
 
 
 
 

 
 
 
 

23 

RADA NADZORCZA 
Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes? 

1(9) 2007 • PRZEGLĄD CORPORATE GOVERNANCE 

 

Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes? 

Wojciech Rogowski 

 

 

Uczestnictwo pracowników w działaniach kontrolnych w spółce kojarzy się 

głównie z działaniami w obszarze audytu wewnętrznego lub formalnymi 

systemami jakości i innowacyjności w przedsiębiorstwie1. Rzadziej łączone jest 

z rolą obserwatora – analityka funkcjonowania przedsiębiorstwa czy 

demaskatora, gdy dowie się on o bezprawnych lub niemoralnych praktykach 

w organizacji. Mowa tu o roli określanej w literaturze anglosaskiej mianem 

whistleblowing, czyli działaniach demaskujących, podejmowanych samorzutnie 

przez pracownika będącego świadkiem nieprawidłowości w jego miejscu pracy. 

 
Pojęcie whistleblowing, choć znane od średniowiecza, dopiero od 40 lat jest łączone 
z ujawnianiem przestępczości w organizacjach. Stało się również terminem prawniczym2 
i, podobnie jak corporate governance, wieloznacznym zwrotem języka globalnego. 
Znaczenie whistleblowing w krajach anglosaskich rośnie od lat, a wraz z uchwaleniem 
w 2002 roku ustawy Sarbanes-Oxley Act (SOX) awansował on do klasy głównych 
instrumentów mających chronić ład korporacyjny.  

Na polskim podwórku korporacyjnym zjawisko to jest słabo znane, a i stosowane 
jest rzadziej niż w innych krajach. Nie tylko dlatego, że polscy śmiałkowie stający 
w obronie wyższych wartości nie doczekali się ochrony prawnej, lecz przede wszystkim za 
sprawą polskiej historii. Działalność określana jako whistleblowing jest odruchowo 
odnoszona do dalszej i bliższej nagannej praktyki współpracy z tajnymi służbami 
okupantów, czy też służbą bezpieczeństwa i aparatem partyjnym PRL. Te specyficzne 
uwarunkowania socjologiczne – kojarzenie demaskatora z „kapusiem”, „szpiclem”, 
„donosicielem”, czy „tajnym współpracownikiem służb” – mogą utrudniać społeczną 
akceptację tej praktyki prewencji i wykrywania przestępczości. Niemniej, jak wskazują 
badania3, trudności te będą zanikać wraz ze zmianą pokoleń.  

Korporacje w Polsce nie są wolne od nieprawidłowości, a dalszy rozwój polskiego 
rynku kapitałowego może wymagać wzbogacenia metod zapobiegania im o tytułowy 
instrument. Aby uniknąć zbyt prostych, a szkodliwych, skojarzeń konieczne jest dokładne 
poznanie i zdefiniowanie tego zjawiska, wykazanie różnic pomiędzy znanym z historii 

                                                 
1 Rudolf S. (red.), 2001, Partycypacja pracownicza: echa przeszłości czy perspektywy rozwoju? Wyd. UŁ, Łódź; 
Zientara P., 2006, Przesłanki i formy partycypacji pracowniczej w największych gospodarkach UE (Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania), Wspólnoty Europejskie, 10 (179), 40-48. 

2 Dodge M., 2005, Whistleblowers, [w:] [w:] Encyclopedia of white-collar and corporate crime, Salinger, L. M 
(ed.), Thousand Oaks [i in.] SAGE Publications.Vol.1 & 2; s. 860. 

3 W badaniu ankietowym młodzi respondenci wykazywali większą skłonność do ujawnienia malwersacji niż 
populacja starszych badanych, wg Arszułowicz M., 2005, Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w 
organizacjach, autoreferat, http://www.cebi.win.pl/texty/91whistleblowing.doc 
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„donosicielem” a „whistleblowerem – demaskatorem w dobrej wierze”, będącym obecnie 
istotnym ogniwem sieci bezpieczeństwa i profesjonalnej przezroczystości w spółce. Stąd 
przydatna dla praktyki okazać się powinna analiza doświadczeń zagranicznych, 
wskazująca na uwarunkowania skuteczności tej metody, bowiem jej stosowanie, jak 
wskazuje empiria, przynosi w ostatecznym rachunku korzyści spółce i jej 
interesariuszom, pomimo wiążących się z whistleblowingiem dylematów moralnych.  
 

Błędy, nieprawidłowości, nadużycia, oszustwa 

 
Można postawić tezę, że istotą corporate governance jest maksymalizacja efektywności 
wykorzystania zaangażowanych w spółkę zasobów i wartości, przy jednoczesnym 
ograniczaniu do minimum strat wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
poszczególnych ogniw firmy. Spełnienie tych warunków powinno umożliwić jej 
interesariuszom odzyskanie powierzonych kapitałów i powiększenie ich o stopę zwrotu, w 
wysokości co najmniej uzasadnionej podjętym ryzykiem. Realizacji tych celów służy zbiór 
tzw. „mechanizmów nadzoru korporacyjnego” – motywacyjnych, integrujących 
i kontrolnych4.  
 
Znaczenie pojęcia whistleblowing 
 

Whistleblowing - [a] Bringing an activity to a sharp conclusion as if by the blast of 
a whistle (Oxford English Dictionary); [b] Raising a concern about malpractice 
within an organisation or through an independent structure associated with it (UK 
Committee on Standards in Public Life); [c] Giving information (usually to the 
authorities) about illegal or underhand practices (Chambers Dictionary); [d] 
Exposing to the press a malpractice or cover-up in a business or government office 
(US, Brewers Dictionary); [e] (origins) Police officer summoning public help to 
apprehend a criminal; referee stopping play after a foul in football. 

Whistleblowing [ang] - demaskowanie, demaskacja pracownicza, sygnalizowanie / 
nagłaśnianie zachowań nieetycznych, ujawnianie w dobrej wierze, informowanie 
przełożonych, wołanie na trwogę, „dąć na trwogę”, „bić w bębny (tarabany) na 
trwogę”, „hue and cry” - okrzyki niezadowolenia na wieść o zbrodni, „łapać 
złodzieja!”, wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach; 

Whistleblower, [ang] n roz. m. - demaskator, demaskator pracowniczy, informator 
w dobrej wierze, „ten kto dmie w gwizdek aby ujawnić nieprawidłowości”, donosiciel 
w dobrej wierze, donosiciel w interesie publicznym, „pracownik, który publicznie 
ujawnia nielegalne operacje firmy” (Kozierkiewicz, 2005), „ujawniacz”, herold, 
zwiastun, klikon 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem materiałów OECD (OECD, 2000:12)  
 

                                                 
4 Koładkiewicz I.,2002, Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wyd.WSPiZ im. 
L.Koźmińskiego, Warszawa, s.23-27. 
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W ujęciu teoretycznym, nieprawidłowością prowadzącą do strat jest każde 
odchylenie od stanu optymalnego w realizacji strategii. W praktyce może to być np. 
zakup surowców po zawyżonej cenie, wynagradzanie pracownika nieadekwatne do 
świadczonej pracy, przeszacowana ocena potencjału intelektualnego przyjmowanego 
pracownika, nieprawidłowe księgowanie, czy podpisany przez prezesa zarządu kontrakt 
zawierający niekorzystne dla spółki rozstrzygnięcia. Ze względu na stochastyczną w 
pewnym zakresie naturę przedsiębiorczości, w każdym działaniu biznesowym jest 
margines błędu i ryzyko jego wystąpienia. Stąd coraz większą uwagę zwraca się na 
zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, co stało się już rozległą dziedziną 
praktyki i teorii5. 

