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O czym opowiemy?

1. Unijna Dyrektywa o Sygnalistach

2. Prezentacja platformy

• Przyjmowanie zgłoszeń

• Rozpatrywanie zgłoszenia

• Kontakt z sygnalistą

• Rejestr zgłoszeń

• Bezpieczeństwo

• Perspektywy rozwoju 



Kilka słów wstępu.
Unijna dyrektywa o 

sygnalistach
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Administracja publiczna

Duzi przedsiębiorcy

Średni 
przedsiębiorcy

Unijna dyrektywa o sygnalistach

Kogo dotyczy nowa regulacja?
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Grudzień 
2021

Grudzień 
2023



Jakie rozwiązania trzeba przyjąć?

Narzędzie wewnętrzne dla sektora publicznego i prywatnego. 

Dodatkowo zewnętrzny kanał dla administracji publicznej.

urzędnicy i inni pracownicy 
administracji zgłoszają naruszenia, 
mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą

Pracownicy firm prywatnych 
informują o naruszeniach

• KANAŁ WEWNĘTRZNY

osoby spoza sektora publicznego 
kierują zgłoszenie do określonej 
instytucji, organu lub jednostki 
organizacyjnej, np. w związku z 
nadużyciami finansowymi dotyczącymi 
budżetu Unii

• KANAŁ ZEWNĘTRZNY

SEKTOR PRYWATNY I PUBLICZNY                                 SEKTOR PUBLICZNY



Unijna dyrektywa o sygnalistach

Obowiązki nakładane na podmioty.
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Obowiązki Zbudowanie systemów zgłaszania 
nieprawidłowości

Opracowanie procedur postępowania 
ze zgłoszonymi nieprawidłowościami

Zapewnienie ochrony zgłaszającym



Unijna dyrektywa o sygnalistach

W jaki sposób mogą być budowane systemy zgłaszania 
nieprawidłowości?
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zgłoszenie elektroniczne, np. e-mail lub 
system online

zgłoszenie pisemne - forma papierowa

linia telefoniczna - może być nagrywana
osobiście - u wyznaczonej do odbierania 
zgłoszeń osoby



Unijna dyrektywa o sygnalistach

Sankcje.
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skuteczne

proporcjonalneodstraszające

Za co?

Utrudnianie 
dokonywania zgłoszeń

Niezapewnienie 
wymaganej poufności

Działania odwetowe



Po co whistleblowing?

Korzyści z sygnalistów.

21 3
Informacja 

pozostaje wewnątrz 
firmy

Mogę zapobiegać 

naruszeniom 

(identyfikując 

i usuwając 

nieprawidłowości)

Pierwszeństwo 
dostępu do 
informacji

Dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności

Kultura 
organizacyjna

Działamy we 

wspólnym interesie
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Dobry system whistleblowingowy

Po czym poznać i jak wdrożyć?
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REAGOWANIE

PROCEDURA

ZGŁASZANIE

KOMUNIKACJAkomunikatywna
precyzyjna

adekwatne kanały
minimalizacja barier

weryfikacja
wyjaśnianie
naprawianie

świadomość
bezpieczeństwo1 2

3
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Reagowanie

Działania wyjaśniające i naprawcze.

Na co zwracać uwagę?

• Przyjmowanie zgłoszeń – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i zakresu jej obowiązków

• Zasady i narzędzia działania – brak konfliktu interesów, szybkość i rzetelność, informowanie

• Raportowanie – dokumentowanie przyjętych zgłoszeń i ścieżka raportowania wyników

• Decyzje – właściwe organy firmy 

• Okresowy przegląd – regularna ocena funkcjonowania systemu i stała optymalizacja
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zgłoszenie weryfikuję wyjaśniam naprawiam



Dobry system whistleblowigowy

Podsumowanie.
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sformalizowany (procedura)

dopasowany

odpowiednio zakomunikowany

bezpieczny

dostępny



Jak wygląda?
E-platforma         

DZP x Microsoft
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Możliwości platformy

Najważniejsze funkcjonalności
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Rejestr zgłoszeń 
i historia 

zgłoszenia

Uporządkowany 
proces 

rozpatrywania

Przemyślany 
formularz 
zgłaszania 

Bezpieczeństwo 
i poufność 
zgłoszeń i 

danych

Ciągły kontakt z 
sygnalistą



Zgłaszanie nieprawidłowości
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Na co zwrócić uwagę?

Ustrukturyzowanie formularza

Instruowanie sygnalisty

Możliwość dodawania załączników

Komplet zgód

Możliwość ustawienia hasła i dostępu do sprawy



Zgłaszanie nieprawidłowości
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Zgłaszanie nieprawidłowości



Zgłaszanie nieprawidłowości
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Zgłaszanie nieprawidłowości
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Zgłaszanie nieprawidłowości
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Zgłaszanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Na co zwrócić uwagę?

Sformalizowanie kroków procesu

Sformalizowanie kontaktu z sygnalistą

Możliwość dodawania osób współpracujących

Możliwość przypisywania zadań

Łatwy dostęp do dokumentów sprawy
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości
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Rozpatrywanie nieprawidłowości



Widok sygnalisty i kontakt z sygnalistą
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Na co zwrócić uwagę?

Zabezpieczenie hasłem

Ciągły dostęp do sprawy

Śledzenie statusu sprawy

Formalny feedback

Możliwość prowadzenia anonimowego dialogu



32

Widok sygnalisty i kontakt z sygnalistą
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Widok sygnalisty i kontakt z sygnalistą
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Widok sygnalisty i kontakt z sygnalistą
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Widok sygnalisty i kontakt z sygnalistą



Rejestr zgłoszeń i historia zgłoszenia
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Na co zwrócić uwagę?

Alerty o wymaganej akcji

Możliwość utworzenia zgłoszeń specjalnych

Wymagany rejestr wszystkich zgłoszeń

Filtrowanie zgłoszeń

Track całego zgłoszenia



37

Rejestr zgłoszeń i historia zgłoszenia
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Rejestr zgłoszeń i historia zgłoszenia
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Rejestr zgłoszeń i historia zgłoszenia



Bezpieczeństwo i ciągłość
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Co się na nie składa?

Zabezpieczenia odpowiednio silnymi hasłami

Środowisko chmurowe Microsoft

Fizyczne oddzielenie instancji danych

Brak możliwości śledzenia zgłaszających

Privacy by design



Bezpieczeństwo i ciągłość
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Co w perspektywie długoterminowej?

Rozbudowanie dostępów osób współpracujących

Rozbudowana analityka i raportowanie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Elementy automatyzacji zgłoszeń

Funkcjonalności sugerowane przez użytkowników!

Perspektywy rozwoju



Korzyści z wyboru platformyPodsumowanie
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Korzyści z posiadania platformy

Czemu warto nas wybrać?
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Spełnienie wszystkich wymogów prawnych

Kompleksowość i bezpieczeństwo rozwiązania

Komplet procedur oraz szkoleń

Współpraca z doświadczonymi podmiotami, 
obowiązywanie tajemnicy adw.-radcowskiej

Możliwość uczestnictwa w rozwoju platformy



Kontakt

Julia Besz
Associate

Anna Partyka-Opiela

Partner

E-mail: 
Julia.Besz@dzp.pl

Tel: 
+48 571 207 072

E-mail: 
Anna.Partyka-Opiela@dzp.pl

Tel: 
+48 661 363 505
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Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa 
T + 48 22 557 76 00
F + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T + 48 61 642 49 00
F + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
T + 48 71 712 47 00
F + 48 71 712 47 50
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