
Sygnalista po polsku 
– dobre praktyki 
i rekomendacje wdrożeniowe
Budowa systemu zgłaszania nieprawidłowości
w oparciu o etykę i wartości



69% 22% 9%

zgłoszenia
przekazane

przez sygnalistę

informacje ujawnione
w działaniach

kontroli wewnętrznej

informacje przekazane
innymi kanałami

(media, organy ścigania)

Przez 10 lat zrealizowaliśmy 338 projektów śledczych, 
które zostały zainicjowane przez:
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Szanowni Państwo,

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Klimczak
Partner, PwC Polska, 
Lider Zespołu usług śledczych 
i zarządzania ryzykiem nadużyć

System zgłaszania nieprawidłowości, 
po angielsku nazywany „whistleblowing”, 
to tylko jeden z elementów kultury 
organizacyjnej. Budowanie zaufania do tego
typu rozwiązań oraz do ludzi zaangażowanych
w codzienne funkcjonowanie systemów
whistleblowing wymaga nieustannej pracy. 

W ostatnich latach obserwujemy w polskim
biznesie rosnący poziom zrozumienia tego, 
że kultura organizacyjna nie opiera się 
jedynie na regulacjach, politykach, procesach 
i działaniach kontrolnych. Tak naprawdę 
fundamentem kultury wspierającej realizację
strategii, misji i wizji przedsiębiorstwa 
są uczciwość, otwartość i zaufanie.

W niniejszej publikacji dzielimy się 
wiedzą oraz doświadczeniami wyniesionymi 
z projektów realizowanych dla naszych 
klientów. Prezentujemy je w formie 
kwestionariuszy zgłoszeń, w których 
omawiamy badane przez nas nieprawidłowości. 

Pokazujemy w niej także, jak tworzyć
poszczególne elementy efektywnego 
systemu whistleblowing, w tym jak dbać 
o jego przejrzystość i zaufanie pracowników 
do stosowanych rozwiązań. 

Przygotowaliśmy ten materiał z myślą 
o wszystkich, którzy zajmują się systemami
whistleblowing, programami etycznymi 
czy współtworzeniem kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Wierzę, że poruszane 
w nim zagadnienia będą także istotne 
dla przedstawicieli kadry kierowniczej, którym
zależy na budowaniu zaufania w kontaktach 
z pracownikami i partnerami biznesowymi. 
W organizacjach opartych na autentycznym
przywództwie i przejrzystości w trudnych
sytuacjach, łatwiej jest o realizację założonych
celów, a tym samym sukces biznesowy. 

Przekazuję Państwu tę krótką lekturę, 
licząc, że zawarte w niej rekomendacje 
będą dla Państwa wsparciem w codziennej 
pracy nad budową i wzmacnianiem 
kultury etycznej w Państwa organizacjach.
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27%

73%

ujawnili swoją tożsamość

pozostali anonimowi

Sygnaliści, którzy zgłaszali nieprawidłowości:
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Słownik pojęć

System zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to rodzaj „etycznego 
sygnalizowania”, informowania o nieprawidłowościach w miejscu pracy w imię wyższego
dobra. Whistleblowing polega na ujawnianiu nieprawidłowości, działań nielegalnych, 
nieuczciwych lub zakazanych, do których dochodzi w miejscu pracy. Niezbędnym kryterium 
do tego, by system działał skutecznie jest to, by sygnalista działał w dobrej wierze, czyli 
w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje, w przeciwieństwie do względów osobistych
(np. poczucie niesprawiedliwości, chęć odwetu, czy partykularne interesy jednostki).

