
OCHRONA SYGNALISTÓW

DLA UDANEGO BIZNESU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 17 grudnia 2021 r. Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku

prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października

2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17),

tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów. 

W połowie października 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się

projekt nowej ustawy, który szczegółowo reguluje sytuację prawną tzw. sygnalistów. Najprawdopodobniej

ustawa zostanie podpisana i ogłoszona do 17 grudnia 2021 r. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia

ogłoszenia ustawy. 

Informacje o planowanym wejściu w życie przepisów o ochronie
sygnalistów i obwiązkach pracodawców w 2022 roku

Informacja o planowanym wejściu w życie przepisów o ochronie
sygnalistów i obwiązkach pracodawców 2022 roku.
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usług, produktów i rynków finansowych; oraz 

zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska,

I. Pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników. 

Wyjątkowo pracodawcom z sektora prywatnego zatrudniającym od 50  do 249 pracowników, przysługuje       

2 letni okres realizacji obowiązków formalno-organizacyjnych wynikających z ustawy tj. do 17 grudnia 2023 r.  

Ustawa i dyrektywa nie zawierają definicji sektora prywatnego. Nie pojawiły się również żadne oficjalne interpretacje

w materii. Wydaje się, że posiłkowo można kierować się definicją statystyczną GUSu:

Ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych

jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału

(mienia) podmiotów sektora prywatnego. W przypadku równego udziału kapitału publicznego (50% stanowi łączny

udział własności: skarbu państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego)       

i prywatnego (50% stanowi łączny udział własności: krajowych osób fizycznych, pozostałych krajowych jednostek

prywatnych, osób zagranicznych) podmiot gospodarki narodowej zaliczany jest do sektora prywatnego.

II. Pracodawcy (bez względu na wielkość zatrudnienia) wykonujący działalność w zakresie:

do których zastosowanie mają akty prawa UE określone w części I.B i II załącznika do dyrektywy o ochronie

sygnalistów (wymaga indywidualnej weryfikacji każdego pracodawcy).
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 bezpieczne kanały i sposoby komunikacji oraz kanały i sposoby raportowania,

wskazanie podmiotu wewnętrznego upoważnionego przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń,

wskazanie, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych,

zakres przeprowadzania dochodzenia wewnętrznego oraz działań następczych,

sposób ewidencjonowania zgłoszeń,

mechanizmy monitorowania skuteczności kanałów raportowania oraz działań następczych,

zakres ochrony sygnalisty.

Przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów o ochronie sygnalistów to działanie wielopłaszczyznowe,

wymagające weryfikacji dotychczasowych i opracowania nowych regulacji wewnętrznych,  jasnego przedstawienia

ich celu w organizacji, zapoznania z ich działaniem, przestrzegania  mechanizmów ochrony osób zgłaszających oraz

wskazania narzędzi zapewniających zachowanie poufności w całym procesie. 

I. Opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń

prawa (odpowiadającą nowym regulacjom oraz obowiązującym przepisom wewnętrznym w danej organizacji),       

w konsultacji odpowiednio z organizacjami związkowymi lub w konsultacji z przedstawicielami pracowników, który      

w szczególności powinien określać:

II.  Zapewnienie mechanizmów i instrumentów opisanych w regulaminie (procedurze). 

III. Wdrożenie i stosowanie procedury oraz pozostałych wymogów ustawowych, w tym zakazu działań

odwetowych względem sygnalistów.
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weryfikacji aktualnych regulacji u pracodawcy (zakresowo pokrywających się z wymogami ustawowymi),

opracowania rekomendacji,

opracowania mapy drogowej/harmonogramu wdrożenia ustawy,

opracowania lub dostosowania dokumentacji, w szczególności procedury zgłaszania naruszeń i zarządzania

nimi,

przeszkolenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sytemu oraz pozostałych pracowników 

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości oraz zapotrzebowania na doradztwo prawne w obszarze

wdrożenia postanowień przepisów ustawy zapraszamy Państwa do kontaktu. 

 Zapewniamy wsparcie w zakresie:

Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice

kontakt@kancelaria-szip.pl

tel.: 783 88 00

NASZE DORADZTWO I WSPARCIE

http://www.kancelaria-szip.pl/

