normami prawnymi (compliance) w ten sposób, że w przypadku naruszenia 
hipotezy normy prawnej, a więc oczekiwanego przez państwo wzoru zachowania, zostaje 
zastosowana sankcja tej normy prawnej.

Pojęcie autodoniesienia w zakresie jednoosobowego naruszenia prawa (self reporting) znane jest 
polskiemu prawu, aczkolwiek nie jest zbyt często stosowane. Jedynym miejscem zastosowania tej 
instytucji  jest  prawo podatkowe i  możliwość  autokorekty  przez  osoby,  na  których spoczywają 
obowiązki wynikające z prawa podatkowego.

Ordynacja podatkowa

27 Przykładem  może  tu  być  postępowanie  w  sprawie  zabójstwa  J.  Dębskiego,  gdzie  status  świadka  koronnego 
zaproponowano „Ince”, a więc osobie, której zadaniem było wyprowadzenie ofiary na zewnątrz lokalu.
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Regulacja  autodoniesienia  wydaje  się  mieć  dość  skomplikowaną,  żeby  nie  powiedzieć 
przypadkową strukturę na gruncie prawa podatkowego. 

Punktem wyjścia  dla  rozważań  w tym zakresie  należy  uczynić  fakt,  iż  na określonej  kategorii 
podmiotów (podatniku, płatniku, inkasencie) spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowych 
w określonych okresach, nałożony przez materialnoprawne ustawy podatkowe. Z wielu różnych 
względów  ustawodawca  zdecydował  się  przyznać  adresatom  tych  obowiązków  prawo  do 
skorygowania  nieprawidłowości  w  przedmiotowych  deklaracjach.  Na  gruncie  prawa  polskiego 
koncepcja  korekty deklaracji  podatkowej  ma wprawdzie  niezbyt  długą,  ale  już bogatą  historię. 
Korekcie  podatkowej  poświęcono  cały  rozdział  dziesiąty  w podstawowym akcie  dla  tej  gałęzi 
prawa  (ordynacja  podatkowa28),  początkowo  składający  się  jednego  artykułu  81.  Jednakże 
instytucja ta przeszła znaczące modyfikacje w ciągu ponad 11 lat swojego obowiązywania. 

Tu zostanie omówiona historia autokorekty podatkowej:
W okresie obowiązywania pierwszej wersji ordynacji podatkowej, art. 81, ocena wg poniższego 
schematu...

Na  dzień  1  czerwca  2009  roku  regulacja  art.  81  ordynacji  podatkowej  obejmuje  następujące 
obszary:

1.zakres przedmiotowy,
2.zakres podmiotowy osób, którym przyznane jest prawo do autokorekty,
3.sposób dokonania autodoniesienia, zakres ujawnienia i warunki dodatkowe,
4.zakres czasowy wykonania uprawnienia.
Interesujący wydaje się brak korzyści przyznany podatnikowi autodonoszącemu, jednakże wynika 
to  wyłącznie  ze  struktury systemu prawa podatkowego.  Otóż sankcje  za  naruszenie  obowiązku 
złożenia prawidłowej deklaracji znajdują się w kodeksie karnym skarbowym. Tam też przyznane są 
korzyści dla autodonoszącego.

Odnosząc się do poszczególnych elementów regulacji należy wyjaśnić, że:

Ad 1
zakresem przedmiotowym regulacji objęty jest obowiązek złożenia deklaracji podatkowej.

Ad 2
Zakresem  podmiotowym  przepisów  o  korekcie  objęte  są  osoby,  na  których  ciąży  obowiązek 
złożenia deklaracji podatkowej (podatnicy, płatnicy i inkasenci), co jest prostą konsekwencją natury 
niewykonanego obowiązku.

Ad 3
Osoby wymienione w pkt. 2, w przypadku złożenia błędnej deklaracji  mogą ją skorygować przez:

1. złożenie deklaracji korygującej oraz
2. dołączenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Ad 3
Ze  względu  na  czas,  uprawnienie  do  skorygowania  deklaracji  jest  ograniczone  w  sposób 
następujący:
1)  ulega  zawieszeniu  na  czas  trwania  postępowania podatkowego lub kontroli  podatkowej  -  w 
zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

28 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
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2) jednakże przysługuje nadal po zakończeniu:
a) kontroli podatkowej,
b) postępowania podatkowego – ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość 
zobowiązania  podatkowego;  po  zakończeniu  postępowania  podatkowego,  a  więc  po  wydaniu 
decyzji  określającej  wysokość  podatku  nie  ma już możliwości  skutecznego złożenia  korekty w 
zakresie objętym decyzją (art. 81 § 3 ordynacji podatkowej). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, 
że  nowelizacją  z  2006  roku  do  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  o  kontroli  skarbowej 
wprowadzono przepis 14c stanowiący, że uprawnienie do złożenia korekty deklaracji, określone w 
art. 81 ordynacji podatkowej, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego, jednak 
kontrolowany może, w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli, skorygować w zakresie 
objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową, o czym kontrolujący 
powinien pouczyć kontrolowanego w protokole. Stąd też dostosowano kategorię korekty prawnie 
skutecznej do przepisów obu tych ustaw.29

W  tym  miejscu  należy  podkreślić  istotną  kwestię.  Mianowicie  w  tej  konstrukcji  podmiot 
naruszający zasadniczo nie jest ograniczony czasem i może złożyć autodoniesienie w sytuacji gdy 
organ nie wie o naruszeniu prawa jak i w sytuacji gdy organ już o tym naruszeniu wie, np. wskutek 
przeprowadzonej kontroli. Jedynym ograniczeniem jest swoiste okienko czasowe na czas trwania 
kontroli lub postępowania, którego uzasadnieniem jest prawdopodobnie niewywieranie nacisku na 
osobę  objętą  obowiązkiem w celu  zagwarantowania  swobodnej  oceny i  prawidłowego  procesu 
decyzyjnego (nie pod wpływem nacisku). Z punktu widzenia niniejszego opracowania interesująca 
jest  tylko  pierwsza  część  instytucji  –  autodoniesienia  w przypadku  nieświadomości  organu,  do 
momentu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego. W zakresie obejmującym okres po 
wykryciu  i  ocenie  naruszenia  prawa podatkowego przez organ w zakresie  składania  deklaracji, 
instytucja  ta  ma  już  zupełnie  inny  charakter.  W  tym  przypadku,  można  przypuszczać,  że 
ustawodawcy  chodzi  o  zminimalizowanie  kosztów  sporu  podatkowego  z  obywatelem  przez 
zachęcenie  go  do  przyznania  racji  organowi  oraz  dobrowolnego  spełnienia  świadczenia,  z 
pominięciem etapu  egzekucji.  Zatem,  ze  względu  na  inny  cel  tej  instytucji,  kwestię  tę  należy 
pozostawić do innych badań.

