
 
 
 
 

AGENDA SPOTKANIA  

✓ Podsumowanie cyklu sesji dialogowych oraz prac związanych z przygotowaniem raportu  – „Whistleblowing – dobre praktyki 

etycznego biznesu”. 

✓ Dyskusja na temat kształtu whistleblowingu w Polsce w oparciu o wnioski z raportu oraz kształt projektu ustawy o ochronie 

osób zgłaszających naruszenia prawa: 

o Jakie zmiany dla organizacji przynosi projekt ustawy? 

o Jakie kwestie wymagają jeszcze zaadresowania lub zmiany?  

✓ Sesja pytań i odpowiedzi. 

 

 
17 grudnia 2021 r. o godz. 12.30 

 
Platforma MS Teams 

 
 
 

 

 

               

 

 

 

  

   

6.07.2021

Panel 
dyskusyjny 

online

Obowiązek 
posiadania 

systemu

5.08.2021

Panel 
dyskusyjny 

online 

Obowiązek 
ochrony 

sygnalisty

23.08.2021

Panel 
dyskusyjny 

online 

Obowiązek 
ochrony 
danych 

osobowych

15.09.2021

Spotkanie stacjonarne 
w Warszawie 
zamykające 

cykl oraz panel 
dyskusyjny

Obowiązek reakcji na 
zgłoszenie i podjęcia 
działań następczych

17.12.2021

Prezentacja raportu 
podsumowującego 

cykl spotkań

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

zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu mającym na celu prezentację raportu z dobrych praktyk whistleblowingowych 

oraz podsumowanie sesji dialogowych 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) – 

„Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”.  

 

 

Publikacja 
raportu 

Whistleblowing 

– dobre praktyki etycznego biznesu 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWK-tuTGGCPVEtDkifaIm0bNUM1lUQTBCM1E3VjBGREZWMVczQjg4TlFFTi4u&web=1&wdLOR=c07B053A0-6C4E-43F7-B8E7-7516D9987730


 
 
 
 
Szanowni Państwo,  

w ciągu ostatnich miesięcy odbywały się spotkania organizowane w ramach wspólnego programu 

prowadzonego przez UN GCNP i DZP. Ich rezultatem stało się opracowanie raportu, zawierającego propozycje działań 

na rzecz możliwie pełnej ochrony sygnalistów w Polsce – „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”.  

Cykl czterech sesji dialogowych, do których zaprosiliśmy przedstawicieli biznesu, administracji oraz organizacji 

pozarządowych był forum do wymiany dobrych praktyk z zakresu whistleblowingu, które już funkcjonują w polskiej 

przestrzeni biznesowej oraz podzielenia się oczekiwaniami dotyczącymi kształtu polskiej regulacji. 

Efekty wypracowane podczas spotkań warsztatowych zagregowaliśmy i przedstawiliśmy w formie raportu 

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

praktyki w tym zakresie. Struktura raportu oparta jest o przedstawienie regulacji prawnych dotyczących każdego  

z omawianych tematów, dobrych praktyk zidentyfikowanych w toku sesji dialogowych oraz podczas analizy ankiet 

wypełnionych przez firmy biorące udział w badaniu rynku . 

Podczas spotkania chcielibyśmy podsumować cykl sesji dialogowych oraz podzielić się z Państwem tym,  

jak przebiegały prace związane z przygotowaniem raportu. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że znamy już kształt projektu 

ustawy, mamy nadzieję na dyskusję dotyczącą perspektyw na najbliższe miesiące, gdy wiele firm stanie przez zadaniem 

zbudowania wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że dyskusja ta doprowadzi nas do 

kolejnych inspirujących wniosków dotyczących obecnego i nadchodzącego kształtu whistleblowingu w Polsce.  

 Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do 16 grudnia 2021 roku, do godz. 17:00.  

 

W imieniu organizatorów 

 

 

dr Anna Partyka-Opiela      

Partner | Kancelaria DZP   