System zgłaszania nieprawidłowości 
(ang. whistleblowing)

Sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia nieprawidłowości, bądź wątpliwości etyczne
dotyczące zachowań, działań czy zjawisk zachodzących w miejscu pracy. Sygnalista może
zwrócić się ze swoim zgłoszeniem bezpośrednio do dedykowanych służb w ramach organizacji 
(np. do rzecznika etyki, audytora, członka rady nadzorczej, przedstawiciela kadry kierowniczej)
lub też wykorzystując stworzone do tego kanały komunikacji (np. infolinia etyczna, adres email).
Swoje wątpliwości, w razie potrzeby, sygnalista może też przekazać do przedstawicieli organów
zewnętrznych (np. publiczne organy powołane do nadzoru, kontroli, ścigania nadużyć 
i przestępstw), a także opinii publicznej, na przykład za pośrednictwem mediów.

Sygnalista 
(ang. whistleblower)

Należy rozróżnić sposoby przekazywania informacji przez sygnalistów – zgłoszenie jawne,  
z zachowaniem poufności i anonimowe zgłoszenie.

Sygnalista decydując się na zgłoszenie jawne, zgadza się na pełne ujawnienie swojej tożsamości
– zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym.

Zgłoszenie poufne to sytuacja, w której możliwa jest identyfikacja sygnalisty, ale jego 
dane osobowe są zachowane w sekrecie i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

Zgłoszenia anonimowe nie tylko nie ujawnia danych osobowych zgłaszającego, ale także 
w żaden sposób nie pozwala na jego identyfikację (np. ze względu na wykorzystanie kanałów
komunikacji uniemożliwiających identyfikację).

Poufność a anonimowość sygnalisty
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System szyty na miarę

W powszechnej świadomości funkcjonuje
przekonanie, że do kompleksowego 
zarządzania ryzykiem nadużyć w organizacji,
czyli działań ukierunkowanych zarówno
na przeciwdziałanie jak i zwalczanie 
wszelkich nieprawidłowości, wystarczy
wdrożenie procedury regulującej 
to zagadnienie. Niestety bolesne doświadczenia
wielu firm pokazują, że takie podejście 
nie jest najlepszym z dostępnych rozwiązań.

Nie ma jednego przepisu na skuteczny system
whistleblowing w nowoczesnej organizacji. 

Nie ma także wątpliwości co do tego, 
że stworzenie takiego systemu oraz 
towarzyszącego mu programu promocji 
etyki w organizacji, to niełatwe zadanie. 

Wdrażane narzędzia i działania podejmowane
na rzecz budowy standardów etycznych 
w organizacji powinny uwzględniać nie tylko
wymogi regulacyjne, ale także specyfikę 
i uwarunkowania kulturowe, w jakich
funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dlatego 
budowa efektywnego i praktycznego systemu
informowania o nieprawidłowościach
powinna uwzględniać pięć podstawowych 
elementów.
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#2  Człowiek – kluczowy element systemu 
whistleblowing 8

#3  Tworzenie i wdrażanie kodeksów postępowania 
i kanałów zgłaszania nieprawidłowości 
dostosowanych do ich użytkowników 10

#4  Ocena i monitoring ryzyk związanych 
z podmiotami trzecimi 12

#5  Ochrona sygnalistów i budowa zaufania 
do systemu zgłaszania nieprawidłowości 14

Spis treści

#1  Przykład z góry i bezpośredni nadzór kadry 
kierowniczej nad etyką w organizacji 6
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PROFIL SYGNALISTY

Płeć Nieznana

Stanowisko Nieznana 

Staż pracy Nieznana

Branża Sprzedaż detaliczna 

ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Kanał zgłoszenia Email (wysłany do wszystkich pracowników spółki) 

Zgłoszenie anonimowe? Tak

Czego dotyczy? Manipulacja danymi w systemach transakcyjnych 
Preferencyjne traktowanie wybranych partnerów handlowych

Kto był zaangażowany? Wybrani współwłaściciele
Członkowie zarządu
Przedstawiciele kadry kierowniczej
Pracownicy magazynu
Pracownicy działu kontrolingu

Na czym polegał proceder? Systemy księgowo-magazynowe wykorzystywane w firmie 
posiadały wiele luk umożliwiających m.in. manipulację danymi
transakcyjnymi, w tym naliczanie nieuzasadnionych rabatów,
zmiany kategorii i cen towarów, nieuprawnione modyfikacje 
faktur, czy zmiany w danych klientów. Ponadto systemy 
nie dawały możliwości śledzenia wprowadzanych modyfikacji 
– loginy do systemu były współdzielone przez co nie było 
możliwości identyfikacji użytkowników wprowadzających 
zmiany. Z istniejących luk skorzystali niektórzy pracownicy 
(w tym członkowie zarządu i przedstawiciele kadry kierowniczej),
oferując wybranym kontrahentom preferencyjne traktowanie 
w postaci niższych cen, obniżając tym samym zysk firmy.