Uzupełniająca regulacja, określająca sankcję za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej 
deklaracji  zawarta  jest  w art.  54 i  56 KKS,  który umożliwia wymierzenie  kary grzywny,  kary 
pozbawienia wolności albo obu tych kar łącznie.  Inne przepisy KKS, których naruszenie przez 
złożenie błędnej deklaracji może wchodzić w rachubę, to art. 76, 76a, 78, przewidujące analogiczne 
sankcje.
Natomiast w badanym zakresie łagodzenia sankcji w zamian za współpracę informacyjną kluczowe 
znaczenie  ma  art.  16a  kodeksu  karnego  skarbowego,  regulujący  karne  konsekwencje  złożenia 
korekty deklaracji podatkowej. I tak, stosownie do tego przepisu, każdy30 kto

 1. dopuścił  się  naruszenia  normy  podatkowej,  polegającego  na  niewłaściwym  złożeniu 
deklaracji podatkowej,

 2. złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej, 
 3. uzasadni przyczynę korekty
 4. w całości uiścił należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie

 a) niezwłocznie albo
 b) w terminie wyznaczonym przez organ 

 5. uzyska korzyść w postaci uchylenia karalności naruszenia prawa podatkowego.
 6. W  stosunku  do  regulacji  ordynacji  podatkowej  w  zakresie  korekty,  dodany  jest  tu 

29 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck 2007, s. 87-88.
30 Spod zakresu stosowania tego przepisu wyłączono deklaracje podatku VAT ze względu na szczególną jego 

konstrukcję (art. 81b  § 3 ordynacji podatkowej).
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dodatkowy warunek w postaci obowiązku uiszczenia w całości należności publicznoprawnej 
uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie.

W tym miejscu  należy  podnieść,  że  w  literaturze  stawiane  są  tezy,  iż  nie  wyklucza  się  spod 
zastosowania tego przepisu sprawców kierowniczych, polecających, organizatorów, kierowników 
struktur  przestępczych czy prowokatorów.31 Forma współsprawstwa raczej  nie  będzie  mogła  tu 
mieć miejsca ze względu na fakt, że błędna deklaracja podatkowa jest podpisywana (a z tym faktem 
należy  wiązać  pojęcie  „złożenia  deklaracji”)  wyłącznie  przez  jedną  osobę.  W  związku  z  tym 
komentatorzy oceniają, że taki kształt instytucji czynnego żalu jest konsekwencją niedoskonałości 
legislatora i że brak jest uzasadnienia dla wyodrębniania oddzielnej instytucji czynnego żalu dla 
złożenia deklaracji podatkowej, gdyż sytuacja ta powinna podlegać ogólnej regulacji czynnego żalu 
(art. 16 KKS).32 Powyższe zagadnienie może budzić wątpliwości choćby z tego powodu, że zakres 
stosowania tego przepisu może wywoływać rozbieżności interpretacyjne. Mowa jest w nim o tym, 
że „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie  
skuteczną...  korektę  deklaracji  podatkowej  wraz  z  uzasadnieniem  przyczyny  i  w  całości  uiścił  
należność publicznoprawną...”. Wobec takiego brzmienia przepisu powstaje pytanie czy składając 
skuteczną korektę deklaracji podatkowej można zwolnić się od kary za jakiekolwiek przestępstwo 
lub wykroczenie skarbowe, czy tylko za czyn zabroniony polegający na naruszeniu przepisów w 
zakresie składania deklaracji podatkowych. Niektórzy autorzy wyrażają pogląd, że zwolnienie spod 
ukarania, na mocy art. 16a KKS, możliwe jest tylko w odniesieniu do przestępstw lub wykroczeń 
polegających  na  złożeniu  błędnej  deklaracji  podatkowej,  co  uszczupliło  lub  naraziło  na 
uszczuplenie  należność  publicznoprawną.33 Jeśli  przyjąć  tę  koncepcję  za  słuszną,  to  należy 
stwierdzić,  że  w  zakres  zastosowania  art.  16a  KKS  nie  wchodzi  ani  podżegacz  ani  sprawca 
kierowniczy, ani polecający, ponieważ czyn zabroniony, polegający na złożeniu błędnej deklaracji, 
nie  jest  tożsamy z  czynem zabronionym polegającym na sprawstwie  kierowniczym,  poleceniu, 
organizacji, kierownictwie struktur przestępczych czy sprowokowaniu. Zakres podmiotowy art. 16a 
KKS dotyczy tego, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej. A zwolnieniu z 
ukarania podlega tylko ten, kto złożył niewłaściwą deklarację podatkową. Wobec tego mowa jest 
wyłącznie  o  jednej  i  tej  samej  osobie:  naruszycielu  normy prawnej  (który  wskutek  naruszenia 
podlega odpowiedzialności) i osobie, która podlegając odpowiedzialności, dokonuje czynnego żalu. 

Zostawiając  na  boku  dywagacje  czy  możliwe  są  różne  formy  popełnienia  skarbowego  czynu 
zabronionego, w tym współsprawstwo, należy stwierdzić, że w większości przypadków instytucja 
czynnego żalu z art.  16a KKS będzie w praktyce miała charakter autodoniesienia. Stąd taka jej 
klasyfikacja w ramach niniejszego opracowania.

Jak  wynika  z  powyższej  analizy  warunków  uchylenia  karalności  przestępstwa  podatkowego, 
instytucja ta różni się od czynnego żalu uregulowanego w art. 16 KKS. Warunki uzyskania korzyści 
są tu zminimalizowane, ale także krąg osób objętych zakresem tego przepisu jest ograniczony. 

Niezależnie od powyższego w literaturze podnoszone są inne, ciekawe wątki,  które  mogą mieć 
wartość dla rozważań uogólniających. I tak zwraca się uwagę na fakt, iż prawo do złożenia korekty 
deklaracji przysługuje także w trakcie, a nawet i po zakończeniu kontroli skarbowej, co wynika 
wprost z przepisów ordynacji  podatkowej (art.  81b § 1 pkt. 2a).  Dotyczy to także sytuacji  gdy 
kontrola  skarbowa  wykryła  naruszenie  przepisu  prawa.34 Słusznie  podkreśla  się  również,  że 
stosownie do aktualnego kształtu instytucji, uzasadnienie przyczyny korekty może być jakiekolwiek 

31 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck 2007, s. 86 i nast.
32 Wszak nie można mówić o niedoskonałości ustawodawcy.
33 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lexis Nexis 2006, s. 73.
34 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck 2007, s. 87.

