
17 grudnia mija termin implementacji Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Po długim oczekiwaniu, projekt
Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Treść projektu mamy poznać w IV kwartale 2021 r. Może się jednak zdarzyć, że przepisy nie zostaną przyjęte
przed wyznaczoną datą, a Dyrektywa zacznie obowiązywać bezpośrednio. Co w takiej sytuacji?

Webinarium 
z prof. Marcinem 

Matczakiem

Whistleblowing 
z ustawą czy bez ustawy?

Co czeka nas po 17 grudnia?

O czym będzie webinar?

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Dowiesz się, jakie konsekwencje niesie za sobą ewentualny brak transpozycji Dyrektywy, z uwzględnieniem
różnic między skutkami dla sektora prywatnego i publicznego. Umożliwi to podjęcie świadomych decyzji co do
realizowania obowiązków wynikających z regulacji europejskich. Przybliżymy Ci również funkcjonalności
narzędzia dla sygnalistów przygotowanego przez DZP, pokazując, jak w efektywny i nieskomplikowany
organizacyjnie sposób sprostać nowym wymogom prawnym.

Kim będą prelegenci?

prof. Marcin Matczak 
Partner DZP

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie 
nauk prawnych oraz profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa 
publicznego, interpretacji prawniczej 
i sądowego stosowania prawa.

dr Anna Partyka-Opiela 
Partner DZP

Szefowa zespołu Compliance DZP, Doradca 
Compliance 2020,  ekspertka z zakresu 
rozwiązań compliance dla przedsiębiorców i 
podmiotów sektora publicznego.

Julia Besz LL.M.
Associate DZP

Prawniczka w zespole Compliance DZP. 
Ekspertka w obszarze systemów 
whistleblowing i wdrażania rozwiązań na 
rzecz efektywnej ochrony sygnalistów.

Bezpośrednie stosowanie Dyrektywy – co oznacza dla Twojej organizacji? Skutki  
ewentualnego braku polskiej ustawy dla przedsiębiorców i sektora publicznego.

Dlaczego kanały centralne mogą nie wystarczyć? Nowe stanowisko Komisji Europejskiej 
i interpretacja zapisów Dyrektywy. Konsekwencje dla grup kapitałowych.

Jak łatwo zrealizować wszystkie obowiązki regulacyjne w obszarze whistleblowingu?
E-Platforma DZP dla sygnalistów. 

Zapisz się na webinar
Rejestracja trwa do 20 października.

Udział w webinarze jest bezpłatny i możliwy

dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez

organizatorów.

Link do spotkania otrzymasz drogą e-mailową

w odpowiedzi na rejestrację.

We 21 października Platforma MS Teams12:00-14:00 Rejestracja przez 

formularz

FORMULARZ

REJESTRACYJNY

Zapraszamy!

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWObe_6PuKn9MtgvVk0qFwlZUNEhGRERUVjI2VEw1U0RVNFBDMFlERlZQTy4u&web=1&wdLOR=c833B7EC7-C976-4D67-ABBF-77741BDF3BBB
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWObe_6PuKn9MtgvVk0qFwlZUNEhGRERUVjI2VEw1U0RVNFBDMFlERlZQTy4u&web=1&wdLOR=c833B7EC7-C976-4D67-ABBF-77741BDF3BBB
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWObe_6PuKn9MtgvVk0qFwlZUNEhGRERUVjI2VEw1U0RVNFBDMFlERlZQTy4u&web=1&wdLOR=c833B7EC7-C976-4D67-ABBF-77741BDF3BBB