Motywy ujawnienia List sygnalisty wysłany na adresy e-mail wszystkich pracowników
procederu był już drugą tego typu wiadomością o nadużyciach, skierowaną

do przedstawicieli spółki. Pierwsza wiadomość, wysłana dwa lata
wcześniej, została zignorowana przez władze spółki. Ówczesny
zarząd nie podjął czynności wyjaśniających i w żaden inny
sposób nie odniósł się do informacji zawartych w liście.

Szacunkowa wartość start 25 mln PLN

Kwestionariusz 
zgłoszenia 

#1

Przykład z góry 
i bezpośredni nadzór 
kadry kierowniczej 
nad etyką w organizacji
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Rekomendacje

Kultura organizacyjna oparta o zasadę
przykładu płynącego z góry zakłada, 
że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni 
za kreowanie etycznego miejsca pracy 
i zobowiązani do działania w zgodzie 
z przyjętymi zasadami.

Szczególna rola spoczywa na kadrze 
kierowniczej, która swoimi postawami
powinna nadawać ton i kierunek 
firmowemu kodeksowi postępowania, 
między innymi poprzez:

• spójne i widoczne poparcie dla etyki 
i przestrzeganie reguł compliance
– począwszy od najwyższego szczebla 
w firmowej hierarchii – jest nie tyle 
kluczowe, co wręcz obowiązkowe 
dla każdej organizacji chcącej odnosić 
długoterminowe sukcesy;

• określenie wartości, na których opiera 
się kultura firmy i zasad, które realizuje 
w codziennym funkcjonowaniu, 
w tym zachowań i postaw pożadanych, 
a także nieakceptowanych w organizacji;

• konsekwentne działanie, zgodne 
z deklarowanymi wartościami i dążenie 
nie tylko do utrzymania przyjętych 
standardów, ale i do określenia kierunku 
i aspiracji na przyszłość;

• dostrzeganie i wynagradzanie dobrych 
zachowań, a jednocześnie otwarte 
i transparentne piętnowanie negatywnych
zjawisk zachodzących w organizacji;

• wspieranie etycznego przekazu liderów
wewnętrznymi procesami i systemami,
umożliwiającymi spójne zarządzanie 
kwestiami etyki w całej organizacji oraz
mierzenie efektywności podejmowanych
działań.

Dane statystyczne

Przykład z góry ma absolutnie priorytetowe znaczenie dla kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i postaw 
jego pracowników. To kadra kierownicza wyznacza kierunek działania i stanowi przykład dla pracowników.
Jest ona także odpowiedzialna za określanie obowiązujących reguł oraz ich przestrzeganie w organizacji. 
Jakikolwiek rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a stanem faktycznym może mieć negatywne konsekwencje 
dla firmy jako spójnego organizmu, co może wpłynąć na realizację jej celów strategicznych.

