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DR BEATA BARAN

O whistleblowingu mówimy co-
raz więcej. Poszczególne firmy 
coraz częściej decydują się na 
wdrożenie wewnętrznych kana-
łów zgłaszania w oparciu o wła-
sne zasoby, a także przy udziale 
zewnętrznych usługodawców. 
Jak zatem skutecznie krok po 
kroku przygotować organizację 
na wprowadzenie systemu zgła-
szania nieprawidłowości?

Zaangażowane działy 

Już na wstępie warto zadać 
sobie pytanie, jakie funkcje 
i  działy w ramach organizacji 
będą odgrywały aktywną rolę 
we  wdrażaniu rozwiązań zwią-
zanych  ze  zgłaszaniem  niepra-
widłowości. Dobre praktyki sta-
nowią, że do prac związanych 
z doborem systemu whistleblo-
wingowego  niezbędne  jest  za-
angażowanie działu prawnego 
oraz compliance, a także zespołu 
odpowiedzialnego za zarządza-
nie zasobami ludzkimi. 

Pierwsze dwie komórki mają 
wiodący  głos  w  zakresie  opra-
cowania wewnętrznej polityki 
zgłaszania nieprawidłowości, 
a  także uwzględnienia oraz jej 
weryfikacji pod kątem spójności 
z innymi aktami wewnątrzzakła-
dowymi. Współpraca działu HR 
wnosi zaś pierwiastek związany 
z  komunikacją w organizacji 
dotyczącą nowo implementowa-
nych rozwiązań, a także – co jest 
nie mniej istotne – pozwala na 
dobór odpowiednich kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości 
dostosowanych do rodzaju 
i sposobu pracy. 

Rolę wspierającą w tym pro-
cesie może odegrać m.in. dział 
IT, który będzie zaangażowany 
w związku z wdrożeniem opro-
gramowania dedykowanego do 
przekazywania  zgłoszeń  i  za-
rządzania nimi. Rolę o nieco 
podobnym charakterze może 
odegrać zespół odpowiedzialny 
za komunikację zewnętrzną 
i PR, któremu przypadnie zada-
nie poinformowania interesa-
riuszy o wprowadzeniu systemu 
whistleblowingowego w organi-
zacji. Może to nie tylko uwiary-
godnić podmiot w oczach kon-
trahentów, ale także wesprzeć 
jego działania w zakresie realiza-
cji misji i wizji danego przedsię-
biorstwa. 

Kanały zgłoszeń

Na etapie rozpoczęcia prac 
nad wdrożeniem systemu whi-
stleblowingowego nie mniej 
istotne od zaangażowania wy-
branych funkcji w ramach orga-

nizacji jest ustalenie kluczowych 
kwestii merytorycznych, takich 
jak sposób oraz zakres osób 
uprawnionych do przekazywa-
nia  raportów  o  nieprawidłowo-
ściach. Decyzja o sposobie 
przekazywania zgłoszeń od sy-
gnalistów  powinna  być  dosto-
sowana do sposobu działania 
organizacji oraz uwzględniać 
rodzaj świadczonej pracy. Do 
najpopularniejszych dróg prze-
kazywania raportów należą: 
∑  dedykowane aplikacje IT za-

bezpieczające kwestie anoni-
mowości przekazywanych 
zgłoszeń, linie telefoniczne 
lub/i skrzynki mailowe wyzna-
czone do przyjmowania zgło-
szeń, 

∑  metody „analogowe”, takie jak 
skrzynki na zgłoszenia usta-
wione w miejscach dostępnych 
dla pracowników, a jednocze-
śnie pozwalające zachować 
anonimowość i nie objęte sys-
temem monitoringu. 
Nie ma przeszkód, aby te 

sposoby łączyć. Tego typu 
rozwiązanie może się spraw-
dzić w szczególności w przy-
padku przedsiębiorstw o zróż-
nicowanym charakterze pracy, 
jak np. firmy produkcyjne, 
w których część załogi pracuje 
przy stanowiskach produkcyj-
nych (gdzie lepiej mogą się 
sprawdzić „analogowe” meto-
dy przekazywania zgłoszeń), 
część zaś przy stanowiskach 
komputerowych (gdzie bar-
dziej dogodne może być korzy-
stanie z dedykowanego opro-
gramowania IT). 

