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Rödl & Partner oraz E-nform wspierają przedsiębiorców w 
zastosowaniu rewolucyjnych zmian dla sygnalistów 

 
 
Już 7 października 2021 r. odbędzie się II edycja WHISTLEBLOWING SUMMIT. Bezpłatna konferencja 
online potrwa 8 godzin i dostarczy słuchaczom wiedzy na temat kompleksowej ochrony sygnalistów. 
W wydarzeniu wezmą udział eksperci-praktycy uznani w swoich dziedzinach, którzy pomogą firmom 
przygotować się na nadchodzące zmiany.  
 
Do 17 grudnia br. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są wdrożyć wymogi 
dyrektywy unijnej z października 2019 r., dotyczącej systemowej ochrony sygnalistów. Dyrektywa 
określa szereg obowiązków, które pod groźbą sankcji będą musiały spełnić zarówno organizacje 
publiczne, jak i prywatne. To niebywała rewolucja dla Polskich przedsiębiorców. 
 
Whistleblowing Summit to bezpłatna konferencja online dla wszystkich poszukujących użytecznej 
wiedzy na temat skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów. To wydarzenie 
szczególnie ważne dla przedsiębiorców dokonujących przeglądu lub rozbudowy istniejących polityk 
i procedur w firmach. Konferencja pozwoli ukształtować świadomość prawną i etyczną personelu, a 
także wskaże organizacjom właściwe narzędzia i rozwiązania techniczne. 
 
Wiedza w obszarze ochrony sygnalistów jest wciąż niewielka, a jest to niezwykle istotny temat dla 
wszystkich podmiotów prawnych oraz publicznych i prywatnych organizacji. Chcemy edukować i 
uświadamiać. Chcemy przygotować firmy na nadchodzące zmiany – to stąd zrodził się pomysł na 
Whistleblowing Summit – mówią Jarosław Kamiński (adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner) 
i Rafał Hryniewicz (Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o.) – organizatorzy wydarzenia. 
 
Strona konferencji i rejestracja: www.whistleblowingsummit.pl  
Bezpłatna konferencja w formie online odbędzie się 7.10.2021 r. w godzinach 9:00-18:00 
 
W dalszym ciągu można skorzystać z przygotowanej przez organizatorów oferty sponsorskiej. 
 
 

*** 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 48 krajach i ma 106 biur, w których pracuje 5130 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 
 
E-nform Sp. z o.o. to energicznie rozwijająca się polska firma informatyczno-doradcza działająca w 
obszarze compliance. E-nform stworzył i od kilku lat dynamicznie rozwija nowatorską aplikację o 
nazwie e-nform, służącą m.in. do anonimowego i bezpiecznego dialogu z sygnalistami oraz 
efektywnego i bezpiecznego zarządzania przekazywanymi przez nich informacjami. Klientami E-
nform są m.in. podmioty z sektora usługowego, produkcyjnego, doradczego, medialnego w tym 
spółki giełdowe. E-nform tworzą specjaliści (m.in. posiadający stopnie naukowe z zakresu nauk 
informatycznych) posiadający bogate doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i wdrażania 
dedykowanych systemów informatycznych oraz eksperci w obszarze whistleblowingu, analizy 
danych, audytu, kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa i systemów zarządzania jakością. 
Połączenie to gwarantuje, że dostarczane rozwiązania spełniają najwyższe standardy 
bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania informacji. 
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