Marcin Klimczak, Partner PwC 

badanych uważa, że przykład z góry 
odgrywa kluczową rolę w procesie 
zarządzania ryzykiem nadużyć 
i budowy etycznej kultury w organizacji

90%

nadużyć w polskich firmach 
jest popełnianych przez przedstawicieli
kadry kierowniczej

20%

èródło: Badanie PwC, „Tone from the top. 
Transforming words into action”

èródło: Badanie przest´pczoÊci gospodarczej 
w Polsce 2016, PwC
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PROFIL SYGNALISTY

Płeć Mężczyzna

Stanowisko Pracownik magazynu 

Staż pracy 7-10 lat

Branża Dystrybucja sprzętu budowalnego 

ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Kanał zgłoszenia Skrzynka podawcza/list tradycyjny 

Zgłoszenie anonimowe? Tak

Czego dotyczy? Oszustwa w zakresie napraw gwarancyjnych maszyn 
oraz konflikt interesów

Kto był zaangażowany? Pracownik magazynu (sygnalista)
Mechanik/monter
Starszy specjalista – odpowiedzialny za rejestrację
zgłoszeń/napraw gwarancyjnych

Na czym polegał proceder? Generowanie fikcyjnych zgłoszeń napraw gwarancyjnych,
pozwalających na zgromadzenie puli części zamiennych 
do maszyn. Części te były następnie wyprowadzane z magazynu 
i wykorzystywane do napraw sprzętu, realizowanych w ramach
działalności gospodarczej konkurencyjnej do działalności
naszego klienta, a prowadzonej przez zaangażowanych 
w proceder pracowników.

Motywy ujawnienia Sygnalista był zmęczony psychicznie skalą i intensywnością 
procederu procederu. Obciążenie pracą związaną z koniecznością zacierania

śladów oszustwa było tak duże, że sygnalista nie był w stanie
wykonywać swoich codziennych obowiązków. W międzyczasie
doszło do zmian personalnych w zarządzie firmy. Wraz z nowym 
prezesem w firmie przyjęto nowe standardy postępowania 
oraz zasadę otwartości w komunikacji z pracownikami. 
Skłoniły one sygnalistę do ujawnienia nieprawidłowości.

Szacunkowa wartość start 15-20 mln PLN

Kwestionariusz 
zgłoszenia 

#2

Człowiek – kluczowy 
element systemu 
whistleblowing
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Rekomendacje

Skuteczny system whistleblowing
jest dostosowany do specyfiki organizacji 
i ludzi w niej pracujących. To także system,
który czerpie z istniejącego w firmie poczucia 
zaufania i otwartości. To one decydują o jego
autentyczności i bezpieczeństwie stosujących
go pracowników. 

Kluczowy wpływ na ich kształt mają poniższe
elementy:

• uczciwość – postępowanie zgodnie 
z wartościami, niezależnie od okoliczności,
jest bezdyskusyjną i nadrzędną zasadą 
w organizacji;

• komunikacja – pracownicy mają 
dostęp do wyczerpujących informacji 
nt. funkcjonowania systemu, a kadra 
kierownicza, w tym bezpośredni przełożeni
są odpowiedzialni za bieżący kontakt 
z pracownikami;

• świadomość – wszyscy w organizacji znają 
i stosują obowiązujące zasady, szkolenia 
i działania rozwojowe dotyczące etyki są
dostępne dla wszystkich pracowników;

• odpowiedzialność – pracownicy są 
rozliczani z podejmowanych przez siebie
działań i nikt nie jest w tym faworyzowany,
znane są nagrody i możliwe kary 
za działanie niezgodne z zasadami;

• przywództwo – kadra kierownicza 
stanowi przykład zachowań pożądanych 
w organizacji i wyznacza standardy, 
do których stosują się wszyscy, łącznie 
z nimi samymi.

Dane statystyczne

Człowiek to centralny i nieodzowny element każdego przedsiębiorstwa, odnoszącego sukces. 
Nawet najlepsza procedura zgłaszania nieprawidłowości nie będzie skuteczna, jeśli organizacja 
nie zapewni pracownikom odpowiednich narzędzi oraz atmosfery sprzyjającej otwartości. 
Dbałość o transparentność oraz zaufanie w relacjach z pracownikami ma niebagatelne znaczenie 
w tworzeniu kultury etycznej w organizacji.

