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Przygotowanie do wejścia 
w  życie tzw. Dyrektywy 
o  ochronie sygnalistów (Dy-
rektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1937 
z 23 października 2019 roku w 
sprawie ochrony osób zgłasza-
jących naruszenia prawa Unii) 
ma miejsce w wielu krajach 
Unii Europejskiej. Niezależnie 
od krajowych procesów legi-
slacyjnych mających na celu 
transpozycję Dyrektywy do 
porządków prawnych kon-
kretnych jurysdykcji, można 
już teraz podjąć kroki, nie-
zbędne do wdrożenia syste-
mów zgłaszania nieprawidło-
wości (whistleblowing). 

1. przygotowanie regulacji 
wewnętrznych

Niezależnie od sektora 
(prywatny czy publiczny, regu-
lowany czy nieregulowany) 
implementacjęi whistleblo-
wing’u w organizacji należy 
rozpocząć od opracowania 
i  wdrożenia odpowiedniego 
aktu wewnątrzzakładowego 
regulującego zagadnienie sy-
gnalizowania nieprawidłowo-
ści. W przypadku funkcjono-
wania już odpowiedniej poli-
tyki, warto dokonać badania 
jej zgodności z postanowienia-
mi zapisów samej Dyrektywy. 
W ramach zaś sektorów regu-
lowanych, także pod kątem 
regulacji „branżowych”. 

Analizując zakres podmio-
towy wewnętrznej regulacji 
prawnej warto zwrócić uwagę 
czy zostanie ona skierowania 
do pracowników, czy też kata-
log jej adresatów będzie roz-
szerzony. W tym drugim wa-
riancie, warto już na wstępie 
rozważyć mechanizmy służące 
zapoznaniu z jej treścią np. 
kontrahentów, stażystów lub 
samozatrudnionych. Podmio-
ty wdrażające nie są limitowe 
w zakresie zagadnień, które 
będą zgłaszanie poprzez de-
dykowane do tego kanały. 
Oznacza to, iż konkretny 
podmiot może także wykorzy-
stać systemy whistleblowingo-
we nie tylko do zgłaszania 
nieprawidłowości, lecz rów-
nież do przekazywania np. 
pomysłów dotyczących 
usprawnień działania przed-
siębiorstwa, zarówno w for-
mie anonimowej, jak i umożli-
wiającej identyfikację zgłasza-
jącego.

Mając na uwadze aspekt 
formalny, warto zadbać o kon-
sultację z partnerami społecz-
nymi działającymi w ramach 
danego podmiotu. Podczas 
procesu przygotowywania 
procedury jako istotne należy 
wskazać dostosowanie do 
potrzeb organizacji vacatio 
legis wejścia w życie nowej 
regulacji. Ten czas pozwoli na 
zaznajomienie z nowym roz-
wiązaniem nie tylko personel, 
lecz także kontrahentów i in-
nych interesariuszy objętych 
zakresem polityki whistleblo-
wing’owej. 

2. ustanowienie kanałów 
zgłoszeń

Sprawnie działający system 
whistleblowingowy oparty jest 
o bezpieczny i poufny sposób 
przekazywania zgłoszeń przez 
sygnalistów. Rozważając ist-
niejące alternatywy warto 
przeanalizować szeroki wa-
chlarz możliwości obejmujący: 
aplikacje do przekazywania 
zgłoszeń, dedykowane skrzyn-
ki mailowe, specjalne linie te-
lefoniczne czy też klasyczne 
metody przekazywania zgło-
szeń w formie papierowej. Te 
ostatnie mogą być przekazy-
wane w formie listowej lub 
wrzucane do ustanowionej 
w tym celu skrzynki (umiejsco-
wionej poza zasięgiem moni-
toringu). Istotne jest, aby 
sposób informowania był do-
stosowany do okoliczności 
funkcjonowania podmiotu.

Przykład

w firmie produkcyjnej w halach 
wytwórczych może dobrze 
sprawdzić się zabezpieczona 
skrzynka do przekazywania 
zgłoszeń pisemnych, zaś w tym 
samym przedsiębiorstwie dla 
pracowników świadczących pracę 
w biurach bardziej dostępna może 
być aplikacja desktopowa. 
nie ma przeszkód dla wdrożenia 
dwóch lub trzech równoległych 
kanałów przekazywania zgłoszeń. 
niezależnie od przyjętego 
rozwiązania, każde z nich winno 
spełniać kryterium poufności oraz 
zabezpieczać dane osobowe 
przekazywane w zgłoszeniu.

3.  wskazanie podmiotu odpo-
wiedzialnego za obsługę 
zgłoszeń

Jednym z kluczowych ele-
mentów efektywnie i skutecz-
nie działającego systemu 
zgłaszania nieprawidłowości 
jest podmiot odpowiedzialny 
za obsługę zgłoszeń. Co do 
zasady, jest to rola, do zadań 
której należy nie tylko przyj-
mowanie zgłoszeń oraz kon-
takt zwrotny do sygnalisty (jak 
stanowi Dyrektywa), lecz także 
wstępna ocena przekazanego 
raportu, a następnie zaanga-
żowanie w prowadzenie we-
wnętrznego postępowania 
wyjaśniającego. Istotnym jest, 

aby podmiot ten charaktery-
zował się bezstronnością. 
Często funkcję tą w organizacji 
pełni compliance officer bądź 
koordynator ds. etyki. 