23/34



(dowolne).35 Inna, ciekawa kwestia dotyczy sytuacji gdy podmiot zamierza skorygować, deklarację 
korygującą pierwszą deklarację podatkową (korekta korekty). W ocenie doktryny jest to prawnie 
dopuszczalne.36 Zatem  w  przypadku  tej  instytucji  nie  mamy  do  czynienia  z  obowiązkiem 
przekazania prawdy organowi jako warunku zastosowania łagodzenia kary.
Wszystkie powyższe uwagi prowadzą doktrynę do dość krytycznej oceny instytucji czynnego żalu z 
art. 16a, która powoduje m.in. to, że oszustwo podatkowe może stać się szczególną formą „kredytu” 
wykorzystywanego przez nieuczciwych podatników, który to kredyt, w razie ujawnienia oszustwa 
przez  kontrolę  podatkową  przyjdzie  spłacić,  a  jego  spłacenie  wyłączy  karalność  popełnionego 
oszustwa. Omawiane rozwiązanie w żaden sposób nie motywuje sprawców oszustw w deklaracjach 
podatkowych  do  czynnego  żalu.  Niektórzy  autorzy  uważają,  że  przypuszczalnie  do  takiego 
ukształtowania  tej  instytucji  skłoniła  ustawodawcę  chęć  zaoszczędzenia  organom  podatkowym 
prowadzenia w takich sytuacjach postępowania podatkowego a następnie egzekucji podatku. Jest to 
jednak w istocie forsowanie egzekucji kosztem wszelkiej prewencji.37 Inni autorzy twierdzą, że jest 
to  wyraz  zasady  prymatu  skutecznego  zabezpieczenia  ochrony  finansów  publicznych  przed 
zastosowaniem represji.38

Czynny żal. Postać druga

Inna postać tzw. czynnego żalu na gruncie prawa karnego skarbowego uregulowana jest w art. 16 
Kodeksu  karnego  skarbowego.  Dość  obszerna  treść  tego  przepisu  obejmuje  następujące 
zagadnienia.

1.zakres przedmiotowy zastosowania czynnego żalu,
2.zakres podmiotowy,
3.warunki  skorzystania z  korzyści,  w tym sposób dokonania ujawnienia,  jego zakres i  warunki 
dodatkowe,
1.granice czasowe dokonania ujawnienia,
2.korzyści wynikające z ujawnienia,
3.wyłączenia spod zakresu podmiotowo – podmiotowego szczególnych zachowań.

Ad 1, 2
Omawiana  postać  czynnego  żalu  dotyczy wszystkich  przestępstw  oraz  wykroczeń  skarbowych. 
KKS  posługuje  się  tu  sformułowaniem  „Nie  podlega  karze  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
wykroczenie  skarbowe  sprawca,  który  po  popełnieniu  czynu  zabronionego  zawiadomił...”.  Z 
takiego  brzmienia  przepisu  wynika  najszerszy  z  możliwych  zakres  przedmiotowy,  a  także 
podmiotowy, obejmujący każdego sprawcę i każdą postać czynu zabronionego, z tym że pewne 
postaci zostaną potem wyłączone spod zastosowania KKS.

Ad 3
Stosownie do art. 16 KKS, skorzystanie z przywileju przyznanego w tym przepisie wymaga:
a)zgłoszenia,  na  piśmie  albo  ustnie  do  protokołu,  organowi  powołanemu  do  ścigania  faktu 
popełnienia przestępstwa czy wykroczenia skarbowego,
b)ujawnienia istotnych okoliczności tego czynu, a w szczególności osób współdziałających przy 
jego popełnieniu, 
o ile organ nie miał jeszcze wyrźnie udokumentowana wiadomość o popełnieniu skarbowego czynu 

35 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck 2007, s. 87.
36 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lexis Nexis 2006, s. 74.
37 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck 2007, s. 87-88.
38 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lexis Nexis 2006, s. 73.
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zabronionego (art. 16 § 5 pkt. 1),
c)w terminie wskazanym przez organ uiścić uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność 
publicznoprawną lub równowartość przedmiotu czynu, gdy podlega on przepadkowi.
Jak  więc  widać,  zabieganie  o  uzyskanie  korzyści  połączone  jest  z  obowiązkiem  wyrównania 
uszczerbku w finansach publicznych. Na ciekawą rzecz w tym zakresie zwraca uwagę Z. Baniak 
który  pisze,  że  po  nowelizacji  art.  16  par.  2  kks  (ustawą  z  dnia  28  lipca  2005)  należności 
publicznoprawnej nie musi uiścić bezpośrednio sam sprawca, tylko może to być osoba trzecia.39

Istotnym znaczenie  dla  stosowania analizowanej  instytucji  ma klauzula  generalna „okoliczności 
istotne”.W  literaturze,  jako  istotne  określa  się  takie  okoliczności,  które  przyczyniają  się  do 
wyjaśnienia  całego  zachowania  się  sprawcy,  a  jeśli  współdziałał  on  z  innymi  osobami,  także 
zachowania tych osób (np.  opisanie  mechanizmów popełnienia  czynu zabronionego,  wskazanie 
dokumentów, dowodów).40

Ad 5
Ustawodawca ustanowił granice końcowe czasu,  to którego można złożyć zawiadomienie. I tak 
zawiadomienie  organu  ścigania  stosownie  do  wymagań  ustawy  nie  wywoła  skutku  w  postaci 
przyznania korzyści, jeżeli zostało złożone:
a)w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu 
skarbowego czynu zabronionego
b)po rozpoczęciu przez  organ ścigania  (sankcjonowania)  czynności  służbowej,  w szczególności 
przeszukania itd., chyba że czynność tnie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten 
czyn zabroniony.
Ustawodawca zastosował tu konstrukcję prawną bezskuteczności zawiadomienia organu.
Warto odnotować, że w doktrynie za „wyraźnie udokumentowaną wiadomość” przyjmuje się taką, 
która ma postać pisemną lub elektroniczną i jest na tyle dokładna, aby na jej podstawie można było 
określić  ustawowe  znamiona  tego  czynu.  Wyraźnie  udokumentowana  wiadomość  powinna  co 
najmniej dawać podstawę do podjęcia czynności sprawdzających.41

Ad 6
Korzyścią  wynikającą  z  czynnego  żalu  na  gruncie  prawa  karnego  skarbowego  jest  uchylenie 
karalności skarbowego czynu zabronionego. 

Ad 7
Ustawodawca zdecydował się wyłączyć spod dobrodziejstwa art. 16 KKS następujące kategorie ról 
przestępczych:
a)sprawca kierowniczy – osoba kierująca wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
b)sprawca  polecający  –  wykorzystujący  uzależnienie  od  siebie  innej  osoby  i  polecający  jej 
wykonanie czynu zabronionego,
c)organizatora lub kierującego grupą albo związkiem przestępczym mającym na celu popełnienie 
przestępstwa skarbowego. Tutaj literatura42 wskazuje, że wprowadzając tę przesłankę negatywną 
kierowano się uzasadnionymi względami etycznymi.  Trudno bowiem zaakceptować sytuację,  w 
której  organizator działalności  przestępczej  korzysta  pod dokonaniu przestępstwa skarbowego z 
przywileju bezkarności, na analogicznych zasadach jak szeregowy członek zorganizowanej grupy 
lub związku. 
d)prowokatora  –  czyli  osoby,  która  nakłania  inną  osobę  do  popełnienia  skarbowego  czynu 
karalnego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn karalny.