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer  

badanych deklaruje, że nadużycia 
w organizacji wpłynęły negatywnie 
na morale pracowników

69%

èródło: Badanie przest´pczoÊci gospodarczej 
w Polsce 2016, PwC
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PROFIL SYGNALISTY

Płeć Mężczyzna

Stanowisko Podwykonawca 

Staż pracy 3 lata współpracy

Branża Wydobywcza 

ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Kanał zgłoszenia Media 

Zgłoszenie anonimowe? Tak

Czego dotyczy? Zatajenie wypadku na terenie wykonywania prac

Kto był zaangażowany? Podwykonawca (sygnalista)
Przedstawiciele dozoru przedsiębiorstwa odkrywkowego
Zarząd przedsiębiorstwa

Na czym polegał proceder? Podwykonawca od wielu lat współpracował z przedsiębiorstwem
wydobywczym, należącym do dużej grupy kapitałowej. 
Gdy podczas prac doszło do niekontrolowanego osunięcia się
wyrobiska, maszyna obsługiwana przez podwykonawcę wpadła
do powstałego leja, a on sam musiał ratować się ucieczką, 
by nie zostać zasypanym. Incydent nosił znamiona zdarzenia
niebezpiecznego, ale w obawie o wstrzymanie prac nie został
odnotowany w zakładowym rejestrze wypadków przy pracy.

Motywy ujawnienia Zatajenie zdarzenia przez kierowników zmiany zachwiało 
procederu poczuciem bezpieczeństwa podwykonawcy. Tak poważny 

incydent powinien zostać zaraportowany do zarządu firmy. 
Po tym zdarzeniu pracownikowi towarzyszyło poczucie 
bezradności – nikt w firmie nie był zainteresowany wyjaśnieniem
zdarzenia. Dlatego zdecydował się przekazać informację 
o wypadku do lokalnych mediów.

Szacunkowa wartość start 3 mln PLN

Kwestionariusz 
zgłoszenia 

#3

Tworzenie i wdrażanie
kodeksów postępowania 
i kanałów zgłaszania
nieprawidłowości 
dostosowanych 
do ich użytkowników
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Rekomendacje

Różnorodność w miejscu pracy to wielkie
wyzwanie – zarówno dla pracodawcy, jak 
i pracowników. Budowa kultury organizacyjnej
powinna opierać się na fundamencie wspólnych
wartości, z którymi identyfikują się wszyscy
pracownicy. Jednocześnie szanując istniejącą
różnorodność, w swoich działaniach powinny
zadbać o narzędzia, które zapewnią
skuteczność w przeciwdziałaniu i walce 
z nieprawidłowościami, w tym o dopasowane
do użytkowników kanały informowania.

Można wyróżnić trzy podstawowe drogi 
informowania o nieprawidłowościach, 
które są wykorzystywane przez sygnalistów. 
Zależą one od zaufania, jakim darzą 
organizację i jej kadrę kierowniczą, rodzaju
zgłoszenia, czy indywidulnych preferencji
samego sygnalisty:

1. Zgłoszenie bezpośrednie

Należy pamiętać, że system informowania 
o nieprawidłowościach powinien 
przede wszystkim opierać się na otwartej 
komunikacji z przełożonym. 

Uzyskane przez kadrę kierowniczą 
zgłoszenia dotyczące dylematów i wątpliwości 
etycznych, czy informacji o faktycznych 
nieprawidłowościach, pozwalają na szybszą 
i skuteczniejszą reakcję ze strony firmy. 
A tym samym – na zarządzenie potencjalnym
kryzysem w jego wczesnej fazie.

2. Zgłoszenie do dedykowanego działu

Nie zawsze możliwa jest rozmowa 
z przełożonym o zaobserwowanych
naruszeniach wartości (szczególnie, 
gdy zjawisko dotyczy samego szefa). 
Organizacje powinny rozważyć wprowadzenie
dedykowanej funkcji etyki lub compliance
(np. w osobie rzecznika etyki, oficera 
compliance lub ich odpowiednika), które 
to osoby w razie potrzeby będą służyć 
pomocą i fachową poradą. Takie rozwiązanie
wymaga większej inwestycji ze strony firmy,
ale środki zaangażowane w niezależny punkt 
wsparcia mogą dawać sygnalistom poczucie 
bezpieczeństwa, bezcenne z punktu 
widzenia całego systemu whistleblowing.

