
Przygotuj się na zmiany - ochrona organizacji 
i sygnalistów w firmach



Katarzyna Abramowicz

▪ Jestem radcą prawnym. 

▪ Od 20 lat współtworzę wraz z ojcem Zbigniewem Abramowicz serwisy 
internetowe, które obsługują miliony użytkowników. Z wielu naszych 
serwisów korzystacie na co dzień.

▪ Jestem entuzjastką nowych technologii, które usprawniają życie.



AGENDA SPOTKANIA

Jakie są powody niezgłaszania uchybień?

Jak możemy zmienić kulturę organizacyjną dzięki kanałowi do zgłaszania nieprawidłowości?

Łagodzenie/eliminowanie ryzyka w organizacjach przy pomocy nowych technologii

Innowacyjne rozwiązanie online - szyfrowany, anonimowy, bezpieczny kanał wzmacniający 

bezpieczeństwo i stabilność firm



Największe obawy :

1. Obawy o wykorzystanie informacji do zmiany kierownictwa, 
pracowników wydziałów - szczególnie na kierowniczych 
stanowiskach

2. Zaleje nas fala „ donosów”
3. Sygnalista będzie kierował się chęcią zaszkodzenia instytucji
4. Zgłosi nieprawidłowość specjalnie po zwolnieniu z pracy lub gdy 

umowa nie zostanie przedłużona – by go przywrócono do pracy 
lub z innego powodu niż chęć nagłośnienia dostrzeganych 
nieprawidłowości – np. gdy do jego zwolnienia doszło w wyniku 
wykrycia, że nadużywa alkoholu, otrzymał złą ocenę pracy itd.



Złożona została seria pozwów sądowych przeciwko 
właścicielom Biedronki oraz powstał film 
w reżyserii Marii Sadowskiej pt. „Dzień kobiet”.

Łamanie praw pracowniczych w Biedronce

„– Zrobiłam sobie krzywdę tą walką z Biedronką –
konkluduje. – Różni ludzie jechali na moim nazwisku, 

a mnie coraz bardziej pętla się zaciskała na szyi.”



„(…)szacuję, że straciłem ok. 300 tys. zł 
z tytułu utraty pracy w szpitalu; z powodu 
podważonego prestiżu, a co za tym idzie –
odpływu pacjentek w prywatnej poradni 
oraz z powodu kosztów spraw sądowych 
i leczenia. Podupadłem na zdrowiu. Miałem 
m.in. kłopoty z sercem”.

Tadeusz Pasierbiński, uznany ginekolog z 
Mikołowa

http://tygodnikecho.pl/wywiad/4626-jednak-warto-bylo/



Wzmacnianie głosów, ochrona ludzi i zasobów 

Problemem jest zapewnienie 
komfortu i bezpieczeństwa osobie 
chcącej mówić!



Nowa unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów w firmach, 
jakie wprowadza obowiązki?



NOWE OBOWIĄZKI

1.Należy wyznaczyć osoby lub zespól osób do wyjaśniania spraw zgłoszonych przez 
sygnalistę.
2.Należy utworzyć odpowiednie procedury opisujące przyjmowanie zgłoszeń
3.Należy utworzyć bezpieczny kanał przekazywania zgłoszeń przez sygnalistów.
4.W 7 dni przekazać sygnaliści Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
5.Należy prowadzić dokumentację każdego otrzymanego zgłoszenia od sygnalistów, 
zgodnie z wymogami poufności.
6.W ciągu 3 miesięcy należy dostarczyć sygnaliście informacje zwrotną zawierającą 
raport z otrzymanego zgłoszenia.
7.Poinformowanie pracowników o wewnętrznej procedurze + o możliwości zgłoszenia 
nieprawidłowości przy pomocy kanału zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.



KTO MUSI WPROWADZIĆ KANAŁ WEWNĘTRZNY I ODPOWIEDNIE PROCEDURY?

1. organizacje prywatne zatrudniające co najmniej 250 pracowników
2. organizacje publiczne zatrudniające co najmniej 50 pracowników 
3. sektor finansowy niezależnie od wielkości
muszą wprowadzić kanał wewnętrzny i odpowiednie procedury 

do 17 grudnia 2021 r.

+ organizacje prywatne zatrudniające od 50 do 250 pracowników muszą 
wprowadzić kanał wewnętrzny i odpowiednie procedury 

do 17 grudnia 2023 r.



Jakie są powody niezgłaszania uchybień?



Główne powody, dla których Polacy nie sygnalizują nieprawidłowości

50% poczucie, że zgłoszenie podejrzeń nie wywoła reakcji

39% obawa o własne bezpieczeństwo

39% obawa o dalszy rozwój kariery

29% poczucie presji ze strony kierownictwa, aby nie dokonywać zgłoszeń



Jak możemy zmienić kulturę organizacyjną dzięki kanałowi 

do zgłaszania nieprawidłowości?



Wyeliminuj 

STRACH



Anonimowy system skupia uwagę na problemie

a nie na sygnaliście

– interesuje mnie co zgłasza, a nie kto zgłasza.