Zapewnienie skutecznej kontroli, przeciwdziałanie nadużyciom oraz ich wykrywanie 
pozostają realnymi wyzwaniami dla wielu ogniw każdej współczesnej organizacji 
gospodarczej, szczególnie organów systemu corporate governance – zarządu, rady 
nadzorczej/rady dyrektorów, komisji rewizyjnej, audytora zewnętrznego, walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy. Nie zawsze podmioty te stają na wysokości zadania.  
 

Zarząd – „strażnik” i główny podejrzany  

 
Dla prawidłowego działania spółki i realizacji jej celów szczególne znaczenie ma zarząd, 
który koncentruje władzę konieczną do prowadzenia spraw spółki i realizacji strategii. 
Posiadanie tej władzy oznacza kontrolę nad najważniejszymi zasobami firmy, jednak 
rezultat tej kontroli nie musi być jednoznaczny. Głównym nurtem pozytywnym corporate 
governance jest poszukiwanie sposobu przeciwdziałania niedopatrzeniom i nadużyciom 
popełnianym przez menedżerów, a obciążających inwestorów i interesariuszy. Działania 
zarządu są zatem nadzorowane przez wewnętrzne organy spółki (rada nadzorcza/rada 
dyrektorów, audyt wewnętrzny, walne zgromadzenie, dominujący akcjonariusz), jak też 
podmioty zewnętrzne (audytor, agencje regulacyjne, aparat skarbowy, etc). Uczciwość 
postępowania menedżerów zwiększana jest obawą przed utratą dobrej reputacji, 
należącej do ważnych osobistych aktywów na rynku talentów menadżerskich. 
Zachowaniu właściwej postawy sprzyja ponadto wysoka formacja moralna menedżerów, 
kształtowana m.in. w procesie ich edukacji6.  

Jednocześnie zarząd dysponuje formalnymi systemami kontroli wewnętrznej, 
audytu i rachunkowości zarządczej, sprawujących funkcję ochrony przed 
nieprawidłowościami w przedsiębiorstwie. Systemy te, obok funkcji wykrywania, mają 
także duże znaczenie prewencyjne. Jak pokazuje praktyka, nie działają one jednak 
idealnie i w spółkach dochodzi do nieprawidłowości oraz nadużyć. Skutkiem może być 
okresowe osłabienie efektywności gospodarowania – jeśli nieprawidłowości są niewielkie 
i zostaną w porę rozpoznane; ale w skrajnych przypadkach, gdy nieprawidłowości 
kumulowały się przez dłuższy czas i/lub występowały na wysokich szczeblach 

zarządzania – efektem może być upadłość spółki. 

                                                 
5 m.in. Kasiewicz S., W.Rogowski , 2006, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o 
Przedsiębiorstwie, 1, s. 34. 

6 Gasparski W., 2004, Wykłady z etyki biznesu: nowa edycja, Wyd. WSPiZ im.L.Koźmińskiego, Warszawa. 
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Tymczasem, pomimo stosowania mechanizmów nadzorowania menedżerów oraz 
systemów kontroli i audytu, władza nadal rodzi pokusy i kadra kierownicza, niestety, 
często im ulega. A im wyższy szczebel zarządzania, tym większa odpowiedzialność, ale 
i możliwość spowodowania większych strat w wyniku działań przestępczych. Wymowny 
jest tu fakt, iż średnia wartość straty spowodowanej przez członków zarządu bywa nawet 
15-krotnie większa niż straty poniesionej z powodu przestępstwa popełnionego przez 
pracownika7.  

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, przedstawiciele kadry zarządzającej są 
sprawcami licznych nadużyć gospodarczych. Przeciętnie pracownicy firm stanowią blisko 
połowę wykrytych przestępców działających na szkodę korporacji, przy czym 
w większości są to osoby z zarządu8. W Polsce odsetek ten wynosi 32%, a kolejnymi 
grupami ryzyka są menadżerowie niższego i wyższego szczebla9. Ponad 45% sprawców 
nadużyć gospodarczych w polskich spółkach to członkowie najwyższego kierownictwa 
firm10. Jest to większy odsetek niż średnio w Europie Środkowo-Wschodniej (37%) i na 
świecie (24%). Może to wynikać z wciąż jeszcze nazbyt centralistycznego systemu 
zarządzania polskimi firmami i niedostatecznego delegowania uprawnień na niższe 
szczeble. Może to być także przejawem mniejszej sprawności systemu nadzoru 
korporacyjnego w polskich spółkach w porównaniu z zagranicznymi.  

Trzeba jednocześnie dodać, że nie wszystkie nadużycia dokonywane przez 
pracowników są ujawniane, umykają więc statystyce. Zastanawiające jest, że tylko 26% 
nadużyć popełnionych przez pracownika kończyło się jego zwolnieniem. W Polsce prezes 
zarządu spółki jest najczęściej (55%) wskazywany jako sprawca przestępstw 
popełnianych przez tzw. ”białe kołnierzyki”. Ponad 1/3 ankietowanych w 2002 roku 
wskazała na sprawczą rolę pozostałych członków zarządów. Wśród kadry menedżerskiej 
o działalność przestępczą najczęściej posądzani są dyrektorzy ds. sprzedaży (21%) oraz 
dyrektorzy ds. finansowych (19%)11. 

 
Jest czego pilnować  

 
Najliczniejszą grupą nadużyć gospodarczych w polskich przedsiębiorstwach są sprzenie-
wierzenia majątku (kradzież) przez pracownika (35%), nieuzasadnione zakupy (33%), 
prywatne zakupy za pieniądze firm (20%), nieuprawnione wykorzystywanie komputerów 
(18%), łapówkarstwo (18%), konflikt interesów (18%), kradzież informacji (16%), 

                                                 
7 wg statystyki ACFE firm USA w 2004 roku, za Wells J.M., 2006, Nadużycia w firmach. Zapobieganie i 
wykrywanie, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa; s. 18. 

8 PricewaterhouseCoopers Global Economic Crime Survey 2005, badanie przeprowadzono na próbie 100 
największych spółek w kraju. 

9 Wg Rzepnikowska M., 2006, Nadużycia gospodarcze w polskich firmach, prezentacja z konferencji Corporate 
Governance XXX Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie 7 czerwca 2006 r., Warszawa, 
Deloitte, s.8; Badaniem objęto kadrę zarządzającą 1000 największych firm i instytucji publicznych. Przyczyna 
niższego udziału pracowników, mogą być nie odkryte w śledztwie powiązania sprawców przestępstw z 
pracownikami działającymi w zmowie.  

10 Wg badań PricewaterhouseCoopers, 2005.  

11 Napierała H., 2005, Społeczna percepcja zjawiska przestępczości „białych kołnierzyków” [w:] Etyka biznesu 
„po Enronie”, red. J.Sójka, Humaniora, Poznań. s. 199; 
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fałszowanie faktur (15%), a także nepotyzm w rekrutacji pracowników12. Ponad 2/3 
menedżerów firm, w których ujawniono znaczne sprzeniewierzenia gospodarcze, zgodziło 
się z poglądem, że przestępstwa związane z korupcją powodują największe straty 
w kapitale niematerialnym (utrata reputacji, osłabienie morale pracowników)13.  

Na fałszowanie sprawozdań finansowych oraz pranie brudnych pieniędzy 
wskazywano stosunkowo rzadko, odpowiednio 3,3% i 1,6% przypadków wśród badanych 
spółek w latach 2003-2005. Można przypuszczać, że informacje o groźnych dla 
zagranicznych spółek i ich pracowników skutkach afer wywołanych fałszowaniem 
sprawozdań finansowych (agresywna „kreatywna” rachunkowość w latach 
poprzedzających badanie, powszechnie znane przypadki ENRON, Worldcom, Ahold, 
Parmalat) uwrażliwiły zarówno zarządy, jak i akcjonariuszy, na tego typu zachowania. 
Skutkiem może być zmniejszenie skali tego zjawiska lub jedynie opóźnienie w ujawnianiu 
tego typu nieprawidłowości.  