3. Zgłoszenia z wykorzystaniem kanałów
telekomunikacyjnych

Wszystkie organizacje, niezależnie 
od wielkości, powinny rozważyć udostępnienie
dodatkowych narzędzi i mechanizmów
zgłaszania, w tym rozwiązań obsługiwanych
przez zewnętrznych operatorów. Zapewnienie
wielu mechanizmów raportowania zwiększa
prawdopodobieństwo, że pracownicy 
będą czuć się komfortowo zgłaszając 
nieprawidłowości. Preferencje behawioralne
sygnalistów są tu równie ważne. Na przykład
przedstawiciele młodego pokolenia mogą
czuć się swobodnie, korzystając z systemu
opartego na stronie internetowej, podczas
gdy starsze pokolenie będzie ufać raczej
tradycyjnej poczcie.

Dane statystyczne

Stworzenie procedury whistleblowing to pierwszy etap budowy całego systemu. Aby zapewnić jego
skuteczność należy przede wszystkim wzmocnić komunikację na linii pracownik-przełożony, a także
stworzyć kanały służące do informowania o nieprawidłowościach i wątpliwościach. Dodatkowo, 
dostępne kanały powinny być dopasowane do potrzeb i możliwości użytkowników. Takie podejście 
pozwoli zarządzać kryzysami szybko i sprawnie, i co nie mniej ważne – wciąż wewnątrz organizacji.

Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant 

Kontrole w organizacji

Kultura organizacyjna

Poza kontrolą menedżerów

* Wyniki nie sumujà si´ do 100% z uwagi na mo˝liwoÊç 
wielokrotnego wyboru

èródło: Badanie przest´pczoÊci gospodarczej 
w Polsce 2016, PwC

Sposoby wykrywania 
nadużyć w Polsce
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PROFIL SYGNALISTY

Płeć –

Stanowisko Członkowie zarządu firmy produkcyjnej 

Staż pracy 10 lat współpracy

Branża Produkcja przemysłowa 

ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Kanał zgłoszenia Oficjalny list od zarządu firmy produkcyjnej 

Zgłoszenie anonimowe? Nie

Czego dotyczy? Korupcja pracowników firmy produkcyjnej przez dostawcę 
w zamian za przekazywanie informacji handlowych

Kto był zaangażowany? Dyrektor finansowy dostawcy
Pracownik działu zakupów firmy produkcyjnej
Pracownik działu technicznego firmy produkcyjnej

Na czym polegał proceder? Kontrola wewnętrzna w firmie produkcyjnej wykazała 
potencjalne nieprawidłowości dotyczące współpracy 
z jednym z jej kluczowych dostawców. Podejrzenie dotyczyło 
korumpowania pracowników działu zakupów i technicznego 
w zamian za przekazywanie zastrzeżonych informacji 
handlowych. Wewnętrzne śledztwo potwierdziło, że w proceder
był zaangażowany dyrektor handlowy dostawcy, który 
za pośrednictwem wyspecjalizowanej agencji, organizował
wycieczki i wręczał prezenty korumpowanym pracownikom.

Motywy ujawnienia Nasz klient to polski oddział międzynarodowej firmy produk cyjnej
procederu o skandynawskim rodowodzie. Obowiązujące w firmie standardy

etyczne nie pozwoliły zignorować sygnałów o nieprawidłowościach.
Zarząd firmy producenta podjął decyzję o przekazaniu informacji
do dostawcy i wszczęciu wewnęrznego śledztwa.

