
MIEJSCE:

DATA:

CENA:
- 3800 zł brutto
(wersja stacjonarna)
- 3400 zł brutto
(wersja on-line)

* w cenę wliczono 15 sztuk
materiałów (druk, długopis,
notatnik), każda kolejna sztuka
6,5 zł brutto

CEL SZKOLENIA:
Ustawa o Sygnalistach – do 17 grudnia
2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę
(UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy,
mające zachęcać do zgłaszania
nadużyć, narzucą przedsiębiorcom
szereg wymagań, których nie
wypełnienie obarczone będzie m.in.
ryzykiem wysokich sankcji finansowych.

Celem szkolenia jest przybliżenie
wymagań jakie stawia przed nami
konieczność wdrożenia dyrektywy.

Wybrane przez 

Zamawiającego

Wybrana przez 

Zamawiającego

Sygnal ista  w sektorze publ icznym –
obowiązki  organizacj i  publ icznej  w

świetle  dyrektywy UE

2022



I. Etapy wdrożenia dyrektywy o ochronie

sygnalistów

1. Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o

ochronie sygnalistów.

2. Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o

ochronie sygnalistów.

3. Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur

4. Termin wdrożenia dyrektywy

II. Sygnalista – kim jest i jaka jest jego rola w

organizacji?

1. Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań
następczych, działań odwetowych itd.

2. Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej

zgłoszenia (sygnalisty)

III. Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

1. Organizacja wewnętrznych kanałów zgłaszania

informacji o potencjalnych

nieprawidłowościach.

2. Działania następcze jakie należy prowadzić w

związku ze zgłoszeniami naruszenia

prawa.

3. Procedury.

PeDaGo
Rynek Główny 28
31-010 Kraków
tel: 12 341 61 77
fax: 12 341 61 76
kom: 534 301 352
biuro@pedago.pl
www.pedago.pl

Harmonogram



IV. Zgłoszenia zewnętrzne i działania

następcze

1. Obowiązek ustanowienia zewnętrznych

kanałów dokonywania zgłoszeń.

2. Działania następcze w związku ze

zgłoszeniami naruszenia prawa.

3. Procedury .

4. Kiedy osoba dokonująca ujawnienia

publicznego zostaje objęta ochroną

V. Środki ochrony sygnalistów.

1. Zakaz działań odwetowych

2. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

3. Środki wsparcia

4. Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony

prawnej
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