Według opinii publicznej, najczęstsze przestępstwa na szkodę przedsiębiorstwa, 
których dopuszczają się ich menedżerowie, to: używanie aktywów firmy (samochody, 
telefony, etc.) do celów prywatnych (38%), rozliczanie wyjazdów w celach prywatnych 
jako podróży służbowych (30%), płacenie za całkowicie niepotrzebne lub fikcyjne usługi 
(29%), wybór gorszej oferty w zamian za łapówkę (28%), nepotyzm (25%)14. 
Przestępstwa związane z oszustwami w rachunkowości czy insider trading były 
postrzegane jako marginalne. 

Z dostępnych danych statystycznych na pewno nie można wyciągać wniosków 
o małej istotności problemu przestępczości korporacyjnej15. Wielkość strat 
spowodowanych przestępstwami gospodarczymi była w polskich firmach w 2005 roku 
blisko czterokrotnie wyższa niż w firmach zagranicznych, i wynosiła średnio około 0,5 mln 
USD16. Ponieważ polskie firmy są mniejsze niż firmy zagraniczne, proporcja ta 
świadczy o wysokich kosztach przestępczości korporacyjnej w Polsce. 
Specjalistyczne amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się gromadzeniem informacji 
o przestępczości gospodarczej (ACFE) oszacowało, że amerykańskie spółki tracą 
w wyniku oszustw od 5% do 7% swoich rocznych przychodów17. Ze względu na 
konkurencję, dbałość o reputację i wizerunek firmy nie wszystkie przypadki 
nieprawidłowości są ujawniane w statystyce przestępczości korporacyjnej. 
Prawdopodobnie widzimy więc jedynie czubek „góry lodowej”18. 

                                                 
12 Gawrońska-Malec A., 2006, Nadużycia gospodarcze: rodzaje, konsekwencje, sposoby zapobiegania, Deloitte, 
Warszawa, Konferencja Forum Corporate Governance XXX; Na podobną istotność wskazują badania 
PricewaterhouseCoopers (2005) – najbardziej typowym nadużyciem było sprzeniewierzenie aktywów (80%), 
następnie oszustwo (56%) oraz korupcja (19%). Wg Parkiet 30.11.2005. 

13 Wg PricewaterhouseCoopers, 2005. 

14 Napierała H., 2005, Op.cit. s.196. 

15 Chrostowska K., T.Kochanek, 2005, Rosnące znaczenie przestępstw gospodarczych, Nasz Rynek Kapitałowy, 
12, s. 45. 

16 Wg PricewaterhouseCoopers, 2005. 

17 Able J.L., J.Frank, 2006, How Private Companies Stop Fraud, Chief Executive, Oct./Nov., 221 p.24. 

18 Por. Wells J.T., 2006, Nadużycia w firmach. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa s. 18; Hołyst B., 2007, Kryminologia, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 423 i nast. 
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Wykrywanie na różne sposoby 

 
Obecnie istnieje wiele metod wykrywania przestępczości korporacyjnej i przeciwdziałania 
jej. Zalicza się do nich kontrolę wewnętrzną, audyt wewnętrzny wraz z wewnętrznymi 
systemami kontroli (ochrony) oraz komitetem audytu, audyt zewnętrzny, kontrolę 
uprzednią pracowników (badanie opinii o pracowniku, tzw. background checks), 
obserwacje miejsca pracy, szkolenia na temat etycznego postępowania, jak też 
anonimowy mechanizm raportowania, nazywany systemem informowania 
o zachowaniach nieetycznych – whistleblowing. Trudno jednoznacznie określić 
skuteczność poszczególnych sposobów wykrywania przestępczości korporacyjnej, jednak 
– jak wynika z badań – whistleblowing ma tu duże znaczenie. 

Najczęstszym sposobem ujawnienia nadużyć w polskich firmach była właśnie 
informacja anonimowa lub pochodząca od pracowników (łącznie 66%), następnie 
rutynowe działania kontrolne, audyt wewnętrzny, system zarządzania ryzykiem i na 
końcu – zaangażowanie państwowych organów ścigania19. Wyniki te są zbliżone do 
uzyskanych w USA: w 2004 roku 43% malwersacji i przestępstw korporacyjnych zostało 
ujawnionych w wyniku informacji uzyskanych od pracowników, kontrahentów lub 
klientów spółki, w której doszło do przestępstwa, czyli w wyniku działań demaskatorskich 
(whistleblowing). Formalne systemy kontroli – audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny były 
mniej skuteczne, ich działanie ujawniło odpowiednio 24% i 11% przestępstw 
korporacyjnych20.  

W Polsce wyniki badań nad tym problemem bywają jednak niejednoznaczne. 
Odmienny obraz wykrywalności nieprawidłowości wynika np. z badań przeprowadzonych 
przez PricewaterhouseCooper. Według nich, największe znaczenie w wykrywaniu 
przestępstw w firmach w Polsce ma audyt wewnętrzny (wskazało na to 32% 
ankietowanych), następnie poufna informacja (whistleblowing) – 16% oraz wykorzystanie 
specjalnych systemów bezpieczeństwa korporacyjnego – 16%21. Jednak i te dane 
wskazują na znaczenie instrumentu prewencji i walki z przestępczością jakim jest 
whistleblowing.  
 

Z bliska lepiej widać  

 
W dobrze zorganizowanych i motywowanych organizacjach obowiązek troski 
o prawidłowe jej funkcjonowanie spoczywa nie tylko na kadrze kierowniczej, ale na 
wszystkich pracownikach. Każdy z nich może więc być źródłem sygnału ostrzegającego 
o mających miejsce w firmie nieprawidłowościach. Może on wówczas dostarczyć 
informacji o trudnej do przecenienia wartości – jeżeli zostanie ona prawidłowo 
wykorzystana. Zauważmy, że systemy ochrony i audytu wewnętrznego, choć coraz 
sprawniejsze, pozostają zawsze o krok w tyle za innowacjami biznesowymi, będącymi 

                                                 
19 Rzepnikowska M, 2006, op cit. s. 10. 

20 Tackett J.,F.Wolf, G.A.Claypool, 2005, Anonymous reporting mechanism: Hotlines versus Questionaires, 
Internal Auditing, Nov/Dec, 20,6, s. 32. 

21 Wg badania PricewaterhouseCoopers, 2005.  
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ważnym źródłem budowania wartości spółki. Tymczasem granica pomiędzy zyskowną 
innowacją a nadużyciem jest często niezbyt wyraźna. Zaś to, czy nie jest ona 
przekraczana, najlepiej widać z bliska. Nic zatem nie zastąpi spostrzegawczości 
i świadomości pracownika, który obserwując nieprawidłowość u samego źródła, może ją 
powstrzymać, świadomie na nią reagując, m.in. poprzez poinformowanie i demaskację.  

Whistleblowing to ujawnienie przez członka organizacji (byłego lub obecnego) 
nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk dokonywanych za wiedzą 
pracodawcy, dokonane poprzez poinformowanie osób lub organizacji, które są zdolne do 
podjęcia skutecznych działań [dla powstrzymania tych praktyk]22. Amerykańska ustawa 
o ochronie osób udzielających informacji o nadużyciach w organizacji (Whistleblower 
Protection Act) zawiera definicję prawną procesu demaskowania, precyzując, że „jest to 
ujawnianie informacji, która w pojęciu pracownika jest udokumentowaną ewidencją 
działań nielegalnych, poważnej straty, znacznego nadużycia zarządczego, nadużycia 
władzy, lub wymiernego i szczególnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego”23.  
 