Szacunkowa wartość start 5-10 mln PLN

Kwestionariusz 
zgłoszenia 

#4

Ocena i monitoring 
ryzyk związanych 
z podmiotami trzecimi
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Rekomendacje

Obserwujemy, że relacje biznesowe 
z podmiotami trzecimi są w coraz większym
stopniu obarczone ryzykiem regulacyjnym 
i reputacyjnym. Zarządzanie tymi ryzykami 
nie jest łatwe, ale programy etyczne i systemy
compliance, obejmujące swym zakresem 
podmioty trzecie, mogą pomóc w tym zadaniu
poprzez:

• Budowanie długofalowych relacji 
z podmiotami trzecimi w oparciu 
o zasady transparentności i uczciwości;

• Określenie jasnych zasad współpracy
z partnerami biznesowymi oraz możliwych
sankcji za ich nieprzestrzeganie, połączone
z komunikacją do pracowników i partnerów;

• Szkolenie pracowników odnośnie 
pożądanego postępowania w ramach
współpracy z podmiotami trzecimi;

• Podnoszenie świadomości przedstawicieli
podmiotów trzecich na temat zasad 
etycznych obowiązujących w interakcjach 
z firmą (m.in. poprzez warsztaty, czy 
dystrybucję materiałów informacyjnych); 

• Udostępnienie kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości partnerom 
zewnętrznym i umożliwienie ich udziału 
w postępowaniach wyjaśniających.

Dane statystyczne

Ograniczenie dostępności systemu whistleblowing jedynie dla wewnętrznych sygnalistów można traktować
jako pewną słabość. Firmy działają przecież w otoczeniu biznesowym, z którym nieprzerwanie wchodzą 
w interakcje. To właśnie na styku z podmiotami trzecimi dochodzi do nieprawidłowości, które mają największe
oddziaływanie na kondycję wewnętrzną i reputację firmy. Dlatego nie można ignorować żadnego z sygnałów
o potencjalnych naruszeniach wartości. Co więcej, z całą stanowczością należy podjąć się ich wyjaśnienia, 
by skutecznie przeciwdziałać skutkom nieprawidłowości.

Piotr Szymankiewicz, Starszy Menedżer 

respondentów przyznało, 
że doświadczyło korupcji 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy

15%

badanych przedsiębiorców uważa, 
że straciło kontrakt na rzecz 
konkurenta, który wręczył łapówkę

18%

èródło: Badanie przest´pczoÊci gospodarczej 
w Polsce 2016, PwC



14

PROFIL SYGNALISTY

Płeć Kobieta

Stanowisko Były pracownik działu zakupów

Staż pracy 5 lat

Branża Usługi specjalistyczne 

ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Kanał zgłoszenia Rozmowa na zakończenie współpracy (tzw. exit interview) 

Zgłoszenie anonimowe? Nie

Czego dotyczy? Oszustwo w obszarze zamówień sprzętu i usług IT

Kto był zaangażowany? Kierownik działu zakupów
Pracownicy działu technicznego
Pracownicy dostawcy sprzętu IT

Na czym polegał proceder? Kierownik działu zakupów był odpowiedzialny m.in. 
za zamówienia sprzętu IT i usługi ich serwisowania. Podczas
kilkudniowej nieobecności kierownika, pracownik podległego
mu działu odebrała i pokwitowała odbiór partii sprzętu 
zamówionego przez kierownika. W każdej z przesyłek znajdowało
się po kilkadziesiąt sztuk nowoczesnego sprzętu elektronicznego.
Jednak przy rozliczaniu faktur za rzeczone dostawy, pracownik
stwierdził, że dokumenty najprawdopodobniej zostały 
sfałszowane – wykazano na nich jedynie usługi serwisowe, 
zamiast odebranego sprzętu. Weryfikacja kilku historycznych
faktur, potwierdziła, że proceder mógł istnieć od co najmniej
kilkunastu miesięcy. Pytania pracownika o przeznaczenie
sprzętu oraz zasadność takiego działania, skierowane 
do kierownika, spotkały się z groźbami wyrzucenia z pracy, 
a także z przesunięciem do innego działu.

Motywy ujawnienia Pracownik działu zakupów zdecydował się na zgłoszenie  
procederu nadużycia dopiero po kilku miesiącach od zdarzenia, kiedy 

udało się mu znaleźć nową pracę. Wcześniej, ze względu 
na obawy o utratę stanowiska oraz działania odwetowe 
ze strony przełożonych i współpracowników zaangażowanych 
w proceder, nieprawidłowości nie były przez niego raportowane.