39 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer 2006, s. 97.
40 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer 2006, s. 97.
41 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer 2006, s. 99 i cytowany tam T. Grzegorczyk, Kodeks karny 

skarbowy. Komentarz, Warszawa 2000, s 136.
42 Janusz Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, Lexis Nexis 2007, s. 33.

25/34



Warto zauważyć w tym miejscu, że już z powyższego zestawienia wynika fakt, iż pojęcie czynnego 
żalu w doktrynie prawa podatkowego zawiera w sobie kilka różnych instytucji. Dodatkowo należy 
wskazać, iż utarte w doktrynie prawa karnego pojęcie czynnego żalu obejmuje także zjawiska o 
jeszcze innej naturze. Albowiem na gruncie prawa karnego instytucja czynnego żalu opiera się albo 
na odwróceniu negatywnych skutków wynikających z  działania  albo  na zapobieżeniu  skutkowi 
przestępnemu (odstąpienie od usiłowania ukończonego)43 . Istotnym kryterium jest tutaj, w mojej 
ocenie, sam fakt zmniejszenia lub uchylenia odpowiedzialności osoby popełniającej czyn karalny 
za  zapobieżenie  lub  zmniejszenie  skutków  przestępstwa.  Nie  występuje  tu  jednak  kryterium 
poinformowania organu i w związku z tym, z punktu widzenia niniejszego opracowania, instytucja 
ta jest bez znaczenia. Jednakże warto mieć na uwadze, że w doktrynie szeroko rozumianego prawa 
karnego,  pojęciem  czynnego  żalu  objęte  są  te  zjawiska,  w  których  występuje  autokorygujące 
zachowanie  sprawcy  czynu,  nie  zawsze  polegające  na  współpracy  z  organem  sankcjonowania 
prawa karnego. 

Whistleblowing jako instytucja społeczna i prawna

Pojęcie whistleblowingu

Pojęcie  whistleblowingu  najczęściej  definiuje  się  przez  osobę,  która  tej  czynności  dokonuje  - 
whistleblowera.  Z  kolei   pojęcie  whistleblowera  jest  rozumiane  niejednolicie.  Rozpoczynając 
omawianie tego zagadnienia trzeba zacząć od literatury anglojęzycznej, gdyż to w tych krajach 
pojęcie to się narodziło i rozwinęło.
Niektóre źródła przedstawiają stosunkowo lakoniczną definicję whistleblowera. Przykładem tego 
podejścia może być Słownik internetowy Merriam Webster, gdzie whistleblower jest definiowany 
jako osoba, która ujawnia coś tajnego albo przekazuje informacje niekorzystne dla innej osoby.44 
Niewiele bardziej  rozbudowaną definicję tworzy anglojęzyczna wersja wikipedii45, która podaje, że 
whistleblower to osoba,  która informuje o niewłaściwym zachowaniu określonego podmiotu. W 
dalszej  części  definicji  wikpedia  skupia  uwagę  na fakcie,  że  whistleblower  podlega  zazwyczaj 
akcjom odwetowym ze strony tych, co do których ujawnił informację o popełnianych przez nich 
nieprawidłowościach. Z kolei pojęcie nieprawidłowości jest zobrazowane jako naruszenie prawa, 
zasad postępowania (rules), regulacji (regulation) i/lub spowodowanie bezpośredniego zagrożenia 
dla interesu publicznego jak np. oszustwo, zagrożenie bezpieczeństwa czy zdrowia, korupcja.
Tak więc język potoczny wskazuje na dwie cechy whistleblowera:

1. ujawnienie tajnej informacji,
2. o niewłaściwych zachowaniach określonej osoby (niekorzystnej dla tej osoby).

Jednakże  literatura  poświęcona  już  ściśle  zjawisku  whistleblowingu  wskazuje  na  nieco  więcej 
elementów  analizownego  zjawiska.  I  tak  R.A.  Johnson  określa  whistleblowing  jako  formę 
sprzeciwu, a następnie wskazuje na cztery elementy konstytuujące whistleblowing46:

43 Przegląd odktryny w tym zakresie F. Prusaka w F. Prusak, Prawo karne skarbowe, C.H. Beck 2008, s. 96.
44 Whistleblower – one who reveals something covert or who informs against another, http://www.merriam-

webster.com/dictionary/whistleblower
45 Www.wikipedia.org   
46 Roberta A. Johnson, Whistleblowing. When it works and why,  http://books.google.pl/books?

id=SwuCxfZn_kEC&dq=whistleblower&printsec=frontcover&source=bl&ots=PwtCPgfZAM&sig=2LDmDMyOY
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1. osoba działa z zamiarem upublicznienia informacji,
2. informacja  jest  przekazywana  osobom  spoza  organizacji  którzy  ją  upubliczniają  i  włączają 
debaty publicznej (public record),
3. informacja dotyczy możliwego lub realnego, a przy tym znaczącego naruszenia norm,
4. osoba  przekazująca  informację  jest  elementem organizacji47,  a  nie  dziennikarzem czy  osobą 
trzecią.48

Jak wynika z zestawienia powyższych definicji, pojęcie whistleblowera może dotyczyć wyłącznie 
osoby  z  wewnątrz  organizacji  ale  są  także  definicje,  które  do  tego  pojęcia  włączają  osoby  z 
zewnątrz organizacji49. Należy jednak mieć na uwadze, że jako osobę z wewnątrz organizacji, w 
szerokim rozumieniu, traktuje się także osobę powiązaną z organizacją, np. dostawców, odbiorców, 
konsultantów itd.

Opis tego zjawiska społecznego przenoszony jest od niedawna na grunt polskich realiów. Polska 
wikipedia50 podaje,  że  whistleblower  to  osoba,  która  bierze  na  siebie  uwrażliwienie  opinii 
publicznej na malwersacje, akty korupcji,  czy pogwałcenia prawa w jednostkach budżetowych i 
urzędach  administracji  państwowej,  w  których  pracuje.  Chodzi  tu  o  zjawisko  specyficznego 
donosicielstwa. Polega ono na tym, że określeni pracownicy informują osoby odpowiedzialne za 
sprawy etyczne i dyscyplinarne o nieuczciwości, nierzetelności lub złamaniu kodeksu etycznego 
czy prawa przez innych pracowników. 
Inna  defnicje, opublikowana na rządowej stronie antykorupcyjnej definiuje whistleblowera jako 
osobę,  która  z  powodów  etycznych,  moralnych  lub  osobistych  ujawnia  sytuacje  wewnątrz 
organizacji istotne z punktu widzenia prawa karnego, które nie byłyby ujawnione wewnętrznie z 
powodu  braku  kontroli  i  ewentualnego  możliwego  udziału  przełożonych  w  działaniach 
przestępczych51.