Anonimowy system sygnalizowania likwiduje wszystkie obawy



Łagodzenie/eliminowanie ryzyka w organizacjach przy 

pomocy nowych technologii



SANKCJE

za:

▪ utrudnianie dokonania zgłoszenia
▪ podejmowanie działań odwetowych
▪ naruszenie obowiązku zachowania poufności
▪ brak wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań 

następczych 
▪ ustanowiona procedura narusza „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych” (art. 29 ust. 1)

grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3



ELEMENTY SYSTEMU, KTÓRE CHRONIĄ PRACODAWCĘ 

POUFNA KOMUNIKACJA

szyfrowana korespondencja 
z sygnalistą 

POUFNOŚĆ

system nie przesyła na serwer 
zgłoszeń w jawnej postaci

HISTORIA ZGŁOSZENIA

rejestruje całą aktywność (dowód, 
że zostały podjęte działania następcze) 

REJESTR ZGŁOSZEŃ I RAPORTY

rejestr wszystkich 
przyjętych zgłoszeń  

FUNKCJA AUDYTORA 

w przypadku kontroli/postępowania sądowego ma 
dostęp tylko do zgłoszeń, nie do całego systemu 

SZYFROWANA ARCHIWIZACJA

bezpieczne przechowywanie zgłoszeń 
w jednym miejscu w zgodzie z RODO

ALERT

przypomnienia o obowiązkowej 
korespondencji z sygnalistą



Innowacyjne rozwiązanie online - szyfrowany, anonimowy, 

bezpieczny kanał wzmacniający bezpieczeństwo 

i stabilność firm



szyfrowany kanał 

do informowania o zdarzeniach i nieprawidłowościach, które 

mogą być potencjalnym zagrożeniem w firmie



Prosta rejestracja – korzystaj od ręki

GOTOWE!



Panel firmowy (odbiorcy zgłoszeń)

Zarządzanie zgłoszeniami: informacja o nowym zgłoszeniu, 
nadawanie ważności, archiwizowanie

Zarządzanie użytkownikami

Nadawanie kategorii (możliwość dodania kategorii sprawy do formularza zgłoszeniowego)

Link do strony dla sygnalisty



Panel firmowy (odbiorcy zgłoszeń)

Zarządzanie zgłoszeniami: informacja o nowym zgłoszeniu, 
nadawanie ważności, archiwizowanie

Zarządzanie użytkownikami

Nadawanie kategorii (możliwość dodania kategorii sprawy do formularza zgłoszeniowego)

Link do strony dla sygnalisty



Korespondencja z sygnalistą 

Status Zgłoszenia

DOWÓD odczytania widomosci



Odczytanie zgłoszenia

Treść zgłoszenia pozostaje 
zaszyfrowana do momentu 
wprowadzenia hasła



Historia zgłoszenia



Gotowe szablony z odpowiedzią

Raporty





ZAPEWNIJ ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ ORGANIZACJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI JĄ REGULACJAMI

AML dyrektywa ustawa



Dziękuję za udział w naszym spotkaniu.



Linia telefoniczna FORMULARZ na stronie 
www

Dedykowany email 
firmowy lub email do 

strony trzeciej

„Czarna” skrzynka w 
kuchni

• Brak anonimowości 
zgłaszającego. Pracownicy 
martwią się, że głos pozwoli 
ich zidentyfikować.

• Nie pozwala przesłać 
dowodów, zdjęć etc. 

• Nie ma kontaktu zwrotnego -
informator raczej nie zadzwoni 
po kilku dniach aby zapytać co 
dalej w jego sprawie; nie 
można go też dopytać o nic –
utrudnia to postęp w 
dochodzeniu.

• Duży koszt utrzymania.
• Brak możliwości 

potwierdzenia odebrania 
zgłoszenia.

• PRAKTYKA - nikt na nią nie 
dzwoni.

• Brak anonimowości 
zgłaszającego.

• Nie umożliwia 
dwukierunkowej komunikacji 
– nie można wrócić do 
informatora i dopytać go o 
szczegóły.

• Nie można poinformować 
zgłaszającego o postępach w 
dochodzeniu ani dopytać go o 
nic – utrudnia to postęp w 
dochodzeniu.

• Brak możliwości 
potwierdzenia odebrania 
zgłoszenia.

• PRAKTYKA – nie budzi 
zaufania. 

• Brak anonimowości 
zgłaszającego (IP).

• Brak możliwości rzetelnego 
potwierdzenia odebrania 
zgłoszenia.

• Bark zaufania do strony 
trzeciej, jeśli zgłoszenie jest 
jawne (strona trzecia = strona 
pracodawcy).

• PRAKTYKA – nie budzi 
zaufania. 

• Nie umożliwia 
dwukierunkowej komunikacji 
– nie można wrócić do 
informatora i dopytać go o 
szczegóły.

• Nie można poinformować 
zgłaszającego o postępach w 
dochodzeniu – utrudnia to 
postęp w dochodzeniu.

• Brak możliwości 
potwierdzenia odebrania  
zgłoszenia. 

• PRAKTYKA – nie budzi 
zaufania, szczególnie w 
biurach, gdzie wszystkie 
pomieszczenia są 
monitorowane.

Kanały archaiczne, bez kontroli