Ryzykowne wołanie na trwogę  

 
Choć opisany tu zespół czynności został w niektórych krajach zdefiniowany przez prawo, 
whistleblowing jest w każdym przypadku trudną, osobistą decyzją osoby ujawniającej. 
Różne są motywy ludzi ujawniających podejrzenia o nieprawidłowościach zachodzących 
w ich otoczeniu. Działanie demaskatorskie ogniskuje więc przeciwstawne motywy 
działania (dla dobra publicznego czy dla uzyskania rozgłosu? ze strachu czy dla korzyści 
finansowych?), przeciwstawne opinie (bohaterstwo czy zdrada?), dylematy moralne 
(lojalność wobec pracodawcy czy wobec społeczeństwa, pracowników?).  

Pomimo istniejącej w niektórych legislacjach ochrony prawnej, „wołanie na trwogę” 
pozostaje ryzykownym postępowaniem. Pracownik podejmujący decyzję o demaskacji, 
doświadcza niepokojącej asymetrii informacji, dylematów moralnych oraz poczucia 
zagrożenia. Otoczenie może odebrać takie działanie jako nielojalność wobec pracodawcy 
i potraktować jako wykroczenie. Pracownik może być za to ukarany na różne sposoby – 
od przesunięcia go do innych zajęć, poprzez mobbing, zwolnienie z pracy, trudności ze 
znalezieniem nowej („wilczy bilet”, wpisanie na „czarną listę”), a w skrajnych 
przypadkach dalszą zemstę, nie wyłączając nawet zabójstwa (vide informacje w ramce). 

Wprowadzenie w końcu lat 80. XX wieku ustawodawstwa promującego 
demaskowanie pracownicze, a w 2002 roku ustawy Sarbanes-Oxley, zaowocowało 
upowszechnieniem się tego „procederu”, choć nadal są to przypadki rzadkie – biorąc pod 
uwagę liczebność amerykańskich firm. W 2003 roku prowadzone było w USA 326 
procesów z udziałem demaskatorów pracowniczych, czyli dziesięciokrotnie więcej niż 
w roku 1986. Tylko w 17% przypadków stroną pozywającą był rząd amerykański, jednak 

                                                 
22 Near J.P., M.P.Miceli, 1985, Organizational Dessidence: The Case of Whistle-blowing, Journal of Business 
Ethics, 4, s.4; 

23 Salinger, L. M (ed.), 2005, Encyclopedia of white-collar and corporate crime, Thousand Oaks [i in.] SAGE 
Publications, cop.Vol.2 s. 860. 
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to te właśnie przypadki skupiały 96% sumy odzyskanych środków. Łącznie od 1996 roku 
odszkodowania wypłacone przez amerykańskie firmy pozwane w wyniku whistleblowing 
wyniosły 7,9 mld USD, w tym 1,3 mld USD wyniosła suma nagród dla demaskatorów, 
którzy przyczynili się do wykrycia nadużyć. Wysokość największej nagrody sięgnęła 126 
mln USD. Tylko w trzech przypadkach powtórne procesy uniewinniły oskarżone firmy, 
które uprzednio zapłaciły wielomilionowe kary.24 

 
Tabela 1. Wysokość strat w wyniku przestępstw wykrytych poprzez whistleblowing 

 
AstraZeneca 

Schering

-Plough 

Warner-

Lambert 

TAP Pharma 

Products 

Straty w wyniku oszustwa 
i przestępstwa (szacunek 
rządu) [mln USD] 

39 293 150 145 

Odszkodowania wypłacone 
przez pozwaną firmę [mln 
USD] 

355 345 430 885 

w tym nagroda dla 
demaskatora [mln USD] 

47 32 25 95 

udział procentowy nagrody 
w sumie odszkodowań 
i kar [%] 

13,2 9,3 5,8 10,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Weinberg , 2005, s. 92 

 
Kto może być whistleblowerem? 

 
Demaskatorem nieprawidłowości w firmie może być teoretycznie każdy. Prawo 
amerykańskie zawęża jednak pojęcie demaskatorów do dwóch głównych grup: 
pracowników i interesariuszy (stakeholders) spółki/organizacji. Pracownik dowolnego 
szczebla lub kontrahent, konsultant bądź klient, gdy zauważą nieprawidłowość lub 
nielegalne działania powinni „zadąć w gwizdek” – kogoś o tym zawiadomić. Może być 
wielu odbiorców tej informacji: bezpośredni przełożony, pracownik audytu wewnętrznego, 
członek managementu spółki (executives), a także compliance officer, menedżer ds. etyki 
(business ethics officer), rada dyrektorów/rada nadzorcza (non-executives), 
w szczególności zaś komitet audytu oraz członkowie rady wybrani z udziałem 
pracowników. W tym miejscu kończy się tzw. wewnętrzny kanał ujawniania.  

Na zewnątrz swojej organizacji potencjalny demaskator ma do wyboru 
przedstawicieli agencji regulacyjnych, organy ścigania i sądownictwa, media oraz 
organizacje pozarządowe (non-government organizations). W niektórych krajach 
w grupie tej mogą znaleźć się również parlamentarzyści (np. w USA) lub ogólnie politycy. 

W role demaskatorów mogą się również wcielić... audytorzy. Oczywiście audytorzy 
wewnętrzni, w ramach swoich kompetencji, informują na bieżąco kierownictwo spółki 
i komitet audytu o swoich ustaleniach w zakresie oceny ryzyka. Przy prawidłowo 

                                                 
24 Weinberg N., 2005, The Dark Side of Whistleblowing, Forbes, 9. www.forbes.com/forbes/2005/0314/090 
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funkcjonujących procedurach w tym zakresie whistlblowing nie jest konieczny. Gdy 
jednak normalne procedury wykorzystania informacji uzyskanych od audytorów 

wewnętrznych zawodzą (lekceważenie informacji lub działania zastępcze) 

whistleblowing w wykonaniu audytora może być uzasadniony.  

Regulacje amerykańskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) przewidują, że 
w przypadku braku reakcji władz spółki na informacje pochodzące z normalnych procedur 
audytu wewnętrznego możliwe jest przekazanie informacji na zewnątrz spółki. Decyzja 
o tym musi być poprzedzona stwierdzeniem, że informacja jest wiarygodna i istotna, 
upewnieniem się, że wewnętrzne raportowanie nie usunie zaobserwowanego źródła 
ryzyka, konsultacją z doradcą prawnym oraz rozważeniem etycznych uwarunkowań 
zachowania poufności25. Jednocześnie IIA negatywnie ocenia praktykę, gdy audytor 
wewnętrzny dopuszcza się nieautoryzowanego rozpowszechnienia na zewnątrz 
organizacji (np. informując media) informacji pozyskanych w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków. W tym przypadku whistleblowing ma negatywną konotację.  

 
Kto najchętniej gwiżdże?  

 
Ujawnienie nieprawidłowości jest trudną decyzją i, jak wynika z obserwacji, 
podejmowaną stosunkowo rzadko. Ze względu na to, że każdy przypadek whistleblowing 
ma szczególny charakter, trudno zidentyfikować wszystkie czynniki wpływające na takie 
decyzje. Analiza dużego zbioru przypadków w USA wskazuje jednak, że na 
whistleblowing częściej decydują się osoby, które zajmują wyższą pozycję na danym 
poziomie w strukturze organizacji, z dłuższym stażem pracy, mające kwalifikacje rzadziej 
spotykane w firmie. Ponadto, osoby te są przeświadczone, że ich działania mogą coś 
zmienić w firmie. Poza tym, aby podjąć działania demaskatorskie whistleblower musi być 
zdolny do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, zaś obserwowana nieprawidłowość 
musi być dokuczliwa dla niego obecnie lub w niedalekiej perspektywie26.  

