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Warsztat

• Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą.

• Zasady funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

• Budowa procesu zgłaszania nadużyć.

• Elementy komunikacji w kanałach zgłaszania naruszeń.

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339        ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Bardzo inspirujące szkolenie, na którym oprócz wiedzy teoretycznej były 
omawiane również przykłady "z życia", wskazywane błędy do poprawy i dzielenie 
się doświadczeniem pomiędzy trenerem i uczestnikami szkolenia

Ewa Kirschke, Eurovia

Referencje

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i 
nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest 
niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i 
wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia 
whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia. 

Dodatkowym zagadnieniem jest wprowadzony w prawie bankowym obowiązek funkcjonowania stanowiska 
sygnalisty w organizacji. Firmy funkcjonujące na rynku czeka duża reorganizacja ponieważ UE wprowadza 
dyrektywę omawiającą ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powyższy zapis zobowiązuje 
wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 50 osób do posiadania kanałów przyjmowania informacji na temat 
naruszeń. Implementacja omawianej dyrektywy wyznaczona jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę 
warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w 
organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji 
sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań 
wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować 
na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych 
przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, 
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze 
funkcjonujące stanowisko whistleblowera. 

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji                                          
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do 
samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Whistleblowera, zakres jego 
obowiązków oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania funkcji whistleblowing w 
swojej firmie.  



WARSZTAT

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, 
wciągnął mnie i innych bez reszty. Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował 
nam trener Andrzej. Musze przyznać że ja jestem dość niesforna i szybko się nudzę a to szkolenie 
pochłonęło mnie bez reszty i wszystko pamiętam co jest kolejnym sukcesem. Same pozytywy i tylko 
pozytywy ;)

Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP Paribas 

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i 
nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest 
niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i 
wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia 
whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia. 

Dodatkowym zagadnieniem jest wprowadzony w prawie bankowym obowiązek funkcjonowania stanowiska 
sygnalisty w organizacji. Firmy funkcjonujące na rynku czeka duża reorganizacja ponieważ UE wprowadza 
dyrektywę omawiającą ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powyższy zapis zobowiązuje 
wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 50 osób do posiadania kanałów przyjmowania informacji na temat 
naruszeń. Implementacja omawianej dyrektywy wyznaczona jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę 
warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w 
organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji 
sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań 
wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować 
na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych 
przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, 
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze 
funkcjonujące stanowisko whistleblowera. 

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji                                          
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do 
samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Whistleblowera, zakres jego 
obowiązków oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania funkcji whistleblowing w 
swojej firmie.  

1. Zgłaszanie nieprawidłowości w organizacji.

2. Zasady funkcjonowania bezpiecznego i anonimowego procesu zgłaszania nieprawidłowości w 
organizacji.

3. Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

4. Elementy bezpiecznej i poprawnej komunikacji w kanałach zgłaszania nieprawidłowości.

• Eliminowanie słabości organizacji poprzez prawidłowo skonstruowaną politykę zgłaszania
naruszeń
• Kanały zgłoszeń nieprawidłowości
• Efektywna komunikacja
• Proces zgłaszania nieprawidłowości:
 - narzędzia zapewniające bezpieczne i anonimowe zgłoszenia
 - przyjęcie zgłoszenia
 - postępowania wyjaśniające
 - działania naprawcze
 - raportowanie
 - badanie efektywności procesu zgłaszania nieprawidłowości

5. Ochrona sygnalistów w firmie.

• Obawy pracowników przed zgłaszaniem nieprawidłowości
• Zdobycie zaufania pracowników
• Zrozumienie potrzeby prawidłowo działającego systemu zgłaszana nieprawidłowości

6. Funkcja osoby odbierającej zgłoszenia w organizacji.

• Dodatkowe obowiązki pracownika.
• Wsparcie pracownika na każdym etapie zbierania zgłoszeń
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    TRENER

Mirosława Zachaś-Lewandowska
Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo – doradczej 
„Waluta Wiedzy”. Obecnie współpracuję m.in. z firmami: PKF Consult, BODiE.

Przez 17 lat współtwórczyni instytucji finansowej, a przez prawie 14 lat, jako 
Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i 
procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, 
kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy 
zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w 
celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i 
sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w 60 szkoleniach i warsztatach, 
organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki 
nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny 
instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brała czynny udział w kontrolach 
przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Przygotowywała pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem działań 
kontrolnych, jak i w ich trakcie.

Zajmowała się także dostosowaniem procesów i procedur obowiązujących w 
firmie do otrzymanych zaleceń pokontrolnych. Absolwentka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów 
podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