Krąg uprawnionych 

Już na pierwszym etapie prac 
nad wdrożeniem systemu zgła-
szania nieprawidłowości należy 
rozważyć kwestię kręgu osób 
uprawnionych do przekazywa-
nia raportów dotyczących po-
tencjalnych działań niepożąda-
nych. Najczęstszym obecnie 
przyjmowanym rozwiązaniem 
jest objęcie możliwością przeka-
zywania zgłoszeń pracowników 
danego podmiotu. Katalog osób 
uprawnionych ujęty w tzw. Dy-
rektywie o ochronie sygnalistów 
jest znacząco szerszy i obejmuje 
m.in.:
∑ akcjonariuszy, 
∑  osoby pracujące pod nadzo-

rem i kierownictwem podwy-
konawców i dostawców, 

∑  wolontariuszy,
∑  kandydatów będących w pro-

cesie rekrutacji. 
Projektując system zgłaszania 

nieprawidłowości warto rozwa-
żyć te kategorie potencjalnych 
sygnalistów, jednocześnie z wy-
przedzeniem przygotowując 
organizację na nieuchronne 

rozszerzenie wachlarza upraw-
nionych do zgłaszania naruszeń.

Zasady rozpatrywania

Jednym z najistotniejszych 
elementów związanych ze 
sprawnym i efektywnym działa-
niem systemu whistleblowingo-
wego jest odpowiednio przepro-
wadzone postępowanie wyja-
śniające. Kto i na jakich zasadach 
będzie za nie odpowiadał, decy-
duje nie tylko o kwestii oceny 
przekazanych informacji, ale 
także zaufania pracowników do 
nowo wdrażanego mechanizmu. 
W tym zakresie warto skorzystać 
ze wsparcia podmiotów legity-
mujących się wiedzą i doświad-
czeniem,  jednocześnie  zaś  da-
jących gwarancję profesjonali-
zmu  działań obejmującego 
także zachowanie w poufności 
prowadzonych czynności wyja-
śniających. Tego rodzaju usługi 
świadczą pełnomocnicy profe-
sjonalni objęci tajemnicą zawo-
dową – radcowie prawni czy 
adwokaci.

Spójny mechanizm  

Przygotowując organizację do 
wdrożenia  systemu  whistleblo-
wingowego warto zwrócić uwagę 
na kilka elementów, które po-
zwalają na stworzenie spójnie 
działającego mechanizmu 
umożliwiającego zgłaszanie 
nieprawidłowości. Na szczegól-
ną uwagę zasługują trzy kluczo-
we elementy: 
∑  polityka zgłaszania nieprawi-

dłowości, 
∑  odpowiednio dobrany kanał 

do przekazywania raportów 
przez sygnalistów oraz

∑  przekazanie relewantnych in-
formacji na temat nowego 
procesu zainteresowanym 
pracownikom.
Pierwszy element – polityka 

zgłaszania nieprawidłowości – to 
swoista  „mapa  drogowa”  za-
równo dla osób odpowiadają-
cych za whistleblowing ze strony 
organizacji, jak i dla potencjal-
nych sygnalistów. Elementami, 
które można uznać za kluczowe, 
jest określenie: 
∑  kto może przekazać informa-

cję o nieprawidłowościach, 
∑  jakie sposoby raportowania są 

przyjęte u danego pracodawcy, 
∑  czy zgłoszenia mogą być ano-

nimowe, 
∑  kto odpowiada za przyjęcie 

przekazanego raportu o moż-
liwych naruszeniach, 

∑  jak wygląda procedura w ra-
mach postępowania wyjaśnia-
jącego. 
Każdy z tych elementów moż-

na odpowiednio uszczegółowić 

WDROŻENIE

System zgłoszeń musi być skuteczny  

Prawnicy kancelarii BKB Baran Książek Bigaj prezentują zagadnienia związane z obszarem 
zarządzania ryzykiem braku zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
whistleblowingu, czyli sygnalizowania nieprawidłowości.

COMPLIANCE
i sygnaliści

Wdrożenie systemu whistleblowingowego w organizacji to projekt rozłożony w czasie i mający charakter przekrojowy 
zarówno pod względem osób zaangażowanych w jego implementację, jak i zagadnień, których dotyczy. 

i  dostosować do podmiotu, 
w  którym implementowana 
jest dana polityka. Stąd też 
szczególnie cenne może oka-
zać się wsparcie wyspecjalizo-
wanych podmiotów, które 
mogą doradzić w zakresie od-
powiedniego ukształtowania 
polityki wewnętrznej, a także 
pomóc w jej implementacji 
i dostosowaniu do już funkcjo-
nujących w organizacji innych 
regulacji wewnętrznych.