Kilka dalszych prawidłowości dotyczących whistleblowing wynika z analizy sądowej 
dokumentacji procesów w sprawie ujawniana nieprawidłowości (przypadki zwolnień 
z pracy za ujawnienie nieprawidłowości). Demaskacji zewnętrznej – tj. poprzez 
poinformowanie mediów, władz lokalnych, etc. – częściej dokonują mężczyźni niż 
kobiety. Są to najczęściej pracownicy o dłuższym stażu pracy, silniej związani z firmą, ich 
wnioski są lepiej umotywowane i potrafią lepiej przedstawić ewidencję nadużyć. 
Znamienne, że demaskujący na zewnątrz organizacji ujawniali bardziej szkodliwe dla 
firmy nieprawidłowości niż informatorzy wewnętrzni, a zemsta firm wobec nich była 
słabsza niż wobec tych, którzy ujawnili nieprawidłowości wewnątrz spółki (!). Działanie 
i postawa tych whistleblowerów częściej przyczyniała się do zmian w organizacji, byli 
więc skuteczni27. Trzeba tu dodać, że pracownicy częściej decydują się na demaskacje na 

                                                 
25 Kaplan S.E., L.E.Rittenberg, J.J.Schultz Jr., 2006, Communicating Wrongdoing, Internal Auditor, Dec.,s. 90 

26 Mesmer-Magnus J.R., C.Viswesvaran, 2005, Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of 
Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation, Journal of Business Ethics, 62,3, s. 280. 
27 Dworkin, T.M., M.S.Baucus, 1998, Internal vs. external whistleblowing: A comparison of whistleblowing 
processes, Journal of Business Ethics, 17, 12, s. 1295. 
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zewnątrz firmy w przypadku, gdy nieprawidłowości są kontynuowane, pomimo 
wcześniejszego ujawnienia ich wewnętrz organizacji28.  

Na decyzje o demaskacji wpływają również cechy organizacji i panująca 

w niej kultura korporacyjna. Stwierdzono, że jeśli kultura organizacji nastawiona jest 
na wyższe wartości, większe jest też prawdopodobieństwo działań demaskatorskich. Gdy 
zaś w firmie króluje atmosfera strachu i odwetu, mniejsza jest skłonność do ujawniania 
nieprawidłowości. Istotne znaczenie ma też wsparcie współpracowników oraz intencje 
kierownictwa. Na decyzje demaskatorów ważny wpływ mają także regulacje prawne. 

 
Jak to się robi w Ameryce? 

 
Whistleblowing funkcjonował w USA od bardzo dawna, długo jednak zjawisko to miało 
niewielki zasięg i nieformalny charakter. Analiza najbardziej znanych przypadków 
wskazuje, że do czasu wielkich afer w początkach XXI wieku, demaskowanie dotyczyło 
głównie ujawniania nieprawidłowości i przestępstw szczególnie zagrażających zdrowiu czy 
bezpieczeństwu publicznemu, a znacznie rzadziej wiązało się z przestępczością finansową 
(choć były liczne przypadki ujawnienia korupcji). Ujawniane poprzez whistleblowing 
przestępstwa czy nieetyczne zachowania miały poważne konsekwencje – tak dla 
korporacji, jak i dla pracownika. Zdemaskowane oszustwa czy nieprawidłowości wpływają 
nie tylko na pogorszenie się wyników firmy, uciążliwości i koszty związane z procesami 
sądowymi, ale przede wszystkim na utratę reputacji rynkowej – zaufania ze strony 
interesariuszy. Motywowało to korporacje do działań obronnych i maskujących. Ich ofiarą 
często padał pracownik, który odważył się ujawnić nieprawidłowości. Rewanż korporacji 
nie kończył się na zwolnieniu pracownika, w wielu przypadkach stosowane były inne 
szykany, aż do zabójstwa włącznie.  

Duże znaczenie społeczne spraw ujawnianych drogą demaskacji pracowniczej 
spowodowało, że śmiałków, którzy odważyli się na whistleblowing objęto ochroną 
prawną. Od 1972 roku prawo amerykańskie obejmowało ochroną kolejne grupy 
pracowników w sektorach: ochrony zdrowia, środowiska, transportu lotniczego, 
energetyki i innych – tam gdzie nieprawidłowości mogły mieć poważne skutki społeczne. 
W 1978 roku ustawa Whistleblower Protection Act określiła ramowe warunki ochrony 
osób, które dokonały demaskacji w korporacjach lub instytucjach publicznych i zostały 
w następstwie tego zwolnione z pracy. Warto przypomnieć, że w prawie amerykańskim 
ochrona pracowników urzędów federalnych ujawniających informacje w imię dobra 
publicznego istnieje od 1912 roku, ale jednocześnie na mocy ustawy False Claims Act 
z 1986 roku, prawo surowo traktuje przypadki składania fałszywych skarg. Ustawa ta 
ustanawia jednocześnie nagrodę dla demaskatorów w wysokości od 10% do 30% 
uzyskanych odszkodowań za straty poniesione w wyniku ujawnionego przestępstwa29.  

                                                 
28 Magnus Mesmer-Magnus J.R., C.Viswesvaran, 2005,op.cit. s. 295. 
29 Bucka D., B.H.Kleiner, 2001, Whistleblowing in the Aerospace and Defence Industries, Managerial Law, 43, 
½, s. 54. 
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Whistleblowing zyskał silny impuls rozwojowy wraz z narastaniem przestępczości 
w zakresie rachunkowości i zarządzania spółkami. Wzrost roli demaskatorów w ich 
ujawnianiu sprawił, że władze spółek, opinia publiczna, a w ślad za nią politycy 
gospodarczy, zainteresowali się potencjałem prewencyjnym whistleblowing i korzyściami 
z niego płynącymi. Efektem było uwzględnienie procedur demaskujących w ustawie 
Sarbanes-Oxley Act, uchwalonej w celu usprawnienia funkcjonowania amerykańskich 
korporacji. Służą temu cztery filary ustawy: nowa struktura regulacji branży audytu; 
wzmocnienie odpowiedzialności (obowiązek powołania komitetów audytu) i nałożenie 
sankcji karnych na rady dyrektorów; wzmocnienie możliwości działania komisji papierów 
wartościowych i giełd (SEC) i rozszerzenie jej władzy w zakresie regulacji rynków; 
a także ustanowienie w spółkach, w ramach programów etycznych, procedur 
whistleblowing i objęcie silniejszą ochroną prawną demaskatorów pracowniczych30. 
Rozwiązania prawne w zakresie promocji demaskowania i ochrony pracowników były 
wzorowane na doświadczeniach regulacji i praktyki w tej dziedzinie w lotnictwie 
i energetyce nuklearnej31. 

  
Procedury i ochrona demaskatora 

 
Do czasu uchwalenia ustawy Sarbanes-Oxley, audyt wewnętrzny był praktycznie 
monopolistą w amerykańskiej spółce jeśli chodzi o wykrywanie nieprawidłowości lub 
przestępstw. Obecnie natomiast wzmocniła się pozycja komitetu audytu, powoływanego 
w ramach rady dyrektorów, na który nałożone zostały nowe zadania. Ustawa SOX 
zobowiązała komitety audytu rad dyrektorów spółek notowanych w USA do 
wprowadzenia procedur otrzymywania, przechowywania oraz rozpatrywania skarg 
dotyczących księgowości i kontroli wewnętrznej rachunkowości. Powinny one zapewnić 
poufność oraz anonimowość osobom udzielającym informacji o nieprawidłowościach 
w rachunkowości i audycie32.  