Zaangażowanie w obsługę 
kanałów whistleblowing’o-
wych powinno być powierzo-
ne osobie (lub komórce orga-
nizacyjnej) tak ulokowanej 
w  strukturze podmiotu, aby 
dysponowała ona niezależno-
ścią, z jednoczesnym dostę-
pem do wewnętrznie działają-
cych systemów. Uprawnienia 
te ułatwią prowadzenie we-
wnętrznych postępowań wyja-
śniających, w szczególności 
zaś zaplanowanie ich przebie-
gu (np. wiedza o nieobecno-
ściach świadków) oraz zgro-
madzenie materiału dowodo-
wego podczas trwania 
postępowania wyjaśniającego.

Co istotne, kanały dokony-
wania zgłoszeń mogą być ob-
sługiwane także przez ze-
wnętrzną osobę trzecią. Out-
souring w tym zakresie może 
zostać zlecony wyspecjalizo-
wanemu podmiotowi, np. 
kancelarii prawnej. Wartością 
dodaną obsługi zgłoszeń przez 
radców prawnych lub adwo-
katów jest obowiązywanie ta-
jemnicy zawodowej, co stano-
wi dodatkowy gwarant pouf-
ności wykonywanych zadań 
zleconych. 

Ważne!

niezależnie od tego, kto będzie 
odpowiedzialny za obsługę 
procesu whistleblowingowego, 
kluczowym jest aby był to podmiot 
darzony zaufaniem nie tylko przez 
zarządzających organizacją, ale 
także przez personel.

4.  wdrożenie operacyjne 
systemów 
whistleblowingowych

Implementacja systemów 
whistleblowing’owych nie 
kończy się bynajmniej na 
opracowaniu regulacji we-
wnętrznych oraz przygotowa-
niu technicznym do odbiera-
nia zgłoszeń. Pierwszym kro-
kiem jest wprowadzenie 
procedury zgłaszania niepra-
widłowości do wewnętrznego 
systemu prawnego we właści-
wej formie prawnej (np. 
uchwała zarządu, zarządzenie 
kierującego jednostką). Kolej-
nym zaś jest poinformowanie, 
w sposób przyjęty u danego 
pracodawcy, załogi zakładu 
pracy. Samo przesłanie lub 
udostępnienie w innej formie 
treści nowej regulacji wydaje 
się być niewystarczające dla 
efektywnego zapoznania z nią 
pracowników. Stąd też istotna 
rola szkoleń i kampanii infor-
macyjnych prowadzonych 
przez pracodawcę w tym za-
kresie. 

Planując harmonogram 
szkoleń wewnętrznych warto 
uwzględnić w nich dedykowa-
ne spotkania dla kadry zarzą-
dzającej. Zgodnie z zasadą 

„tone from the top” (ang. 
przykład idzie z góry) to wła-
śnie kierownictwo respektują-
ce i przestrzegające narzuco-
nych w organizacji zasad sta-
nowi realny przykład dla 
pozostałych pracowników. 
Dlatego też traktowanie z na-
leżytą powagą przekazywa-
nych zgłoszeń, dbałość o za-
chowanie poufności oraz 
ochronę danych osobowych 
ujętych w zgłoszeniu to wy-
zwania, które staną nie tylko 
przed podmiotami odpowie-
dzialnymi za odbiór raportów 
oraz prowadzącymi wewnętrz-
ne postępowania wyjaśniają-
ce, ale także personelem kie-
rującym. Wielokroć to właśnie 
do kadry zarządzającej (np. 
zarządu lub w wybranych 
okolicznościach do rady nad-
zorczej) trafiają raporty pod-
sumowujące przeprowadzone 
internal investigation. 

5. weryfikacja skuteczności 
i efektywności rozwiązań

Wdrożenie systemu zgłasza-
nia nieprawidłowości, to nie 
tylko działania operacyjne w 
ramach obsługi napływających 
zgłoszeń. W celu weryfikacji 
skuteczności i efektywności 
implementowanego rozwiąza-
nia warto dokonywać cyklicznej 
ewaluacji funkcjonowania whi-
stelblowing w organizacji. Po-
mocny w periodycznej ocenie 
niewątpliwie będzie prowadzo-
ny rejestr zgłoszeń. Umożliwi on 
nie tylko analizę ilościową, ale 
także jakościową przekazywa-
nych raportów. W przyjętej 
perspektywie czasowej wnioski 
z analiz okresowych mogą zaś 
pozwolić na wprowadzenie 
udoskonaleń i korekt w przyję-
tych rozwiązaniach – zarówno 
prawnych, jak i technicznych. 