Szacunkowa wartość start 3 mln PLN

Kwestionariusz 
zgłoszenia 

#5

Ochrona sygnalistów 
i budowa zaufania 
do systemu zgłaszania
nieprawidłowości
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Rekomendacje

Wiele nieprawidłowości i zagrożeń nie jest
zgłaszanych przez potencjalnych sygnalistów 
w obawie o negatywne konsekwencje 
(ostracyzm, groźba utraty pracy, etc.) 
Debata publiczna na temat prawnego 
usankcjonowania systemów whistleblowing 
i ochrony syngalsitów wciąż trwa. Dlatego 
organizacje, powinny zadbać o ten aspekt 
nie czekając na jego prawne uregulowanie. 
Kompleksowe systemy informowania 
o nieprawidłowościach powinny uwzględniać
następujące elementy:

• cel i zakres, w jakim będzie stosowana polityka
informowania o nieprawidłowościach; 

• informacja o możłiwych sposobach 
i kanałach zgłaszania nieprawidłowości;

• szczegółowe informacje na temat przebiegu
postępowania wyjaśniającego – co się dzieje
z przekazaną informacją po zgłoszeniu, 
kto jest odpowiedzialny za badanie 
sprawy, jakie procedury są stosowane 
w celu ochrony osoby zgłaszającej 
nieprawidłowość, jakie działania mogą 
być podjęte po wyjaśnieniu zgłoszenia;

• zobowiązanie organizacji do przestrzegania
najwyższych standardów uczciwości 
i etyki oraz zapobiegania nieprawidłowościom
w działalności biznesowej;

• grupy i osoby, do których stosuje się 
politykę whistleblowing w organizacji;

• kanały komunikacji, z których pracownicy 
i partnerzy mogą korzystać;

• dostępność informacji i osób udzielających
wskazówek i porad etycznych;

• zasady wspierające politykę informowania
o nieprawidłowościach, w tym 
w szczególności zachowanie poufności 
i anonimowości;

• inne polityki, regulujące kwestie
postępowania wewnątrz firmy;

• brak akceptacji firmy dla wszelkiego rodzaju
praktyk odwetowych wobec sygnalisty, 
a także informacja o konsekwencjach 
dyscyplinarnych za naruszenie tej zasady.

Dane statystyczne

Ochrona sygnalistów, zapewnienie anonimowości czy chociażby poufności danych osób przekazujących 
informacje o nieprawidłowościach to ważny element funkcjonowania systemu whistleblowing. 
Nie wszystkie sytuacje, w których znajdują się sygnaliści, są czarno-białe. Dlatego nie można oczekiwać, 
że pozbawieni ochrony sygnaliści będą zgłaszać nadużycia, stawiając na szali własne bezpieczeństwo. 
Działanie na rzecz wyższego dobra lub dla samej idei może się wtedy okazać niewystarczającą motywacją.

Łukasz Burnat, Starszy Konsultant

èródło: Badanie „Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myÊlà 
o osobach sygnalizujàcych nieprawidłowoÊci w miejscu pracy?”,
CBOS na zlecenie Fundacji Batorego, 2012

Osoba, która zdecyduje się głośno mówić 
o nieprawidłowościach, musi liczyć się 
z silnym ostracyzmem ze strony swojego
środowiska zawodowego. 

przewiduje negatywną reakcję ze strony
zespołu wobec sygnalisty m.in. w formie:
• okazywania dystansu (28%) 
• złośliwych komentarzy (20%) 
• wykluczenie z zespołu koleżeńskiego

i odmowę pomocy (19%)
• jawne ignorowanie przejawiające 

się np. odmową podania ręki (8%)

* Wyniki nie sumujà si´ do 100% z uwagi na mo˝liwoÊç
wielokrotnego wyboru

58%
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