Jak widać z zestawienia powyższych definicji, whistleblwing jest różnie definiowany i  panuje tu 
niejednolitość  poglądów.  Na  gruncie  niniejszego  opracowania  zakładam,  że  whistleblowing  to 
zachowanie whistleblowera, przez którego należy rozumieć:

1. osobę z wewnątrz organizacji,
2. przekazującą  podmiotowi  trzeciemu,  mającemu  zdolność  do  wywarcia  wpływu  na 

organizację,
3. informacji o nieprawidłwościach w tej organizacji,
4. narażonej w z związku z tym na negatywne konsekwencje.

Niektóre z powyższych elementów wymagają szerszego komentarza. W odniesieniu do podmiotów, 
którym  przekazywane  są  informacje,  warto  wyjaśnić,  że  katalog  podmiotów  wymienionych  w 
anglojęzycznej wikipedii wskazuje: media, organizacje typu watchdog, organy ścigania albo inne 
lokalne, stanowe lub federalne organy.52 Inną, istotną kwestią jest zwrot  „nieprawidłowości”.  Jak 
już wyżej wskazano, pojęcie to obejmuje znacznie szerszy katalog zjawisk niż naruszenie prawa. 
Niektóre  definicje  wiążą  whistleblowing  z  interesem  publicznym  i  wprost  wskazują,  że 

APXme3Xp-yvVUWqxU4&hl=pl&ei=s0ccSuzrCcbT-
Qb07aHXAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#PPA4,M1

47 Włącza się tutaj również osoby powiązane z organizacją i stanowiące jej otoczenie.
48 W tym przypadku autorka wyłącza z definicji tzw. zewnętrznych whistleblowerów, o czym mowa niżej w tekście.
49 Na gruncie  tej szerszej definicji stoi anglojęzyczna wikipedia.
50 Www.wkipedia.pl   
51 Definicja zawarta w prezentacji, bez podania autora, http://www.antykorupcja.gov.pl/download.php?s=24&id=157
52 Wikipedia wymienia także prawników, lecz kategoria ta zdecydowanie nie pasuje do reszty wymienionych tam, 

ponieważ  prawnicy,  występując  w rolach  charakterystycznych  dla  prawników (adwokata),  zawsze  reprezentują 
interes swoich klientów, a nie swój własny.
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whistleblower ujawnia nieprawidłowości w ramach realizacji tego interesu.53

Wydaje  się,  że  można  postawić  tezę,  iż  patrząc  z  najbardziej  ogólnego  punktu  widzenia 
nieprawidłowość  jest  to  zachowanie  (zjawisko)  sprzeczne  z  wartościami  czy  normami 
wyznawanymi przez określoną organizację, do której trafia  doniesienie whistleblowera. A więc 
innymi słowy, nieprawidłowość to zjawisko zdefiniowane tak przez organizację, która stoi na straży 
„prawidłowości”. Najlepszym przykładem będą tu organizacje typu watch dog, których celem jest 
monitorowanie  życia  społecznego  pod   kątem  określonego  systemu  wartości,  intresów  albo 
poglądów. Innym przykładem mogą być media o  określonej orientacji – np. katolickie, które po 
ujawnieniu  zachowania   uznanego  przez  te  media  za  „nieprawidłowość”  wzywają  do   bojkotu 
produktów, których producenci uderzają w wyznawane przez tych ludzi wartości. Zatem tutaj, dla 
potrzeb zdefiniowania zjawiska w sposób systemowy należy przyjąć, że interes społeczny winien 
być rozumiany jako coś, co jest w interesie dużej  grupy społecznej. 
Nie wydaje się jednak, żeby  można było  zaliczyć do interesu społecznego np. intresów grupy 
przestępczej, które zostają zagrożone przez działania innej  organizacji. Zatem intresem społecznym 
będzie  to  zjawisko,  które  mieści   się  w ramach szeroko rozumianego  dyskursu  publicznego  w 
społeczeństwie demokratycznym.

Poza  problemami  definicyjnymi  w Polsce,  pojawił  się  także  problem z  przetłumaczeniem tego 
terminu.  W  wersji   angielskiej  whistleblower  oznacza  osobę  gwiżdżącą  za  pomocą  gwizdka 
(whistle – gwizdek, blower – dmuchający). Dosłowne tłumaczenie albo się nie przyjęło, albo nie 
próbowano go  nawet  przeszczepiać.  W każdym bądź  razie  nie  ma takiego  śladu  w literaturze. 
Najczęstszym pojęciem użwanym w języku polskim jest pojęcie „demaskator”.

Literatura przedmiotu obfituje w szereg różnych przykładów. Wikipedia anglojęzyczna wskazuje 
m.in. osobę Jeffrey'a Wigand'a, który upublicznił fakt, iż członkowie władz spółek - producentów 
papierosów i produktów tytoniowych wiedzieli, że papierosy uzależniają, a ponadto zatwierdzili 
dodawanie składników rakotwórczych do papierosów. Historia ta została następnie zekranizowana 
pt. The Insider.

Znaczenie whistleblowingu (funkcja w systemie społecznym)

Podsumowując  powyższe  rozważania   można  stwierdzić,  że  w  ramach  systemu  społecznego, 
whistleblower  pełni  funkcję  informatora  o  nieprawidłowościch  w  organizacji,  w  celu  podjęcia 
odpowiedniej akcji przez kompetentny podmiot.
Znaczenie whistleblowerów i promocja tej instytucji społecznej wynika z udowodnionego w toku 
badań faktu, że jeśli w organizacji dochodzi do istotnych naruszeń, jest bardzo prawdopodobne, że 
przynajmniej  niektórzy  pracownicy  o  tym  wiedzą.  Organizacja  Public  Concern  at  Work 
przeprowadziła analizę protokołów sporządzanych oficjalnie w ramach postępowań po rozmaitych 
skandalach czy wypadkach bądź katastrofach. W wyniku analizy stwierdzono, że w prawie każdym 
przypadku pracownicy byli  świadomi istniejącego zagrożenia, które doprowadziło do wypadku.. 
Jednakże  pracownicy  ci  nie  zwracali  niczyjej  uwagi  na  te  zagrożenia,  albo  podejmowali 
niewłaściwe czynności, które w efekcie nie doprowadzały do neutralizacji zagrożenia. 
Analiza tej organizacji pokazywała na pracowników organizacji jako na źródło niewykorzystanych 
informacji,  które  mogą  służyć  poprawie  bezpieczeństwa.  To  spowodowało  rozpoczęcie  prób 
stworzenia pierwszych regulacji whistleblowingowych w Wielkiej Brytanii, które miały miejsce w 
1995 r.54

53 Tak np. S. Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 3 marca 2009 r. w sprawie sytuacji prawnej whistleblowerów (sygn. RPO-606960-III/09/RP/AF), załączone do 
materiałów z konferencji zorganizowanej przez Fundację Stefana Batorego, Warszawa maj 2009 r.

