17 grudnia 2021 roku to termin wdrożenie wymagań Dyrektywy o sygnalistach oraz
związanej z nią polskiej nowej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
czyli tzw. Ustawy o sygnalistach.

Podmioty sektora publicznego jak i prywatnego zatrudniające ponad 50 pracowników
zobowiązane są do wdrożenia nowych rozwiązań prawnych. Obowiązkiem organizacji jest:
1. Stworzenie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych w tym: mailowych, telefonicznych,
korespondencyjnych oraz osobistych.
2. Przygotowanie regulaminów zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzne
procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych czy też
bezstronnej weryfikacji zgłoszeń.
3. Opracowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
4. Podejmowanie tzw. działań następczych tj. analizowanie, ocenianie prawdziwości
zgłoszenia, podejmowanie środków zaradczych, wyjaśnianie, prowadzenie postępowań
wewnętrznych, podejmowanie decyzji końcowych zgłaszać/nie zgłaszać do organów
ścigania, podejmowanie działania w celu odzyskania utraconych środków.
5. Profesjonalne, merytoryczne przygotowanie osób odpowiedzialnych za organizację
całego systemu sygnalistów w organizacji.
6. Wdrożenia realizacji obowiązków informacyjnych, w tym również wobec zgłaszającego
w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przekazani informacji zwrotnej czy też
szkolenia pracowników oraz zasad dostępu do informacji.
Dlatego warto już dziś:
•

przeprowadzić audyt funkcjonujących rozwiązań w zakresie zgłoszeń, prowadzenia
postępowań wewnętrznych, oceny skuteczności obecnego systemu i oceny jego
dostosowania do wymogów nowych regulacji prawnych,

•

zaplanować niezbędne działania wymagane przez nowe przepisy,

•

przygotować organizację i pracowników do nowej sytuacji prawnej,

•

zorganizować szkolenia dla pracowników w zakresie zgłaszania nieprawidłowości,
zasad ich ochrony, korzystania z kanałów informacyjnych i zgłoszeniowych,

•

przeprowadzić analizę ryzyka, w tym sprawdzić skalę i rodzaj nadużyć występujących
dotychczas w organizacji oraz oszacować nowe zagrożenia,

•

skorzystać z wiedzy profesjonalnych ekspertów zewnętrznych.

Trzeba mieć również na uwadze, iż brak wdrożenia kompleksowych rozwiązań dla
sygnalistów może spowodować sytuację, iż pracownicy dokonają zgłoszenia bezpośrednio
do Policji, ABW, CBA czy też upublicznią informacje dziennikarzom, co może
spowodować utratę kontroli nad informacją i niepotrzebny szum medialny.
Profesjonalne wdrożenie rozwiązań wymaganych przez nowe regulacje dotyczące
sygnalistów przyniesie wiele korzyści organizacji:
zapewni skuteczny sposób wykrywania i reagowania na nadużycia,
ograniczy niekontrolowane wycieki informacji,
odstraszy sprawców,
zmniejszy frustracje pracowników,
zapewni możliwość szybkiej reakcji,
zwiększy kontrolę nad informacją i problemami organizacji,
podniesie świadomość pracowników w zakresie nadużyć,
uniknie sytuacji kryzysowych czy też utraty dobrego wizerunku.

Należy również zaznaczyć, iż ustawodawca przewiduje kary do 3 lat pozbawienia wolności
za nieustanowienie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych czy też utrudnianie zgłoszenia (w tym brak wymaganych kanałów
zgłoszeniowych) a także niezachowanie poufności danych osoby zgłaszającej.

Dlatego też zapewniamy Państwu kompleksową usługę:
-organizacji systemu zgłoszeń dla sygnalistów wraz z profesjonalną obsługą przez
doświadczonych ekspertów,
-anonimizacji danych osób zgłaszających,
-weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, audytów
śledczych,
-opracowanie i prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
przygotowanie niezbędnych regulaminów, procedur i rejestrów,
-przygotowanie poradników, szkoleń, materiałów informacyjnych dla
pracowników w zakresie ich uprawnień oraz warunków na jakich może im być
udzielona ochrona przed działaniami odwetowymi,
-organizacji i prowadzenia infolinii dla pracowników (nawet w godzinach 7-22),
-przygotowania okresowych Raportów dla Kadry Zarządzającej w tym zakresie.

W ramach szkoleń dla pracowników każdy uczestnik będzie miał możliwość zdobycia
praktycznej wiedzy dotyczącej korzyści i ryzyk związanych z efektywną organizacją systemu
zgłaszania nieprawidłowości, wskazany zostanie krąg osób podlegających ochronie wraz z
zakresem

ochrony

a

także

zasady

odpowiedzialności

za

dokonywanie

zgłoszeń

nieprawdziwych, utrudnianie dokonywania zgłoszeń, podejmowanie działań odwetowych czy
też brak właściwej ochrony tożsamości sygnalisty. Zaprezentowane zostaną trzy kanały
zgłaszania nieprawidłowości: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne. Omawiane
będą wymagane procedury, rejestry oraz dobre praktyki w zakresie planowania, wdrażania i
utrzymania systemów obsługi sygnalistów. Uczestnicy poznają najważniejsze obowiązki
pracodawców wynikające z nowych regulacji prawnych.
Każdy z przeszkolonych pracowników uzyska możliwość bezpłatnych konsultacji dotyczących
spraw omawianych na szkoleniu w okresie 30 dni po jego zakończeniu.
Zachęcamy Państwa do wcześniejszego podejmowania działań związanych z przygotowaniem
systemu obsługi sygnalistów spełniających nowe wymogi prawne.
Termin wdrożenia nowych przepisów w Polsce to 17 grudnia 2021 r.

Zachęcamy Państwa również do skorzystania z bogatej oferty Akademii Antykorupcyjnej w
zakresie szkoleń antykorupcyjnych podstawowych i doskonalących (zarówno dla pracowników
jak i kadry kierowniczej), etycznych czy też przygotowania organizacji do wdrożenia
wytycznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 grudnia 2020r.
Nowością są szkolenia z zakresu przygotowania organizacji na wizytę organów ścigania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu przez stronę www.akademiaantykorupcyja.pl,
email info@akademiaantykorupcyjna.pl lub telefonicznie 22 298 54 45.

Akademia Antykorupcyjna zapewnia 25 % zniżki na swoje usługi szkoleniowe dla
podmiotów, z którymi współpracuje przy wdrażaniu kompleksowych rozwiązań
dla sygnalistów.

