
  

 

 

 

Bezpłatne szkolenie online zatytułowane 

„Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)” 

 

 

 

29-30 listopada 2021 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane 

  
 

"Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)" 
 

które odbędzie się 29-30 listopada 2021 roku o godzinie 9:00  

Sygnaliści – pod tą nazwą kryją się nowe obowiązki, jakim wkrótce będzie musiał sprostać każdy powiat. Na 

mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 

ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i sposób jej implementacji do prawa polskiego, Polska 

zobowiązana jest do wdrożenia przepisów zapewniających, osobom zgłaszającym naruszenie prawa – czyli 

wspomnianym uprzednio sygnalistom, ochrony. Dyrektywa obliguje również do opracowania wewnętrznych 

procedur zgłaszania nieprawidłowości, jakie wprowadzić wkrótce będą musieli pracodawcy. 

W związku z powyższym ZPP zrealizuje szkolenie, którego szczegółowa tematyka będzie obejmowała 

następujące zagadnienia: zakres podmiotowy dyrektywy, zakres przedmiotowy dyrektywy oraz przyszłej 

ustawy, stworzenie i funkcjonowanie systemu zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenia zewnętrzne, ujawnienia 

publiczne oraz praktyczne problemy związane z wdrożeniem przepisów.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia.  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 listopada 2021 roku. 

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

 



 

 

PROGRAM 

 
Szkolenie online 

pt. „Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)” 
 

29-30 listopada 2021 r. 

 

29 listopada 2021 r. 

8:45 – 9:00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

09:00 – 09:30 / Wprowadzenie do tematu ochrony sygnalistów, cele dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony 

osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i sposób jej implementacji do prawa 

polskiego. 
 

09:30 – 10:00 / Kogo ma chronić nowa ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia 

prawa? 
 

10:00 – 10:30 / Zakres przedmiotowy Dyrektywy i przyszłej ustawy – czyli jakich naruszeń 

dotyczą nowe przepisy i kiedy będą miały zastosowanie regulacje szczególne? 
 

10:30 – 10:45 / Przerwa 

10:45 – 11:30 / Działania odwetowe i środki ochrony 

11:30 – 12:15 / Stworzenie i funkcjonowanie sytemu zgłoszeń wewnętrznych   

12:15 – 12:30 / Przerwa 

12:30 – 13:00 / Zgłoszenia zewnętrzne 

13:00 – 13:30 / Ujawnienie publiczne 

13:30 – 14:00 / Praktyczne problemy związane z wdrożeniem przepisów 

 

 

30 listopada 2021 r. 

9:00 – 10:00 / Sesja pytań i odpowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRELEGENTKA 

 

Patrycja Grebla-Tarasek – prawniczka, aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, 

specjalistka w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, 

redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Autorka publikacji 

naukowych, analiz projektów ustaw i rozporządzeń oraz opinii prawnych. Uczestniczka prac Zespołu 

ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

http://www.wartowiedziec.pl/

