
Skuteczny
spos�b na walkę
z korupcją?

WHISTLEBLOWING!



Nie trzeba chyba już nikomu tłumaczy�, że whistleblowing uznawany jest za

ważny element w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji i innych

niewła�ciwych praktyk.  Specyfika zachowa� korupcyjnych wskazuje, że

mogą one nigdy nie wyj�� na jaw - chyba, że zostaną one ujawnione przez

osoby, kt�re odkryły je podczas wykonywania swojej pracy.

Dzięki zgłoszeniom sygnalist�w organizacje mogą zapobiega� szkodom,

chroni� zdrowie i życie ludzi oraz sw�j majątek.  Jednak w wyniku takiego

zgłoszenia sygnali�ci mogą niekiedy ponie�� wysoką cenę.



WALKA Z KORUPCJĄ BEZ
SYGNALIST�W? TO SIĘ NIE UDA.

Wielkie skandale związane z łap�wkarstwem i korupcją pokazują, jakie

szkody wyrządza niezgłaszanie naduży� natychmiast po ich wykryciu.

Jednak obojętno��, strach przed represjami, błędnie rozumiana lojalno��

oraz og�lna kultura milczenia często zniechęcają potencjalnych

sygnalist�w do zabrania głosu.

Dlatego należy zapewni� im odpowiednią ochronę, kt�ra będzie pozwala�

im gło�no m�wi� o nieprawidłowo�ciach.  Ale jak to zrobi�?



DOCE� ZGŁOSZENIA
WEWNĘTRZNE

Twoja organizacja powinna zrobi� wszystko, by naruszenia lub obawy były

zgłaszane wewnętrznie. W tym celu musisz zapewni� potencjalnym

sygnalistom poczucie, że zgłoszenie zostanie przyjęte przez odpowiednio

kompetentne osoby, postępowanie wyja�niające przeprowadzone zostanie

rzetelnie, a tożsamo�� sygnalisty będzie odpowiednio chroniona. 

Dzięki temu Twoja organizacja będzie miała czas na zbadanie charakteru

zgłoszenia bez narażania na bezpodstawne zarzuty osoby, kt�rej dotyczy

zgłoszenie lub samej organizacji.



NIE LEKCEWAŻ PROCEDUR
Skuteczna polityka zgłaszania nieprawidłowo�ci oraz przejrzyste

procedury dotyczące zgłosze� są kluczowe dla stworzenia odpowiedniego

�rodowiska w zakresie kultury speak-up w organizacji. 

Powinny one przewidywa� r�żne i łatwe i dostępne kanały zgłaszania

nieprawidłowo�ci, kt�re może wykorzysta� sygnalista. 

Istotne jest, by procedury zgłaszania nieprawidłowo�ci były akceptowane i

przestrzegane przez zarządzających organizacją oraz przekazane i

wyja�nione wszystkim pracownikom.



POSTAW NA KOMUNIKACJĘ
Polityka zgłaszania nieprawidłowo�ci nie będzie funkcjonowa� prawidłowo

bez poparcia os�b zarządzających organizacją. 

Dlatego podczas projektowania i wdrażania procedur

whistleblowingowych organizacja powinna konsultowa�, informowa�            

i szkoli� cały zesp�ł. 

To nie wszystko. Polityka i procedury nie mogą zosta� odłożone na p�łkę -

muszą ży� razem z organizacją. Dlatego powinny by� regularnie

konsultowane w celu poprawy obszar�w, kt�re tego wymagają.



KONCENTRUJ SIĘ NA ZDARZENIU,
A NIE NA SYGNALI�CIE

Po otrzymaniu zgłoszenia Twoja organizacja powinna skupi� się na jego

tre�ci, a nie osobie kt�ra go dokonała.  

Twoja organizacja powinna zapewni�, by zgłoszenie zostało szczeg�łowo

zbadane, a je�li zgłoszenie jest zasadne powinna podją� wszystkie

działania następcze zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Dobrze jest też odpowiednio udokumentowa� postępowanie wyja�niające.

Pomoże to wyciągną� wnioski na przyszło��. 



WWW.OCHRONASYGNALISTOW.INFO

OFFICE@IPSOLEGAL.PL


