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TEMAT SZKOLENIA 
Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści: od przepisów do procedur. Krok po kroku. 

 

CELE I EFEKTY SZKOLENIA 

Wkrótce jednostki sektora publicznego oraz duże firmy (zatrudniające powyżej 250 

pracowników) będą zobowiązane wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeniowe i mechanizmy 

ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.   

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę przechodzi przez kolejne szczeble procesu 

legislacyjnego. Zostanie zapewne uchwalony jeszcze w bieżącym roku.     

Zasadnicze obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych wynikają wprost z dyrektywy. 

Dlatego warto przygotować się wcześniej i podjąć pierwsze działania nie czekając na 

uchwalenie ustawy przez parlament.  

Tym bardziej, że kanały zgłoszeniowe dają wymierne korzyści. Są najlepszym narzędziem do 

wykrywania nadużyć wewnętrznych i zapobiegania stratom.  

Na szkoleniu omówimy także problematyką tworzenia zewnętrznych kanałów 

zgłoszeniowych przez organy administracji państwowej i samorządowej). 

 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji, w zakresie: 

 zaplanowania i wdrożenia kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony 
sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937 oraz projektu ustawy, 

 przygotowania dokumentacji wymaganej przez dyrektywę i projekt ustawy.   
 

Bonusy: 
Szkolenie jest prowadzone przez trenera, który posiada praktyczne doświadczenie we 
wdrażaniu i funkcjonowaniu kanałów zgłoszeniowych i ochrony sygnalistów 
Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:  

 kwestionariusz samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych, 
 wzór wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań 

następczych, który jest wymagany projektem ustawy, 
 poradnik „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r.” bezpośrednio na 

podstawie dyrektywy. 
 

Uwaga: w celu zapewnienia jakości wdrożenia, wzory nie są sprzedawane ani udostępniane 
osobom, które nie przeszły szkolenia w zakresie opracowania dokumentacji. 
 

GRUPA DOCELOWA 
Sektor publiczny (cały) oraz przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. 

 Pracownicy wyznaczeni do wdrożenia kanałów zgłoszeniowych. 
 Kadra kierownicza i pracownicy odpowiedzialni za sprawy organizacyjne. 
 Dyrektorzy biur obsługujących kierownictwo jednostki / firmy. 
 Asystenci kierownictwa jednostki / firmy. 
 Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego. 



 

 

St
ro

n
a2

 

 Koordynatorzy kontroli zarządczej. 
 Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych 
 Oficerowie compliance.  
 Doradcy ds. etyki. 
 Pełnomocnicy systemów zarządzania. 
 Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki / firmy. 
 Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.  
 Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
1. Sygnaliści – tło historyczne. 
2. Norma ISO 37002. 
3. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu 

ustawy, m.in. w zakresie:  
a) ochrony sygnalistów, 
b) ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym, 
c) ustanowienia kanałów zgłoszeń zewnętrznych przez wykonawcze organy władzy 

państwowej i samorządowej 
d) procedury działań następczych, 
e) planowanych sankcji. 
4. Ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. bezpośrednio na podstawie dyrektywy przed 

wejściem w życie ustawy. 
5. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy w zakresie kanałów wewnętrznych 

(z wykorzystaniem wytycznych CBA, normy ISO 37002 oraz doświadczeń własnych 
trenera):  

a) minimalny, 
b) racjonalny, 
c) optymalny, 
d) maksymalnych korzyści. 

6. Wskazówki w zakresie ustanowienia kanałów zewnętrznych. 
7. Od czego zależy skuteczność? 
8. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań 

sygnalizacyjnych w oparciu o kwestionariusz. 
9. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera i 

wytycznych normy ISO 37002). Jak opracować procedurę działań następczych, m.in. w 
zakresie:  

a) powierzenia zadań, 
b) kanałów zgłoszeniowych, 
c) ochrony sygnalistów, 
d) rejestrowania i rejestru zgłoszeń, 
e) prowadzenia postępowań wyjaśniających. 

10. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja. 
11. Podsumowanie. Od czego zacząć? 

 
Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę  

wykorzystywaną w codziennej pracy. 
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UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem: 
biuro@tz-c.pl) i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas 
szkolenia.  
 

TECHNIKI SZKOLENIOWE STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 
Wykład z prezentacją przypadków, pytania do i od uczestników, dyskusja, warsztaty. 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
6 godzin dydaktycznych plus przerwy (ok. 6 godzin zegarowych) 9.00 – 15.00, online. 
 
Terminy, do wyboru: 

 08.02.2023 (środa) 
 19.04.2023 (środa) 
 14.06.2023 (środa) 

 

PŁATNOŚĆ 
 449 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy przedpłacie przed szkoleniem; 
 549 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy zapłacie po szkoleniu. 
 
Cena obejmuje: 
 Udział jednej osoby w szkoleniu. 
 Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej. 
 Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 

Promocja: 3 w cenie 2. Zamów szkolenie dla dwóch pracowników – a udział trzeciego 
otrzymasz w cenie. (Analogicznie – kupując dla 4 otrzymasz 2 dodatkowe udziały w cenie, 
itd.). 

*Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym  
i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – zwolnione. 
W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy o podpisanie stosowanego oświadczenia zawartego w 
niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których podmiotowe szkolenie nie jest związane z kształceniem 
zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków publicznych obowiązuje stawka podstawowa VAT - 
23%. 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, oraz 

przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 
pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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