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WHISTLEBLOWING 
 

Kim są sygnaliści (whistleblowers) 
 
Sygnaliści to osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają 
publicznie informację o naruszeniu prawa w określonych 
dziedzinach, uzyskaną w związku z wykonywaną pracą.  

 
Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie,  
w tym Polska, zobowiązane są wprowadzić do 
przepisów krajowych rozwiązania przewidziane  
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937. 

 

Nowe obowiązki przedsiębiorców  
 
 Wprowadzenie regulaminu zgłoszeń 

wewnętrznych określającego wewnętrzną 
procedurę zgłaszania naruszeń prawa 
i podejmowania działań następczych. 

 

 

 

Ochrona sygnalistów i wprowadzenie środków 
zapobiegających działaniom odwetowym. 

  

 Wprowadzenie wewnętrznego kanału 
zgłoszeniowego i wyznaczenie bezstronnej 
osoby lub wydziału podejmujących działania 
w związku ze zgłoszeniem. 

 
Współpracujemy z firmą e-nform, która stworzyła 
i rozwija polską platformę whistleblowingową. 
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W ramach usługi wdrożenia  
systemu whistleblowingowego  
w przedsiębiorstwie oferujemy: 
 
 opracowanie procedury i regulaminu zgłaszania 

nieprawidłowości; 

 przeprowadzenie konsultacji z zakładową organizacją 
związkową albo przedstawicielami pracowników, w tym 
przeprowadzenie wyboru przedstawicieli pracowników; 

 opracowanie dokumentacji i procedury podejmowania 
działań następczych; 

 doradztwo techniczno-prawne (w tym związane z 
cyberbezpieczeństwem) w zakresie wyboru systemu 
zgłaszania nieprawidłowości; 

 dostawę elektronicznego systemu zgłaszania 
nieprawidłowości w kooperacji z naszym partnerem 
biznesowym; 

 ocenę zgodności elektronicznych systemów zgłaszania 
nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych, 
konwencji black-box wg standardu OWASP Testing 
Guide v.4.2, dobrych praktyk bezpieczeństwa aplikacji  
z wykorzystaniem bezpiecznej infrastruktury IT;  

 szkolenia kadry zarządzającej i pracowników w języku 
polskim, niemieckim i angielskim; 

 opracowanie analizy ryzyka (w tym oceny skutków dla 
ochrony danych: DPiA); 

 obsługę systemu whistelblowingowego;  

 bieżące wsparcie ww. działań; 

 usługę zewnętrznego Compliance Officera. 
 

https://enform.pl/
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Co zyskujesz  
 
 zgodność działania przedsiębiorstwa  

z obowiązującymi przepisami 

 brak ryzyka odpowiedzialności karnej za 
naruszanie obowiązujących przepisów 
prawa 

 
skuteczną ochronę sygnalistów 

 ochronę zasobów firmy i poprawę 
efektywności działań 

 monitoring ryzyk związanych  
z prowadzoną działalnością 

 zaufanie pracowników i partnerów 
biznesowych przy zgłaszaniu 
nieprawidłowości za pośrednictwem 
systemu whistleblowingowego 

 wykazanie należytej staranności  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
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Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca 

zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, 

business proces 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 polska spółka z wyjątkowym 

zespołem, który łączy specjalistów z rozmaitych dziedzin. 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytu, 

kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa, 

platform analitycznych i inżynierii oprogramowania. Misją 

E-nform jest dostarczanie klientom nowoczesnych 

rozwiązań IT oraz profesjonalnych usług doradczych 

zwiększających bezpieczeństwo i efektywność ich 

organizacji. 
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