
 

 

OFERTA SZKOLENIA

SYGNALISTA W SEKTORZE PUBLICZNYM -

OBOWIĄZKI  ORGANIZACJI  PUBLICZNEJ W

ŚWIETLE DYREKTYWY UE



 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe
Forma szkolenia  :online ( prezentacja + pytania i odpowiedzi ) 

*Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476)
szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

 

Sygnalista w sektorze publicznym – obowiązki organizacji
publicznej w świetle dyrektywy UE

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Zdobycie wiedzy dotyczącej roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa     
i doskonalenia procesów organizacji.

Znajomość przepisów prawa   w zakresie funkcjonowania anonimowych
systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych
istotnych przepisów krajowych i europejskich.

Zdobycie wiedzy dotyczącej korzyści oraz ryzyk związanych z wdrażaniem     
w organizacji systemu dla sygnalistów.

Materiał dydaktyczny dla uczestników oraz certyfikat.

Oferta



Program szkolenia  

Rola sygnalisty w administracji publicznej w ramach systemu
bezpieczeństwa organizacji.
Polskie wymogi prawne w zakresie anonimowych zgłoszeń w organizacji. 
 Wymagania dyrektywy UE w zakresie trybu dokonywania zgłoszeń. 
Kanały informacyjne w organizacji służące informowaniu        
o nieprawidłowościach - wymagania dyrektywy UE.
Skuteczność kanałów informacyjnych od czego zależą?
Nawiązanie kontaktu z sygnalistą - jak nawiązać dialog?
Przykłady działania systemu whistleblowingu - dobre praktyki.
Pytania i dyskusja.  

    

1
BLOK TEMATYCZNY

09:00-10:45
 

Przerwa 
 

10:45-11:00
 

2
BLOK TEMATYCZNY

11:00-13:00
 

Praktyczne aspekty wdrażania systemu whistleblowingu:
planowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu dla sygnalistów
budowa procedury przyjmowania zgłoszenia od sygalistów

Omówienie dokumentacji wdrażanej w instytucji publicznej dotyczących
postępowań wyjaśniających oraz funkcjonowania polityk 
Jakie są mechanizmy wykrywania nadużyć w administracji publicznej. 
 Pytania i dyskusja. 

    

a.
b.



Prawnik, radca prawny. Od 10 lat zwiazany ze Stowarzyszeniem Polska Platforma
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Audytor normy antykorupcyjnej  ISO 37001.
Ekspert   PPBW w obszarze antykorupcji, etyki oraz informacji publicznej.           
 Od 2018 roku prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu antykorucpji oraz
informacji publicznej. Szkolenia prowadzi przede wszystkim  dla administracji
publicznej. 

TRENERZY

Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

KONTAKT  

Wieloletni pracownik administracji podatkowo-skarbowej, rzecznik prasowy
Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w latach 2014-2016. Ukończyła Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
podyplomowe studia podatkowe na SGH w Warszawie i podyplomowe studia 
w obszarze Public Relations na UAM w Poznaniu. Ekspert i trener PPBW w obszarze
dostępu do informacji publicznej