54 Za   A.Wojciechowską-Nowak,  Jak  zdemaskować  szwindel?  Krótki  przewodnik  po  whistleblowingu,  Fundacja 
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Oczywiście, poza faktem wskazania samego naruszenia, whistleblower posiada również dostęp do 
informacji,  które  mogą  zostać  wykorzystane  w  toku  postępowania  w  sprawie  ujawnionych 
nieprawidłowości.

Skutki ujawnienia dla whistleblowera

Cała  literatura  przedmiotu,  niezależnie  od  wskazania  korzyści  społecznych  w  analizowanych 
przypadkach  ujawnień,  bardzo  mocno  podkreśla,  że  ujawnienie  powoduje  prawie  zawsze 
negatywne skutki dla whistleblowera. Wynika to z faktu, że ujawnienie szkodzi zazwyczaj osobom 
postawionym hierarchicznie wyżej w organizacji niż whistleblower. Oznacza to, że whistleblower 
podlega  ich  władzy  organizacyjnej  i  władza   ta  zostaje  użyta  w charakterze  narzędzia  zemsty 
(rewanżu). Najczęściej spotykanymi konsekwencjami są zwolnienie z pracy, przeniesienie na niższe 
i gorzej wynagradzane stanowisko, utrudnianie powrotu na zajmowane stanowisko po zwolnieniu55, 
dręczenie  czy  dyskryminowanie  pracownika.  To przykładowe sankcje   z  zakresu  prawa pracy. 
Oczywiście kreatywność osób szukających odpłaty nie jest ograniczona i mogą oni korzystać ze 
środków z zakresu prawa cywilnego, czy nawet dopuszczać się czynów zabronionych przez prawo 
karne.
Dlatego  też  znaczna  część  rozważań  o  whistleblowingu  skupia  się  na  stworzeniu  gwarancji 
bezpieczeństwa  dla  osób  ujawniających.  W  Polsce  aktualnie  uwaga  ośrodków  promujących 
whistleblowing skupia się na regulacjach prawnych.
Inną kwestią jest reakcja osób postronnych czy też benefcjentów ujawnienia. Jak wskazuje się w 
niektórych opracowaniach dotyczących polskich realiów, niezależnie  od korzyści  jakie  odniesie 
społeczność  po  ujawnieniu  i  likwidacji  nieprawidłowości,  otoczenie  społeczne  whistleblowera 
odnosi się do niego bardziej lub mniej negatywnie, traktując jako „kapusia”.56

Istotne także jest, że whistleblower ma możliwość poinformowania o samym zagrożeniu, a więc 
jeszcze  przed  momentem  zaistnienia  zdarzenia  wywołującego  szkodę.  Dzięki  posiadanym 
informacjom może zatem zapobiegać  powstawaniu kosztu społecznego w postaci  szkody,  która 
czasami  mierzona  jest  ludzkimi  życiami.  A  zatem  whistleblower  stają  się  elementem systemu 
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Instytucjonalizacja społeczna

W  Polsce  whistleblowing  nie  jest  jeszcze  instytucją  prawną.  Istnieje  bardzo  duże 
prawdopodobieństwo,  że  wkrótce  zostanie  przynajmniej  częściowo  uregulowany,  ale  na  dzień 
dzisiejszy nie ma jeszcze śladu jakiegokolwiek projektu legislacyjnego.

W związku z tym, ośrodki społeczne promujące whistleblowing57 podejmują działania mające na 
celu instytucjonalizację społeczną tego zjawiska. Wśród metod instytucjonalizacji 
Przejawy:

1. promocja prawidłowych procedur postępowania przez whistleblowerów przy dokonywaniu 
ujawnienia (whistleblower's best pracitces),

2. zmiana wizerunku w społeczeństwie  osoby donoszącej  z  negatywnego na  pozytywny,  a 
nawet bardzo pozytywny, m.in. z wykorzystaniem syndromu ofiary,
1. artykuły prasowe,

Stefana Batorego 2008, s. 37 i n.
55 Za   A.Wojciechowską-Nowak,  Jak  zdemaskować  szwindel?  Krótki  przewodnik  po  whistleblowingu,  Fundacja 

Stefana Batorego 2008, s. 17 i n.
56 Za   A.Wojciechowską-Nowak,  Jak  zdemaskować  szwindel?  Krótki  przewodnik  po  whistleblowingu,  Fundacja 

Stefana Batorego 2008, s. 5 i n.
57 Istotną rolę w tym procesie odgrywa Gazeta Wyborcza oraz Fudacja Stefana Batorego.
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2. reportaże,
3. książki i broszury,
4. konferencje,

3. wykorzystywanie whistleblowerów w mediach jako wzorów do naśladowania, autorytetów 
moralnych lub ekspertów. 

Wszystko  to  ma  służyć  wykreowaniu  pozytywnej  instytucji  społecznej  –  whistleblowera  oraz 
wskazanie   optymalnych  metod  ich  działania.  Jak  już  wspomniano,  w  licznych,  badanych 
przypadkach osoby ujawniające nieprawidłowość podejmowały nieskuteczne działania. W związku 
z  tym istotnego znaczenia  nabiera   wskazanie  skutecznych metod ujawniania  oraz skutecznych 
metod obrony wobec zagrożeń wynikających z faktu ujawnienia.

