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Dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów wprowadza katalog podmiotów 

zobowiązanych do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i 

umieszcza wśród nich także podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego. Będzie to wiązało się z szeregiem obowiązków, takich jak: opracowanie 

odpowiednich dokumentów wewnętrznych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór 

nad systemem, czy też szkolenia dla pracowników w zakresie wprowadzonych rozwiązań. 

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania? 

Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie korzyści zapewni Państwu pozyskana wiedza? 

Informacje przedstawione podczas spotkania pozwolą poznać obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń 

oraz ochroną sygnalistów w jednostkach administracji publicznej. Dowiecie się Państwo również, jak przygotować 

się na wdrożenie nowych wymogów oraz jakie rozwiązania dotyczące systemów zgłaszania nieprawidłowości  

i ochrony sygnalisty sprawdzą się najlepiej w jednostkach sektora publicznego. 

Kim będą prelegenci? 

dr Anna Partyka-Opiela | Partner DZP:  szefowa działu Compliance DZP, Doradca Compliance 2020,  

ekspertka z zakresu rozwiązań compliance dla przedsiębiorców  

i podmiotów sektora publicznego 

Julia Besz | Associate DZP:  ekspertka w obszarze wdrażania rozwiązań z zakresu ochrony 

sygnalistów .  
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Spotkanie dla Związku Miast Polskich:  

Whistleblowing w administracji publicznej 
– jak przygotować się do nowych obowiązków? 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu. 

1. Jakie są założenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów?  

2. Jakie obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń i ochroną sygnalistów spoczywają na jednostkach 

administracji publicznej i jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki? 

3. W jaki sposób odciążyć pracowników JST w zakresie obsługi systemu przyjmowania zgłoszeń? 

4. Prezentacja platformy whistleblowingowej DZPxMicrosoft. 
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W jaki sposób można odciążyć obsługę systemu oraz zapewnić odsiew zgłoszeń? 
 

DZP oferuje wdrożenie platformy do przyjmowania zgłoszeń tworzonej we współpracy z 
Microsoft. Rozwiązanie umożliwi Ci spełnienie wymogów regulacyjnych oraz zbudowanie 
systemu zgłoszeń, któremu możesz zaufać. Nasza platforma to przede wszystkim: 

 

– System zgłaszania umieszczony na bezpiecznym i sprawdzonym środowisku chmurowym 

Microsoft; 

– Uporządkowanie procesu zgłaszania nieprawidłowości i rozpatrywania zgłoszeń; 

– Rozwiązanie gotowe do natychmiastowego wdrożenia wraz z gotowymi regulacjami 

wewnętrznymi; 

– Rozwiązanie dostosowane do realiów organizacji różnej wielkości i z różnego sektora; 

– Wygodny, prosty i poufny sposób komunikacji dla i z sygnalistą; 

– Automatyczne tworzenie rejestru spraw. 

Wdrażając platformę przeprowadzimy również odpowiednie szkolenia umożliwiające 

szybkie zaznajomienie się z systemem oraz zrozumienie zasad prowadzenia postępowań 

naprawczych i postępowania ze zgłoszeniami. 

Jak wygląda platforma? 

Poniżej zamieszczamy przykładowe widoki obrazujące wygląd platformy. 

  

 
Widok obsługi 
zgłoszenia: 

Rejestr 
zgłoszeń: 
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Zapraszamy do udziału w spotkaniu  

Spotkanie jest otwarte dla przedstawicieli wszelkich komisji tematycznych działających przy Związku 

Miast Polskich. W przypadku pytań związanych ze spotkaniem zachęcamy Państwa do kontaktu. 

 

KONTAKT 

 

dr Anna Partyka-Opiela | Partner DZP          +48 661 363 505         Anna.Partyka-Opiela@dzp.pl 

Formularz zgłaszania: 

Widok konta sygnalisty: 

Możliwość dodawania zadań: 

Historia zgłoszenia: 