Drugi z kluczowych elemen-
tów niezbędnych do sprawnie 
działającego systemu zgłasza-
nia  nieprawidłowości  to  od-
powiednio ukształtowane ka-
nały przekazywania informacji 
o możliwych nieprawidłowo-
ściach. Należą do nich np. do-
stosowane ścieżki IT (jak 
aplikacje i systemy dedykowa-
ne do obsługi zgłoszeń whi-
stleblowingowych), linie tele-
foniczne czy adresy  mailowe, 
a także bardziej analogowe 
rozwiązania – jak przygotowa-
ne do przekazywania rapor-
tów skrzynki udostępnione 
pracownikom na terenie za-
kładu pracy  lub  też  możli-
wość przekazywania zgłoszeń 
za pośrednictwem korespon-
dencji tradycyjnej.

Trzeci ze wskazanych ele-
mentów skutecznej imple-
mentacji  systemu  informowa-
nia o nieprawidłowościach to 
odpowiednia kampania infor-
macyjna skierowana do pra-
cowników, a także – jeśli to 
konieczne i możliwe – również 
do kontrahentów. Najistotniej-
sze wydaje się przygotowanie 

pracowników do właściwego 
wykorzystania udostępnione-
go narzędzia poprzez prze-
szkolenie ich nie tylko z tech-
nicznej obsługi wdrożonego 
oprogramowania, ale przede 
wszystkim przekazanie infor-
macji  o  celu  wdrożenia  sys-
temu whistleblowingowego 
oraz sposobie procedowania 
przekazanych zgłoszeń. Istot-
nym elementem kampanii in-
formacyjnej jest zapoznanie 
załogi z mechanizmami bez-
pieczeństwa związanymi 
z przekazywaniem informacji 
w ramach wdrożonego u dane-
go pracodawcy kanału zgłasza-
nia nieprawidłowości. Także 
odpowiednie przeszkolenie 
i zapoznanie z funkcjonalno-
ściami whistleblowingu kadry 
managerskiej pozwoli na 
wprowadzenie nowego proce-
su w organizacji w łatwiejszy 
sposób. Bezpośredni przeło-
żeni będą bowiem dyspono-
wać odpowiednią wiedzą 
do  rozwiania potencjalnych 
podstawowych wątpliwości 
związanych ze zgłaszaniem 
nieprawidłowości u podle-
głych im pracowników.

dr Beata 
Baran
Partner w BKB 
Baran Książek Bigaj 
Kancelaria Prawna

Gdy odpowiednia polityka wewnętrzna została już wdrożona, 
działają kanały dedykowane do przekazywania zgłoszeń, 
pracownicy zostali przeszkoleni, a w firmie trwa kampania 
informacyjna, automatycznie nasuwa się pytanie – i co dalej? 
Po przejściu opisanych kroków warto rozważyć monitorowanie 
skuteczności implementowanego nowego procesu w organiza-
cji. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko liczba napływają-
cych zgłoszeń, lecz także wnioski stanowiące podsumowania 
poszczególnych postępowań wyjaśniających wszczętych na 
kanwie raportów wpływających od sygnalistów. Dobre praktyki 
stanowią również o periodycznej weryfikacji samej polityki 
zgłaszania nieprawidłowości. Dopiero konfrontacja zapisów 
zawartych w dokumencie wewnętrznym z praktyką ich 
stosowania pozwala na podjęcie się próby udoskonalania 
przyjętych i funkcjonujących rozwiązań. Przejście etapów 
niezbędnych do skutecznego wdrożenia systemu whistleblowin-
gowego to początek wyzwań związanych z sygnalizacją 
nieprawidłowości w organizacji. 
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PISALIŚMY O TYM:
Podmiot otrzymujący 
zgłoszenie o naruszeniach w 
organizacji nie powinien zbierać 
danych osobowych, które nie mają 
znaczenia dla rozpatrzenia sprawy
„Prywatność sygnalisty pod ochroną”; 
17 marca 2021 r. 
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