Poza  polską,  niezależnie  od  norm  prawnych,  promuje  się  whistleblowing  różnymi  środkami. 
Między  innymi  kreuje  się  pozytywny  wizerunek  informatora  pokazując  pożytek,  jaki  płynie  z 
ujawnień dla społeczeństwa. Inne działania wykorzystują syndrom ofiary, budząc współczucie dla 
osób,  które  po  ujawnieniu  nieprawidłowości  i  po  jej  usunięciu,  doznają  negatywnych skutków 
społecznych. whistleblowerzy są w newsach pokazywani jako bohaterowie i eksperci  w swoich 
dziedzinach.58 
Prima facie  można stwierdzić, że działania promocyjne są skuteczne i powodują wzrost zjawiska 
whistleblowingu. Niezależnie od mediów informacyjnych, dużą rolę należy tu przypisać kulturze 
masowej, a w szczególności producentom filmowym z Hollywood, którzy wyprodukowali szereg 
filmów poświęconych  whistleblowingowi.  Wśród tytułów można   wymienić  takie  jak  Serpico, 
Silkwood, Marie, The Insider. 
Niezależnie  od  promocji  i  kreowania  pozytywnego  wizerunku  whistleblowera,  jako  przyczyny 
wzrostu tego zjawiska w USA podaje się:
1. zmiany w biurokracjach ułatwiające whistleblowing,
2. prawo zachęcające do whistleblowingu,
3. istniejące systemy reguł chroniących whistleblowerów,
4. wsparcie instytucjonalne whistleblowerów, także przez organizacje które je zatrudniają.59

W Polsce powoli  można zaobserwować promocję w mediach przez pokazanie „szlachetności” i 
zorientowania  na  interes  publiczny  informatora  oraz  krzywd,  jakich  doznaje  po  ujawnieniu 
nieprawidłowości.60

Prawne regulacje na zachodzie  (USA i Europa Zachodnia)

W zachodniej części świata, prawne regulacje whistleblowingu mają już swoją, krótką wprawdzie, 
historię.  Ustawy  whistleblowingowe  mogą  mieć  charakter  sektorowy,  czyli  regulować  badane 
zjawisko w określonych obszarach życia społecznego, obejmując swoim zakresem albo określone 
grupy zawodowe (np. urzędników publicznych) albo określone dziedziny administracji, gospodarki 
czy funkcjonowania społeczeństwa (USA). Mogą to też być ustawy o charakterze kompleksowym, 
jak np. w Wielkiej  Brytanii (Public Interest Disclosure Act).

Analizując przedmiotowe regulacje wyraźnie widać, że obszary nimi uregulowane obejmują takie 
obszary jak:

1. zakres podmiotowy
2. zakres przedmiotowy

58 Roberta A. Johnson, Whistleblowing. When it works and why, s. 3.
59 Roberta A. Johnson, Whistleblowing. When it works and why, s. 4.
60 Obywatel kapuś, czyli samotność demaskatora, Zbigniew Domaszewicz, Piotr Miączyński, Gazeta Wyborcza z 30 

września 2008 roku.
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3. podmiot wobec którego ma nastąpić ujawnienie
4. inne obowiązki whistleblowera
5. gwarancje ochrony whistleblowera
6. regulację co do tajemnic prawnie chronionych
7. wykluczenie  z obrotu prawnego klauzul umownych blokujących whistleblowing,
8. utrata korzyści z whistleblowingu i ochrona przed nadużyciami ze strony whistleblowerów
9. regulacja progrmów whistleblowingowych w sektorze prywatnym

Ad 1
zakres  podmiotów  objętych  regulacją  whistleblowingową –  we  wszystkich  przypadkach 
odnoszący się do szeroko lub  węziej rozumianych insiderów, czyli osób znających organizację od 
wewnątrz, jak pracownicy, zleceniobiorcy, dostawcy itd.,

Ad 2
zakres  przedmiotowy  –  rodzaj  zagrożeń  i  powiązanych  z  nimi  ujawnień jakie  są  objęte 
regulacją  (a  przede  wszystkim  ochroną)  –  wchodzą  tu  w  grę  np.  ujawnienia  o  możliwości 
popełnienia  przestępstwa,  naruszenia  obowiązku  prawnego,  wystąpienia  pomyłki  sądowej, 
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby oraz wystąpienia zagrożenia dla 
środowiska naturalnego61,
Możliwe są także wyłączenia określonych spraw spod zakresu przedmiotowego w sytuacjach, 
gdy osoby ujawniające będą chciały skorzystać z ochrony przysługującej whistleblowerom  w 
sprawach nie mających istotnego znaczenia publicznego. Zatem możliwe  jest  aby  regulacja 
whistleblowingu, w zakresie regulacji przedmiotowej, odnosiła się  także  do  kategorii  istotnego 
interesu publicznego. Tak jest w prawie brytyjskim, na gruncie  którego  np.  za  mało  istotne 
uznano w orzecznictwie ujawnienie, gdzie donoszono, że  pacjenci  szpitala  psychiatrycznego 
byli wizytowani przez siostrę zakonną ubraną w habit.62 W konsekwencji, ujawniający nie mógł 
skorzystać z ochrony przysługującej whistleblowerowi.

Ad 3
podmiot wobec którego ma nastąpić ujawnienie – mogą to być:

1.  jednostka/podmiot wewnątrz organizacji, 
2. media, 
3. organy publiczne 

a) kompetentne w danym obszarze życia społecznego albo 
b) powołane specjalne dla przyjmowania ujawnień i reagowania  na nie. 
W niektórych przypadkach ustawodawca może określić hierarchię tych ujawnień, jak 
np.  w projektowanym art.  612A niemieckiego Kodeksu  cywilnego,  gdzie  pracownik 
obowiązany jest dokonać ujawnienia najpierw wewnątrz organizacji, a dopiero wobec 
bezskuteczności  tego  ujawnienia,  może  zwrócić  się  do  władz  publicznych,  z  tym że 
istnieje możliwość zwrócenia się bezpośrednio do władzy publicznej, jeśli organizacja 
stwarza  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  człowieka  albo  gdy  pracodawca  albo 
pracownik popełnił czyn karalny. Możliwym rozwiązaniem jest powołanie specjalnego 
organu zajmującego się ujawnieniami i prawne określenie jego statusu oraz kompetencji,

61 Przykłady  za  brytyjską  ustawą  Public  Interes  Disclosure  Act  w  tłumaczeniu  A.Wojciechowskiej-Nowak,  Jak 
zdemaskować szwindel? Krótki przewodnik po whistleblowingu, Fundacja Stefana Batorego 2008, s. 41. Nieco inne 
tłumaczenie dokonane w piśmie S. Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie sytuacji prawnej whistleblowerów (sygn. RPO-606960-III/09/RP/AF), 
załączone do materiałów z konferencji zorganizowanej przez Fundację Stefana Batorego, Warszawa, maj 2009 r., s. 
3.

62 Przypadek  ten  (Bright  v.  Harrow  &  Hillingdon  NHS  Trust)  przywołuje  A.Wojciechowską-Nowak,  Jak 
zdemaskować szwindel? Krótki przewodnik po whistleblowingu, Fundacja Stefana Batorego 2008, s. 5 i n.
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Ad 4
inne obowiązki whistleblowera – jak np. obowiązek zeznawania w postępowaniu sankcjonującym 
przeciwko osobie, która dopuściła się nieprawidłowości63,

Ad 5
gwarancje ochrony whistleblowera – które zbiorczo można określić jako:

1. ochronę przed odwetem (zakaz odwetu) i 
2. przyznanie roszczeń w przypadku gdy ten odwet będzie miał miejsce. 