Prawo wymaga, aby oskarżyciel przekazał zawiadomienie o domniemanym 
naruszeniu prawa federalnego w zakresie obrotu papierami wartościowymi, jak również 
naruszenia każdej innej zasady lub zalecenia SEC lub każdego innego prawa federalnego 
przeciwdziałającego przestępstwom przeciwko akcjonariuszom33. Ustawa nałożyła na 
emitentów obowiązek zapewnienia odpowiedniego budżetu na realizację wspomnianych 
powyżej celów. Procedury te ustanowiono już w większości badanych spółek we 
współpracy z istniejącymi strukturami audytu wewnętrznego (59% spółek w badaniu 
Kaplan et al. 2006), rozszerzając m.in. dostęp pracowników do innych, poza 
przewodniczącym komitetu audytu czy compliance officerem, organów spółki, 
wyznaczając szczególną rolę w tym zakresie członkom rady tworzącym komitet audytu.  

                                                 
30 Ali, P.U. (ed.), 2006, International Corporate Governance after Sarbanes-Oxley, Hoboken, John Wiley and 
Sons.  
31 Moeller R.R, 2004, Sarbanes-Oxley and the New Auditing Rulet, John Willey &Sohn, Hoboken, s. 89. 
32 Art. 301 SOX.  
33 Kinaga P.A.,2006, Sarbanes-Oxley and Whistleblowers: What Happens When Employees Bring Retaliation 
Claims? Employee Relations Law Journal, vol.32. no. 1 Summer 2006, s. 40. 
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Ustawa SOX wprowadza wymóg ochrony pracowników, którzy dostarczyli dowodów 
oszustwa34. Pracownicy są dopóty chronieni, dopóki mają uzasadnione przekonanie, że 
wykryli konkretny rodzaj bezprawnej działalności, bez względu na to czy ta działalność 
ma jeszcze miejsce. Chronieni są pracownicy, którzy poinformowali o podejrzeniu 
naruszenia prawa bezpośredniego przełożonego lub innego pracownika z uprawnieniami 
do odkrycia, ścigania lub zatrzymania sprawcy domniemanego przestępstwa. Warunki są 
spełnione również w przypadku, gdy pracownik zawiadomi funkcjonariusza dowolnej 
federalnej agencji regulacyjnej, agencji stosowania prawa (law enforcement agency) lub 
dowolnego członka Kongresu.  

Należy podkreślić, że ustawa SOX zakazuje pracodawcom podejmowania działań 
odwetowych wobec demaskatorów. Ustawie zaś podlegają nie tylko osoby prawne, 
również osoby fizyczne. Art. 806 ustawy zakazuje więc podejmowania działań 
odwetowych nie tylko spółkom, ale również kadrze kierowniczej tejże spółki, innym 
pracownikom, kontrahentom spółki i sub-kontrahentom oraz wszystkim innym stronom 
działającym na rzecz spółki-pracodawcy whistleblowera. Przepisy Art. 806 stosuje się 
jednak wyłącznie do spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie. Pracownicy 
niepublicznych spółek-córek, mogą także podlegać ochronie wynikającej z przepisów Art. 
806 SOX, pod warunkiem, że skarżący wymieni w oskarżeniu nazwę notowanej spółki-
matki (będzie działał na jej rzecz).  

Pracodawca, który został uznany za winnego działań odwetowych przeciwko 
demaskatorowi w dobrej wierze, może być wyrokiem sądu zobowiązany do przywrócenia 
poszkodowanego do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko, na warunkach nie 
gorszych niż poprzednio, oraz zapłacenia pokrzywdzonemu odszkodowania i pokrycia 
kosztów procesu. Sąd może też nakazać zapłatę poszkodowanemu zaległych 
wynagrodzeń za okres przed przywróceniem do pracy wraz z należnymi odsetkami. 

 
Jak to robią w innych krajach? 

 
Od początku lat 90. XX w. przybywa krajów, w których ochroną prawną obejmuje się 
demaskatorów i reguluje procedurę whistleblowing w instytucjach publicznych 
i korporacjach. Porównanie prawa w czterech krajach common law (Wielka Brytania, 
Australia, RPA, Nowa Zelandia) wskazuje, że ustawodawstwo w tym zakresie jest bardzo 
podobne. Różnice dotyczą odmiennej charakterystyki procedur zgłoszenia podejrzenia 
(zróżnicowane wymogi, by objąć zgłaszającego ochroną); nie stosowaniem tych procedur 
w sektorze prywatnym (np. Australia); uwzględniania lub nie polityków jako adresatów 
informacji (np. w RPA polityk nie może być odbiorcą takich informacji); a także 
zróżnicowanego zakresu udzielanych gwarancji prawnych i odszkodowań. Wskazuje się, 
że głównym utrudnieniem w powodzeniu stosowania procedur whistleblowing 
i skuteczności ochrony pracowników jest brak wskazania w ustawach 

właściwych organów, zdolnych do kompetentnego i szybkiego zbadania 

składanych skarg i dostarczanych informacji35.  

                                                 
34 Art. 806 SOX. 

35 De Maria W., 2006, op.cit, s. 650. 
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Nałożony ustawą SOX obowiązek m.in. udostępnienia pracownikom instrumentu do 
anonimowego informowania o nadużyciach (tzw. „gorąca linia”) dotyczy wszystkich 
spółek notowanych w USA i powinno to być także stosowane w placówkach i spółkach 
amerykańskich działających poza granicami USA. Nie wszędzie praktyki takie są jednak 
mile widziane. Na przykład we Francji protesty wzbudziła próba wprowadzenia infolinii 
przeznaczonej dla whistleblowerów w firmie EXIDE Technologies czy w sieci McDonalds. 
Stosowane rozwiązania oparte były o bazę danych zlokalizowaną w USA. Francuskie 
władze potępiły i zakazały takich praktyk, ze względu na łamanie zakazu przekazywania 
za granicę danych osobowych, co uniemożliwia w takim przypadku należytą obronę 
stronie oskarżanej/pomówionej oraz ze względu na skłanianie pracowników do zachowań 
nie fair w przypadku denuncjancji z wykorzystaniem infolinii. Francuskie propozycje 
zmierzają do „odpersonalizowania” whistleblowing – dozwolone mają być informacje 
dotyczące tylko procesów, faktów, zjawisk, a nie konkretnych osób, i ograniczenie 
stosowania whistleblowingu do pracowników centrali spółki, i to tylko menedżerów 
i członków zarządów. Podobne problemy z akceptacją takich procedur występują w Danii, 
gdzie w kulturze korporacyjnej dominuje silne poczucie lojalności wobec pracodawcy 
i współpracowników.  

Trzeba podkreślić, że polityka motywowania pracowników do ujawniania 
nieprawidłowości i obejmowania ich ochroną prawną ma również ciemne 

strony. Pomimo czekających na demaskatorów nagród i ochrony, whistleblowing nadal 
wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla jednostki doświadczeniami, mającymi wpływ na 
dalszą drogę zawodową, życie prywatne, jak też zdrowie. Nie wszystkie przypadki 
ujawnień są „trafione” lub kończą się sukcesem – udowodnieniem winy pracodawcy. Ale 
nawet w tych przypadkach osoby dokonujące denuncjacji doświadczają infamii, 
obrzucane są obelgami, mają trudności ze znalezieniem nowej pracy (blacklisting), opinia 
społeczna wywiera na nich presję, co skutkuje nawet chorobami psychosomatycznymi. 
W tym stanie rzeczy podnoszą się głosy, że sama ochrona prawna whistleblowera przed 
zemstą pracodawcy to za mało dla zapewnienia skuteczności stosowania tej metody 
i poszanowania praw jednostki36.  
 
