
Whistleblowing
Czy w Państwa firmie funkcjonuje 
kanał zgłaszania nieprawidłowości?

Procedowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych ma na celu wprowadzenie nowych 
zabezpieczeń oraz poprawę ochrony osób zgłaszających 
przypadki nieprawidłowości i nadużyć w firmie.  
Ustawa określa również konsekwencje niezareagowania 
na zgłoszenia sygnalistów. 

Wiele nieprawidłowości i zagrożeń nie jest zgłaszanych przez 
potencjalnych sygnalistów w obawie przed negatywnymi 
konsekwencjami. 
By to zmienić niezbędne jest zapewnienie im odpowiednich 
kanałów komunikacji, ochrony i anonimowości.

Jakie są główne zmiany?

Konieczne jest zapewnienie anonimowości 
i ochrony prawnej i sygnalistów.

Podmiot zbiorowy ma obowiązek 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
Niedopełnienie tego obowiązku lub nieusunięcie 
potwierdzonych nieprawidłowości może 
skutkować nawet dwukrotnym zwiększeniem 
kar pieniężnych orzekanych przez sąd. Mogą 
one wynieść nawet 60 milionów złotych.

Pracownicy uzyskają możliwość zgłaszania 
nie tylko przestępstw, ale również niewłaści-
wej organizacji podmiotu czy niezachowania 
standardu należytej staranności.

Konieczne jest zapewnienie anonimowości 
i ochrony prawnej i sygnalistów.

Sformalizowany system zgłaszania nieprawidłowości 
jest światowym standardem funkcjonowania firm. 
Jest on nie tylko ważnym elementem kultury 
organizacyjnej ale przede wszystkim pomaga ograniczyć 
lub uniknąć poważnych konsekwencji i kar związanych 
z nieprzestrzeganiem przepisów. Dzięki poprawnie 
wdrożonemu kanałowi zgłaszania nieprawidłowości oraz 
odpowiedniej ochronie sygnalistów wielu firmom udało  
się zapobiec milionowym stratom.

Dotychczas w Polsce kwestii tej nie nadawano istotnego 
znaczenia. Jednak katalizatorem zmian może być pro-
cedowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych, która wymaga od firm wdrożenia systemu 
sygnalizowania nieprawidłowości.

Whistleblowing 
jest to system zgłaszania 
nieprawidłowości polegający na 
ujawnianiu działań nielegalnych, 
nieetycznych, nieuczciwych lub 
zakazanych, do których dochodzi 
w miejscu pracy lub  
 w otoczeniu organizacji.

Sygnalista
to osoba zgłaszająca lub 
ujawniająca przypadki naruszeń, 
bądź wątpliwości etyczne 
odnoszące się do zachowań, 
działań czy zjawisk zachodzących 
w organizacji i jej otoczeniu.

wykazanie transparentności i gotowości do 
bycia zgodnym z prawem;

Korzyści z posiadania systemu 
whistleblowing:

ograniczenie lub uniknięcie potencjalnych strat 
zarówno finansowych jak i wizerunkowych;

budowa odpowiedniej kultury etycznej w firmie;
 
zwiększenie zaufania do firmy;

zgodność z wymogami regulacyjnymi.
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Czy w Państwa firmie funkcjonuje kanał 
zgłaszania nieprawidłowości?

Jest to dobry czas, aby odpowiedzieć na to pytanie oraz ocenić, czy
Państwa firma jest przygotowana na nadchodzące zmiany. 
Specjaliści KPMG są gotowi wspomóc Państwa firmę w tym zadaniu.

Jak możemy pomóc?
KPMG oferuje szereg specjalistycznych usług w obszarze whistleblowing, takich jak:

Pytania do rozważenia:

Ustalenie preferowanych, cieszących się 
największym zaufaniem wśród pracowników 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz 
analiza aktualnych źródeł oraz charakteru 
sygnałów,

Czy posiadają Państwo politykę informowania o 
nieprawidłowościach, która jest odpowiednio zako-
munikowana?

Czy zgłoszenia są odpowiednio weryfikowane 
podczas postępowań wyjaśniających?

Czy Państwa firma zapewnia personelowi 
wyższego szczebla adekwatne szkolenia 
w zakresie właściwego reagowania na 
zgłoszenia?

Czy w Państwa firmie istnieją procesy ułatwiające 
anonimowe raportowanie?

Czy Państwa firma zapewnia właściwą ochronę 
osobom zgłaszającym przypadki naruszeń ?

Opracowanie systemu whistleblowing - 
przygotowanie schematu organizacyjnego 
oraz rekomendacja narzędzi wspierających 
politykę i infrastrukturę whistleblowing.

Przeprowadzanie niezależnych postępowań 
wyjaśniających zgłoszone nieprawidłowości.

Outsourcing i co-sourcing funkcji 
whistleblowing.

Wsparcie we wdrożeniu systemu 
whistleblowing, w tym m.in. szkolenia oraz 
testy systemu.

Opracowanie polityki whistleblowing oraz 
formalnych dokumentów opisujących metodykę 
rejestracji sygnału, monitorowania postępu 
wyjaśniania, priorytetyzacji i nadawania 
sygnałom cech jakościowych, raportowania 
kadry kierowniczej w tym obszarze a także 
opracowanie wzorów dokumentacji,