Zatem  chodzi  przede  wszystkim  gwarancje  utrzymania  przez  whistleblowera 
dotychczasowej  pozycji  w  organizacji  (głównie  będą  to  gwarancje  pracownicze),  a 
ponadto w rachubę wchodzi ochrona przez różnymi formami dyskryminacji, poniżania 
itd.  oraz przyznanie roszczeń pracowniczych i  cywilnoprawnych na wypadek działań 
odwetowych.

System brytyjski, w przypadku działań odwetowych, obciąża pracodawcę ciężarem dowodu 
na  okoliczności  powodów  podejmowania  negatywnych  działań  wobec  whistleblowera 
(domniemanie bezprawnej akcji odwetowej),

Ad 6
regulację  co  do  tajemnic  prawnie  chronionych –  może  bowiem  zdarzyć  się  w  określonych 
systemach  prawa,  że  dokonując  ujawnienia,  whistleblower  naruszy  przepisy  prawa.  W  takiej 
sytuacji wymaga to jasnego uregulowania, które może iść w dwóch kierunkach:

3. przyznania  prawa  do  ujawnienia,  z  jednoczesnym  uchyleniem  obowiązywania 
tajemnicy, np. tajemnicy przedsiębiorstwa

4. zakazu ujawniania informacji objętej ochroną prawną – poprzez zakaz ujawniania albo 
poprzez wyłączenie  ochrony whistleblowingowej  lub odebranie   statusu  ustawowego 
whistleblowera,

Ad 7
wykluczenie  z obrotu prawnego klauzul umownych, w których tzw. insider zobowiązuje się do 
niekorzystania  z  prawa  do  whistleblowingu.  Takie  klauzule   wyłączałyby  bowiem  praktyczną 
możliwość wykorzystania whistleblowingu, 

Ad 8
wyłączenia spod ochrony prawnej (utrata korzyści) –  ochrona przed  nadużyciami ze strony 
whistleblowerów – które mogą przybierać bardzo rożną postać, np.:

1. dokonywanie ujawnień bez wystarczających i pewnych informacji,
2. celowe, fałszywe ujawnienie w celu szykanowania określonej osoby,
3. ujawnienie w celu osiągnięcia korzyści własnej, a nie w interesie publicznym,
4. ujawnienie  informacji  będących  pod  szczególną  ochroną  państwa  (na  przykład 

chronionych karnie),
5. inne możliwości

W takich przypadkach może nastąpić przyznanie korzyści (ochrony) whistleblowingowych – np. 
roszczeń prawnopracowniczych czy cywilnoprawnych – tylko osobom działającym w dobrej wierze 
lub  w  przekonaniu  o  prawdziwości  posiadanych  informacji.  To  rozwiązanie  przyjęła  ustawa 
brytyjska. W przypadku braku dobrej wiary (albo inaczej rzecz ujmując, w przypadku złej woli), 
przeciwko whistleblowerowi mogą zostać skierowane różne zarzuty czy roszczenia na podstawie 
ogólnych przepisów prawa, np. związane z naruszeniem dóbr osobistych osoby, której dotyczyło 

63 Za anglojęzyczną wikipedią  www.wikipedia.org Under most U.S. federal whistleblower statutes,  in order to be  
considered a whistleblower, the federal employee must have reason to believe his or her employer has violated  
some law, rule or regulation; testify or commence a legal proceeding on the legally protected matter; or refuse to  
violate the law.
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ujawnienie,
Kwestia  fałszywych donosów, wynikających  z  osobistej  wrogości  wobec innej  osoby,  których 
wyłącznym celem jest  szykanowanie tej  osoby, a nie troska o interes publiczny, nie wypłynęła 
jeszcze w literaturze, ale wydaje się, że można rozważyć stosowanie sankcji nawet karnej za tego 
rodzaju  fałszywe  doniesienia.  Z  tym  że  w   przypadku  programów  anonimowych  praktyczne 
zastosowanie tych sankcji może być dość trudne. W związku z tym wiele zależy od prawidłowego 
ustawienia procedur w toku działań po doniesieniu.

Ad 9
regulacja  programów  whistleblowingowych  w  organizacjach  sektora  prywatnego –  gdzie 
ustawodawca  nakłada  obowiązek  utworzenia  wewnętrzenego   programu  ujawnień,  na  co 
zdecydował się ustawodawca amerykański w Sarbanes-Oxley Act, ale na co nie zdecydował się już 
ustawodawca brytyjski.

Oczywiście w toku funkcjonowania whistleblowingu pojawiły się różne inne kwestie, rozstrzygane 
na  bieżąco  w  orzecznictwie,  jak  np.  zagadnienie  przyznania  ochrony  w  przypadku  wielości 
whistleblowerów (wielości ujawnień). 

Niezależnie  od  powyższych  obszarów  regulacji  wydaje  się,  że  warto  rozważyć  ustanowienie 
gwarancji podjęcia działań przez kompetentne jednostki wewnętrzne czy publiczne. Jest to jeden z 
istotniejszych elementów w funkcjonowaniu  whistleblowingu. W przypadku gdy whistleblower nie 
ma znacznego  stopnia pewności,  że  jego  ujawnienie  doprowadzi  do  zlikwidowania  zagrożenia, 
prawdopodobnie nie zdecyduje się na ujawnienie ze względu na obawę przed negatywnymi dla 
niego  konsekwencjami.  Inną  sprawą  godną  rozważenia  jest  stosowanie  norm  i  procedur 
anonimizujących  whistleblowera.

Prawny charakter regulacji whistleblowingowej

Możliwe jest  skonstruownie prawa podmiotowego do ujawnienia i włożenia tego ujawnienia w 
pewien reżim prawny.

1. w zakresie prawa do ujawnienia, gdzie konstruuje się prawo podmiotowe 
2. normy prawa pracy – w zakresie środków ochrony
3. normy prawa cywilnego – w zakresie środków ochrony

Podsumowanie

Aktualnie przekaz medialny polega na pokazaniu korzyści, ale przy wprowadzeniu na masową 
skalę, mogą pojawić się skutki negatywne i być większe niż korzyści, w tym w zakresie 
integralności całego systemu społecznego.
Whistleblowing wymaga dalszych badań.  W literaturze zagranicznej skupić się na korzyściach.
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Regulacja modelowa

Elementy konstrukcyjne regulacji modelowej

Analiza sytuacji dla potrzeb tworzenia regulacji informacyjnej

Optymalizowanie zniżek w sankcji lub nagród dla informatorów

Nadużywanie instytucji donoszenia

Obszary możliwego zastosowania leniency w prawie 
administracyjnym

W obszarze regulacji rynku finansowego

W czasie referatu zostaną przedstawione delikty administracyjne, które mogłyby zostać objęte 
instytucją leniency.
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