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Obowiązkowa ochrona sygnalisty w systemie antykorupcyjnym jednostki – ONLINE 14.04.2021 r. 

 

TERMIN SZKOLENIA:   14 kwietnia 2021 r. 10.00 – 14.00 

KOSZT UCZESTNICTWA:   290 zł / os. netto 
 

Forma szkolenia: 

 

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do 

wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail 

• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. 

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nałożyła na podmioty sektora 

publicznego obowiązek zapewnienia ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia, 

podejrzenia korupcji oraz szereg innych nieprawidłowości.  

 

Oznacza to konieczność przygotowania i wdrożenia nowych procedur. Brak zgodności z Dyrektywą 

może wiązać się z poważnymi konsekwencjami wizerunkowymi dla kierowników jednostek 

oraz skutkami prawnymi. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia regulacji unijnej do 

17 grudnia 2021 r.  Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty sektora 

publicznego – z wyjątkiem gmin zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców oraz 

pracodawcy prywatni zatrudniający mniej niż 50 pracowników, chyba że polski ustawodawca 

rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych. 

 

W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami przepisów prawa oraz praktycznymi 

rozwiązaniami, w jaki sposób zorganizować system antykorupcyjny oraz ochrony sygnalistów. 

Ponadto omówiony zostanie sposób przygotowania niezbędnych w tym zakresie procedur, 

wzorów dokumentów i sposobów oceny wdrożonych rozwiązań. 

 

 

 

 Obowiązkowa ochrona sygnalisty 

w systemie antykorupcyjnym jednostki i urzędu 
Stosowanie przepisów w czasie pandemii 

Szkolenie on-line 

http://www.owal.edu.pl/
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Obowiązkowa ochrona sygnalisty w systemie antykorupcyjnym jednostki – ONLINE 14.04.2021 r. 

Do 17 grudnia 2021 r. polski ustawodawca ma obowiązek wprowadzenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych w celu implementacji do polskiego porządku prawnego 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie 

ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „dyrektywa”).  

 

Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty prawne z sektora publicznego, z 

wyjątkiem gmin zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców, 

 

Ochrona będzie obejmowała naruszenia przepisów z takich dziedzin, jak między innymi zamówienia 

publiczne, zdrowie publiczne, ochrona prywatności i danych osobowych. 

  

Dostosowanie się do wymogów dyrektywy oznaczało będzie między innymi: 

 

1. utworzenie przez podmioty publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy, spółki 

komunalne itp.) wewnętrznych kanałów zgłoszeń informacji dotyczących naruszeń prawa przez 

sygnalistów, 

 

2. zapewnienie sygnalistom możliwości korzystania z zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń 

dotyczących naruszeń prawa, 

 

3. utworzenie procedur reagowania na zgłoszenia sygnalistów i udzielania im informacji zwrotnej 

 

Wykładowca – Mariusz Sujka 

 

• Audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) oraz Menadżer ds. Zgodności (ACO). 

• Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w 

zarządzaniu i prowadzeniu kontroli oraz audytów wewnętrznych. 

• Z wykształcenia prawnik, ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Psychologię przywództwa” w Szkole Wyższej 

Psychologii Społecznej. Były wieloletni obserwator w Radzie ds. Standardów Audytu 

Wewnętrznego IIA Global oraz lider Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli 

Wewnętrznej. 

• Ekspert z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania i oceny 

systemów antykorupcyjnych. 

http://www.owal.edu.pl/
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PROGRAM SZKOLENIA 

 
1. Nadużycia i nieprawidłowości w urzędzie. 

a) Rodzaje nadużyć i nieprawidłowości w działalności urzędu. 

b) Mechanizmy korupcjogenne w świetle badań Najwyższej Izby Kontroli. 

c) Wskazówki antykorupcyjne oraz dotyczące programów zgodności w sektorze publicznym 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Regulacje prawne i standardy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty. 

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 

2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.  

b) Wytyczne i normy dotyczące tworzenia kanałów zgłoszeń i wyjaśniania niezgodności 

(ISO 37001 – system antykorupcyjny, ISO 37002 – system zarządzania ochroną sygnali-

stów, COSO 2016) 

3. Zakres ochrony sygnalisty. 

a) Charakterystyka sygnalisty. 

b) Zakres, zasady i warunki ochrony sygnalisty w świetle przepisów prawa. 

c) Rodzaje zakazanych działań odwetowych. 

4. Organizacja systemu przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w urzędzie. 

a) Przyjmowanie zgłoszeń i ochrona sygnalistów w systemie kontroli zarządczej. 

b) Role i zadania w systemie przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów. 

c) Zasady i procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających. 

d) Monitorowanie oraz ocena skuteczności systemu przyjmowania zgłoszeń i ochrony sy-

gnalisty. 

http://www.owal.edu.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 
 

Nabywca ........................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................... 

…............................................................NIP..................................................... 

Odbiorca............…............................................................................................ 

Adres….............................................................................................................. 

….................................................................................................................... 

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej  

1 dzień przed 

szkoleniem faxem na 

numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 

Maciej Móżdżyński 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko 
adres e-mail (oddzielny dla 

każdego uczestnika) 

tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   
 
 
 

____________________________________ 
kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT w celu wystawienia faktury 

 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 

• w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) lub 

• w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. zz 2015 r., 
poz. 736). 

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 

   

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 290 zł / os. netto 
 

(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej. 
Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem szkolenia.  

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące 
kosztami ww. szkolenia. 

http://www.owal.edu.pl/
mailto:biuro@owal.edu.pl
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Informacje organizacyjne 

 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 na 
podstawie otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy 
zwyczaju naliczania odsetek od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach 
konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 
UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 
zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że 
zgłoszenie dotarło. 
 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczą-
cymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 
 

✓ Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
✓ Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
✓ Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych Jako osoba, której dane dotyczą 

masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
✓ Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
✓ Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych.  
✓ Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  
✓ Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 

http://www.owal.edu.pl/

