
 
 
 
 

AGENDA SPOTKANIA 15.09.2021: 

 

✓ Efektywny kontakt z sygnalistą. 

✓ Wewnętrzne postępowania wyjaśniające po otrzymaniu 

zgłoszenia. 

✓ Działania naprawcze w związku z wyjaśnieniem 

zgłoszenia. 

✓ Rejestr otrzymanych zgłoszeń. 

 

 
15 września 2021 r. w godz. 14:00 - 16:00 

 

Pałac Zamoyskich, 
ul. Foksal 1/2  
w Warszawie 

 
 

 

 

               

 

 

 

  

   RSVP: W celu rejestracji na spotkanie zarówno stacjonarnie i online 
prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: maja.skoczek@dzp.pl  

do dnia 14 września 2021 roku do godz. 18:00 
Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia 

zgłoszenia przez organizatorów. 

Panel 
dyskusyjny 

online -

Obowiązek 
posiadania 

systemu
6.07.2021

Panel 
dyskusyjny 

online -

Obowiązek 
ochrony 

sygnalisty
5.08.2021

Panel 
dyskusyjny 

online -

Obowiązek 
ochrony 
danych 

osobowych
23.08.2021

Spotkanie 
stacjonarne 

w Warszawie 
zamykające 

cykl oraz panel 
dyskusyjny -

Obowiązek reakcji 
na zgłoszenie i 

podjęcia działań 
następczych
15.09.2021

Prezentacja raportu 
regulacyjnego 

podsumowującego 
cykl spotkań

Zaproszenie 
 W imieniu United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) i Kancelarii Domański 

Zakrzewski Palinka (DZP) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w charakterze uczestnika w sesjach dialogowych wysokiego 

szczebla na rzecz wdrożenia kompleksowej ochrony sygnalistów w Polsce, w oparciu o polityki Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji oraz Wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Opracowywaną propozycję 

opieramy na transpozycji dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów. Podczas sesji dialogowych omówimy także 

perspektywy rozwoju ochrony sygnalistów w przyszłości.  

 

 

Cykl sesji 
dialogowych 

Whistleblowing  

– dobre praktyki etycznego biznesu 

mailto:maja.skoczek@dzp.pl


 
 
 
 
Szanowni Państwo,  

spotkanie 15 września będzie ostatnim z cyklu czterech spotkań zaplanowanych w ramach wspólnego 

programu regulacyjnego prowadzonego przez UN GCNP i DZP. Jego rezultatem będzie opracowanie i przedłożenie 

stronie rządowej raportu regulacyjnego, zawierającego propozycje działań na rzecz możliwie pełnej ochrony 

sygnalistów w Polsce. Przyjęcie przez Państwa zaproszenia będzie się wiązało ze uwzględnieniem Państwa opinii  

w opracowywanym raporcie oraz włączeniem do grona osób, uczestniczących w procesie dialogowym.  

Ostatnia sesja dialogowa z naszego cyklu, do udziału w której chcielibyśmy Państwa zaprosić, dotyczyć będzie 

zagadnień związanych z zasadami ochrony sygnalisty, działaniami odwetowymi oraz prawidłową komunikacją zasad 

dotyczących systemu whistleblowingowego. Odbędzie się ona 15 września o godz. 14:00 w Pałacu Zamoyskich przy  

ul. Foksal 1/2 w Warszawie. Zaproszeni do udziału w sesji przedstawiciele biznesu i administracji państwowej, będą 

proszeni o czynny udział w dyskusji oraz o przedstawienie własnych obserwacji w zakresie omawianych zagadnień.  

Poza wypowiedziami panelistów chcielibyśmy również poznać głos przedstawicieli biznesu, którzy mogą 

podzielić się dobrymi praktykami, które udało się wypracować w ramach organizacji, wobec czego spotkanie oparte 

będzie także o dyskusję oraz pytania pozostałych uczestników. 

Efekty wypracowane podczas spotkań warsztatowych zostaną zagregowane i przedstawione w formie raportu 

regulacyjnego przedstawiającego stan whistleblowingu w Polsce na rok transpozycji dyrektywy o ochronie sygnalistów 

oraz dobre praktyki w zakresie whistleblowingu. Będzie to kolejna odsłona raportu na ten temat realizowanego we 

współpracy UN GCNP i DZP. Uczestnictwo w sesjach dialogowych wiąże się także z zaproszeniem do współtworzenia  

raportu oraz wymienienia w gronie jego współautorów. 

Będziemy zobowiązani, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu i wzbogacić dyskusję o cenny głos  

ze strony biznesu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 14 września 2021 roku do godz. 18:00. 

 

 

W imieniu organizatorów 

 

 

dr Anna Partyka-Opiela      

Partner | Kancelaria DZP   