Podsumowanie
Pomimo, iż nie jest jeszcze 
dostępny projekt polskich 
regulacji normatywnych 
w zakresie implementacji 
Dyrektywy o ochronie 
sygnalistów, warto 
rozważyć wcześniejsze 
przygotowanie do 
wdrożenia 
nieuniknionego dla wielu 
organizacji novum.  
Przygotowania od strony 
prawnej, logistycznej oraz 
zapoznanie załogi  
z wprowadzanymi 
rozwiązaniami, to etapy 
wymagające nie tylko 
czasu lecz także precyzji i 
okoliczności sprzyjających 
rozwianiu pojawiających 
się wątpliwości. Pośpiech 
zaś nie jest w tej materii 
dobrym doradcą. 

ZarZądZanie

Jak wdrożyć w organizacji 
whistleblowing? 
Pierwszym krokiem jest wprowadzenie procedury zgłaszania nieprawidłowości 
do wewnętrznego systemu prawnego we właściwej formie. Kolejnym - 
poinformowanie o tym załogi, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
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W 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką 
w stosunku do ok. 13 tys. osób, o ponad 
połowę więcej niż rok wcześniej. Skąd ten 

nagły wzrost? 
Zapewne przyczyniła się do tego pandemia. Część 

osób musiała zamknąć swój biznes, inni stracili pracę 
i nie mogli regulować swoich zobowiązań. Ale do 
wysypu takich upadłości przyczyniła się przede 
wszystkim zmiana przepisów, które weszły w życie 
w marcu ubiegłego roku. Dzięki nim, znacznie więcej 
osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej może teraz złożyć wniosek o ogłoszenie 
upadłości. Wystarczy, że utracili zdolność do wykony-
wania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez 
co najmniej trzy miesiące. I nie ma znaczenia, czy do 
stanu niewypłacalności doszło wskutek ich umyślnego 
zawinionego działania, czy też rażącego niedbalstwa. 
Wniosek o upadłość konsumencką mogą też składać 
byli przedsiębiorcy, nawet jeśli zakończyli swoją 
działalność w dzień poprzedzający złożenie takiego 
wniosku.

Skutkiem postępowania upadłościowego jest 
częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązań. 
Dzięki temu dłużnik może rozpocząć „nowe życie” 
bez starych długów, telefonów wierzycieli i firm 
windykacyjnych. Takie postępowanie ma jednak 
także przykre konsekwencje: dłużnik traci prawo 
do rozporządzania swoim majątkiem, z którego  
pokrywane będą zobowiązania. Może to być także 
jego dom czy mieszkanie. 

Więcej na ten temat piszemy w dzisiejszym 
tygodniku „Biznes w czasie pandemii”.  
Zapraszam do lektury. 

Coraz więcej upadłości 
konsumenckich
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parp: zwrot kosztów szkoleniowych
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą składać 
wnioski do 22 marca 2021 r  o zwrot części kosztów usług 
szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu 
firmy w czasie pandemii. Pomoc kierowana jest do przedsię-
biorców z wybranych sektorów, zainteresowanych wsparciem 
w ramach programu „Kompetencje dla sektorów zadanie 
COVID-19”. Projekt ten uruchomiła Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości we wrześniu 2020 r. Maksymalna 
wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, 
a budżet projektu finansowanego z POWER to ok. 57 mln zł. 
Więcej: www.parp.gov.pl

Stanowisko mrpiT: pomoc dla przedsiębiorców na zaostrzo-
nym kryterium spadku przychodów
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odniosło się do 
propozycji oparcia pomocy dla przedsiębiorców na zaostrzo-
nym kryterium spadku przychodów – z pominięciem aspektu 
przynależności do branż, w których działają. Zdaniem MRPiT 
na obecnym etapie pandemii postulat ten nie jest uzasadnio-
ny. „Jego realizacja utrudniłaby precyzyjne dotarcie z pomocą 
do tych przedsiębiorców, których sytuację pogorszył 
koronawirus, a nie np. cykl koniunkturalny czy wahania 
sezonowe. Przyznawanie pomocy jedynie na podstawie 
wspomnianego kryterium oznaczałoby ogromne wydatki 
ze środków publicznych, czyli de facto z kieszeni wszystkich 
obywateli. Odbywałoby się to bez gwarancji, że pieniądze 
i wsparcie trafiłyby do firm bezpośrednio poszkodowanych 
przez pandemię” – poinformowało MRPiT.

rzecznik mSp: zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych   
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował do 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wprowadzenie zmian 
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Proponuje 
m.in. by należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne ubezpieczonych będących równocześnie 
płatnikami składek na te ubezpieczenia mogły być umarzane 
w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub 
gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, 
pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak 
obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego.

prezes uokik – zgody na farmy wiatrowe na Bałtyku
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 
dwie decyzje dotyczące budowy farm wiatrowych w polskiej 
strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Pierwsza dotyczyła 
Polskiej Grupy Energetycznej, druga PKN Orlen. Przedsiębior-
cy otrzymali zgody na utworzenie wspólnych przedsiębiorców 
z zagranicznymi partnerami. Pierwsza koncentracja dotyczy 
utworzenia joint venture przez Polska Grupę Energetyczną 
(PGE) oraz Ørsted Wind Power. Druga koncentracja to 
utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez  PKN Orlen  
oraz NP Baltic Wind.

akTualności

/ ℗