Dlaczego, mimo wszystko, warto? 

 
W opinii amerykańskich dyplomowanych specjalistów od wykrywania nadużyć 
gospodarczych (CFE), do najskuteczniejszych metod zapobiegania nieprawidłowościom 
należy kontrola wewnętrzna oraz regularny audyt prowadzony pod kątem wykrywania 
nadużyć. Procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości uplasowały się, w opinii 
ekspertów, dopiero na piątej pozycji. Pomimo to znawcy przedmiotu są zdania, że i tak 
jest to skuteczniejszy sposób niż np. uprzednie sprawdzanie pracowników, programy 
etyczne czy inwigilacja miejsca pracy37. 

                                                 
36 Por. Sawyer K.R., J. Johnson, M.Holub, 2005, The Necessary Illegitimacy of the Whistleblower, UOW Working 
paper. 
37 Wells J.T., 2006, op.cit. s.45. 
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Z kolei analiza 508 spółek amerykańskich (blisko połowa z nich to spółki 
zatrudniające poniżej 100 pracowników), w których w 2004 roku wystąpiły poważne 
nadużycia korporacyjne, wykazała, że najczęściej spotykaną formą prewencji nadużyć 
(75% przypadków) była kontrola wykonywana przez niezależnych zewnętrznych 
audytorów. Audyt wewnętrzny funkcjonował w 57 % tych spółek, zaś 53% spośród nich 
wykorzystywało metodę uprzedniego sprawdzania pracowników. Zinstytucjonalizowany 
instrument anonimowego informowania o podejrzeniu wykrycia nadużycia stosowała 
tylko co trzecia firma.  

Korelacja stosowania przez te spółki poszczególnych instrumentów z wysokością 
poniesionych przez nie strat z powodu nadużyć oraz z wysokością kosztów 
funkcjonowania systemu prewencji, pozwoliła wyciągnąć interesujące wnioski.  

Okazało się, że firmy, w których nie stosowano wewnętrznego audytu, poniosły 
straty o 63% większe niż firmy posiadające system audytu wewnętrznego. Niestosowanie 
uprzedniego sprawdzenia danych pracowników (background checks) skutkowało stratami 
o 80% większymi niż w firmach stosujących tę procedurę. Największą różnicę w wielkości 
poniesionych strat zaobserwowano w przypadku niestosowania systemu anonimowego 
raportowania nieprawidłowości (whistleblowing). Spółki niekorzystające z tego 
rozwiązania, pomimo stosowania pozostałych metod rozpoznawania i przeciwdziałania 
nadużyciom, poniosły straty o blisko 140% większe niż firmy stosujące takie systemy.  

Ponadto wyniki wskazują na neutralność audytu zewnętrznego jeśli chodzi 
o wykrywanie przestępstw. Co więcej, straty poniesione przez firmy, w których nie był 
przeprowadzany audyt zewnętrzny, były nawet mniejsze niż w firmach zatrudniających 
niezależnego audytora. (przeciętnie o 18%). Wynik ten potwierdza opinię, że audytor 
zewnętrzny nie jest właściwym instrumentem do wykrywania przestępstw 
korporacyjnych, gdyż jego praca koncentruje się na badaniu rzetelności wyników 
finansowych. 

Biorąc pod uwagę, że koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz badania 
audytorów zewnętrznych są znacznie wyższe od kosztów pozostałych dwóch metod 
wykrywania przestępstw korporacyjnych, oraz wskazaną powyżej skuteczność każdej 
z nich, można zauważyć, że najbardziej efektywne metody są jednocześnie najrzadziej 
stosowane w praktyce38.  

Na podstawie badań przeprowadzonych w USA szacuje się, że korporacje 
stosujące systemy typu whistleblowing uzyskują siedmiokrotny zwrot 

z jednostki zainwestowanej w te systemy39. Procesy sądowe z udziałem 
whistleblowerów są bardzo efektywne, koszty dochodzenia zwracają się 13-krotnie. 
Dostarczają one poważnych przychodów rządowi USA, gdyż stanowią 52% wszystkich 
odszkodowań wypłaconych w związku z oszustwami (Taxpayers Against Fraud, 2007)40.  
 

                                                 
38 Tackett J.,F.Wolf, G.A.Claypool, 2005, op.cit; s. 33. 
39 Able J, J.Frank, 2006, op.cit. s. 24. 

40 Weinberg N., 2005, op.cit.  
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Nie gwiżdżmy na whistleblowing! 

 
Nieprawidłowości, nadużycia oraz przestępstwa muszą pozostawać w kręgu 
zainteresowania kontrolnych organów spółek, w tym członków rad nadzorczych. 
Sprawowana przez nich funkcja nadzorcza powinna służyć nie tylko monitorowaniu 
realizacji strategii, ale również przeciwdziałaniu nadużyciom i ich skutecznym 
wykrywaniu. Jest bowiem oczywiste, że gdy w przestępstwie uczestniczą członkowie 
kierownictwa firmy, jest ono trudniejsze do wykrycia. Działalność demaskatorska 
pracowników może być jednym z istotnych instrumentów pomocnych w wypełnianiu 
funkcji kontrolnych przez radę nadzorczą. Warto więc pamiętać, że procedury 
whistleblowing, jako element programów etycznych spółek, może inicjować zarząd, ale 
też i rada nadzorcza.  

W przypadkach największego zagrożenia decyzję o whistleblowingu pracownicy 
podejmują samorzutnie, jeśli oczywiście nie zabraknie im odwagi (vide przypadek 
S. Watkins). Takie działanie może być jednak spóźnione. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że wiele nadużyć wyszłoby na jaw wcześniej, gdyby w firmie 
umożliwiono pracownikom informowanie o nieprawidłowościach i zagwarantowano 
demaskatorom ochronę ich anonimowości. Aby to było możliwe, konieczne jest powstanie 
systemu składającego się z procedur i odpowiedniej infrastruktury. Przytoczone tu wyniki 
badań wskazują, że systemy whistleblowing w niektórych krajach anglosaskich 
stosowane są na szeroką skalę. Przeniesienie tych doświadczeń na polski grunt może 
jednak nie być proste – ze względu na wspomniane specyficzne uwarunkowania 
kulturowe i historyczne.  

Co więc należy zrobić, aby w Polsce skutecznie wprowadzić procedury 
whistleblowing? Czy jest to możliwe już teraz, czy musimy poczekać na ustawodawcę? 
A może udałoby się wprowadzić odpowiednie uregulowania do „kodeksu” dobrych 
praktyk? Jak wprowadzić tę procedurę w konkretnej firmie? Próbę odpowiedzi na te i inne 
pytania podejmę w kolejnym artykule nt. whistleblowing. Rozważę w nim także tezę, że 
wprowadzenie whistleblowing w polskich spółkach, choć dotychczas nie wymagane 
przepisami prawa, może przynieść już teraz poważne korzyści spółce i jej 
interesariuszom. Pod warunkiem jednak, że wbudowany on zostanie w spójny system 
etyczny strategicznego zarządzania spółką.  
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Poczet demaskatorów 
 

Przypadek 1. Joanna d’Arc ery atomowej (Keer-McGee, 1974) 

Tragiczna historia 28-letniej Karen Silkwood, pracownicy korporacji Keer-McGee, 
zajmującej się produkcją paliwa jądrowego i utylizacją odpadów radioaktywnych, 
przyczyniła się w dużym stopniu do upowszechnienia i nagłośnienia pojęcia 
whistleblower. Tak jego znaczenia, jak i zagrożeń jakie może powodować dla śmiałków, 
którym leży na sercu dobro publiczne.  

Karen Silkwood ujawniła informacje o nieprawidłowościach przy produkcji 
materiałów radioaktywnych, w tym m.in. fałszowania zapisów urządzeń pomiarowych, 
stosowania nieodpowiednich zabezpieczeń, posługiwania się przez koncern pojemnikami 
niezgodnymi z normami i zagrażających środowisku, a nawet dokonywania kradzieży 
plutonu. zginęła ona w tajemniczym wypadku samochodowym, krótko po tym jak została 
napromieniowana, gdy jechała na badanie, mające być dowodem w sprawie. Media 
wiązały ten tragiczny incydent z działaniami odwetowymi firmy, której niebawem 
udowodniono nadużycia i skazano na zapłatę 10,5 mln USD odszkodowań (1979) 41.  
 
Przypadek 2. Wołająca na puszczy (ENRON, 2001) 

Sherron Watkins (42 lata) pełniła funkcję wiceprezesa ENRON-u, siódmej na liście 
największych korporacji w USA, do ostatnich dni przed bankructwem firmy. Nazwa 
ENRON stała się jednym z pierwszych symboli XXI wieku – symbolem nieokiełznanej 
chciwości i zakłamania w dziedzinie corporate governance, które doprowadziło do upadku 
jednej z największych firm i strat poniesionych przez setki tysięcy ludzi. 22 sierpnia 2001 
roku (na niecałe cztery miesiące przed bankructwem ENRON-u) S. Watkins złożyła na 
ręce prezesa Kennetha Laya sześciostronnicową notatkę, w której informowała 
o nieprawidłowościach w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami firmy. Notatkę 
zakończyła słynnym obecnie zdaniem: “I am incredibly nervous, that we will implode in 
a wave of accounting scandals.“ 

Prezes zignorował notatkę, podobnie jak rozmowę z S. Watkins. Notatka ujrzała 
światło dzienne dopiero gdy FBI znalazła ją odłożoną w szufladzie biurka K. Laya. Po 
procesie stało się jasne, że w momencie złożenia notatki prawdopodobnie było już za 
późno na uratowanie firmy. Akt poinformowania prezesa o nieprawidłowościach uznany 
został za akt „bohaterskiego” whistleblowing, choć S. Watkins zabrakło odwagi, by 
z informacją tą wyjść na zewnątrz korporacji. Wraz z dwoma innymi odważnymi 
kobietami - demaskatorkami (C. Cooper z Worldcomu, oraz C. Rowley z FBI) została 
uznana przez tygodnik TIME za Człowieka Roku 2002. Kenneth Lay zmarł w więzieniu, 
odsiadując wyrok 25 lat z oskarżenia o popełnienie 11 przestępstw. 
 

                                                 
41 Richardson A., 2005, Encyclopedia of white-collar and corporate crime, Salinger, L. M (ed.), Thousand Oaks 
[i in.] SAGE Publications.Vol.2, s. 746; oraz www.time.com/time 
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Przypadek 3. Kierowniczka z „Biedronki„ (2004)  

Trudno o polski przykład osoby spełniającej przywołane w artykule kryteria 
whistleblowera42. Najbardziej zbliżony do powyższych historii może być przypadek 
Bożeny Łopackiej. Przez trzy lata była kasjerką w sklepie „Biedronka” w Pasłęku 
i następne dwa lata kierowniczką placówki w Elblągu. W 2002 r odeszła z firmy, gdyż „nie 
wytrzymała nawału pracy” i pozwała portugalskiego właściciela „Biedronki” – firmę 
Jerónimo Martins Dystrybucja (JMD) o zapłatę za 2600 przepracowanych i nieopłaconych 
nadgodzin. Równocześnie ujawniła mediom informacje o skandalicznych warunkach pracy 
w sieci midi-marketów „Biedronka” w której pracuje ok. 10 tys. osób.  

Sąd w 2004 roku przyznał kobiecie rację i nakazał portugalskiej firmie zapłacić 
odszkodowanie (35 tys. zł) za nieopłacone nadgodziny, w tym przepracowane w niedziele 
i święta. Sąd wykazał winę pracodawcy, gdyż praca powinna być tak zorganizowana, aby 
zadania nałożone na pracownika mogły być przez niego wykonywane w regulaminowym 
czasie pracy. Sprawa B. Łopackiej odbiła się szerokim echem, powodując falę dalszych 
pozwów oraz zmiany w organizacji pracy w sieciach handlowych. W wyniku działań 
whistleblowing, firma JDM wprowadziła ewidencję czasu pracy i elektryczne wózki (dotąd 
kobiety dźwigały towary same) 43. 
 

Przypadek 4. Powtórka w Fannie Mae (2006)  
W grudniu 2006 roku Thomas S. Inman, jeden z dyrektorów finansowych Fannie Mae, 
amerykańskiej federalnej korporacji kredytów hipotecznych udzielającej 
długoterminowych kredytów, będącej największą instytucją finansową poza sektorem 
bankowym w USA, złożył doniesienie do władz nadzorczych (OFHEO) o podejrzeniu 
nieprawidłowości dokonywanych w księgach tej instytucji finansowej, w wysokości co 
najmniej 50 mln USD. Gdy wcześniej o swoich podejrzeniach o błędach w księgach firmy 
poinformował swoich przełożonych, został szybko przeniesiony do innych zadań. Wkrótce 
potem spotkał go ten sam los, co jego poprzednika – whistleblowera, który dwa lata 
wcześniej w podobnych okolicznościach został zwolniony bez podania przyczyn 
i wyprowadzony przez strażników z budynku Fannie Mae.  

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w 2004 roku pracownik firmy Roger 
Barnes złożył informację o wykrytych nieprawidłowościach w księgach Fannie Mae. 
Efektem wszczętego wówczas śledztwa było zwolnienie prezesa (CEO) firmy Franklina 
Rainersa oraz kilku innych członków rady dyrektorów. Grożą im surowe kary, w tym 
zwrot uzyskanych korzyści z będącego konsekwencją przestępczych działań wzrostu 
kursu akcji spółki. W przypadku prezesa firmy, z 90 mln USD wynagrodzenia uzyskanego 
w latach 1998-2003, aż 52 mln USD były wynikiem wzrostu kursu akcji firmy.  

                                                 
42 Fakt ten jedynie uzasadnia dodatkowo konieczność propagowania i wprowadzenia cywilizowanych procedur 
demaskowania nadużyć i ochrony whistleblowerów. 

43 http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2309301.html  
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W niecałe dwa lata po tamtym skandalu księgowo-korupcyjnym pojawił się kolejny 
sygnał ostrzegawczy o nieprawidłowościach w Fannie Mae. Pomimo że skala fałszerstwa 
danych księgowych (lub „wadliwego księgowania” jak utrzymuje przedstawiciel firmy) 
i strat nie jest może znacząca w stosunku do aktywów FM, to jednak ze względu na 
znaczenie tej instytucji oraz powtarzalność tego typu podejrzeń w krótkim okresie, 
agencja regulacyjna wszczęła śledztwo przeciwko obecnemu kierownictwu Fannie Mae. 
Zwolniony z pracy informator, który doniósł o nadużyciach, został objęty ochroną jaka 
przysługuje whistleblowerom na podstawie przepisów ustawy SOX. Reprezentuje go 
jeden ze znawców problematyki praw osób informujących o nieetycznych zachowaniach 
w korporacjach, mec. M. Kohn, związany z National Whistleblower Center (Narodowym 
Centrum na Rzecz Osób Sygnalizujących Zachowania Nieetyczne)44.  
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