
 

OCHRONA SYGNALISTÓW. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY 
ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Przedmiotem naszych zajęć jest przedstawienie prawnych i praktycznych zagadnień dotyczących 
wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem koniecznych lub użytecznych do 
wdrożenia procedur. Szkolenie, na które Państwa zapraszamy wyróżnia to, że szczególną uwagę poświęcimy wpływowi wdrożenia 
systemu ochrony sygnalistów na system ochrony danych osobowych oraz kształtowaniu procesów przetwarzania danych osobowych 
nie tylko sygnalistów, ale i innych osób, których dane przetwarza się w obszarze ochrony sygnalistów. Będzie to możliwe dzięki 
prowadzeniu zajęć przez cenionych ekspertów zarówno z zakresu ochrony sygnalistów, jak i ochrony danych osobowych. 

 
 

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 

• Celem zajęć jest: 

− zapoznanie z regulacją systemu ochrony sygnalistów, 

− omówienie najistotniejszych pojęć z dziedziny ochrony sygnalistów, 

− wskazanie wymogów z zakresu organizacji systemu ochrony sygnalistów, 

− przedstawienie uwarunkowań co do kanałów zgłoszeń i działań następczych, 

− wskazanie na zagadnienia ochrony danych osobowych w systemie ochrony sygnalistów, 

− omówienie odpowiedzialności prawnej w systemie ochrony sygnalistów. 

• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy: 

− poznają wymogi dotyczące organizacji systemu ochrony sygnalistów, 

− zdobędą wiedzę dotycząca odróżniania zgłoszeń sygnalizacyjnych od innych aktywności powodowanych naruszeniami prawa, 

− poznają kanały zgłoszeń sygnalizacyjnych i ich organizacji, 

− zdobędą wiedzę dotyczącą działań następczych, 

− zdobędą wiedzę dotyczącą działań odwetowych, 

− poznają obowiązki o charakterze prawnym i proceduralnym. 
 

POOGRAM: 
1. Sygnaliści i ich ochrona. Na czym polega nowe rozwiązanie normatywne i czemu ma służyć? 
2. Dyrektywa o ochronie sygnalistów. 
3. Kto stosuje dyrektywę? 
4. Na czym polega implementacja dyrektywy i jakie muszą być jej standardy? 
5. Prace nad ustawą o ochronie sygnalistów.  
6. Jak może być uregulowany system ochrony sygnalistów, postulaty, uwagi. 
7. Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów. Zakres podmiotowy na gruncie dyrektywy i zakres podmiotów 

zobowiązanych na gruncie polskim. 
8. Organy publiczne, organy centralne, podmioty prywatne, sektor publiczny. Istotne kategorie podmiotowe. 
9. Sygnalista - kogo mamy obowiązek ochronić? 
10. „Sygnaliści pośredni”. Kategorie podmiotów powiązanych z sygnalistą i zakres ich ochrony. 
11. Na czym polega ochrona sygnalisty? 
12. Osoba, której dotyczy zgłoszenie. 
13. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE. 
14. Obowiązki odbiorców zgłoszenia. 
15. Rozpoznawanie zgłoszeń. 
16. Działania następcze. 
17. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji. 
18. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze. 
19. Działania odwetowe. Na czym polega ich zakaz? 
20. Środki ochrony prawnej. 
21. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń. 
22. Odpowiedzialność. 

 
ADRESACI: Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony 
sygnalistów oraz inspektorów ochrony danych i innych osób, które są odpowiedzialne z zorganizowanie systemu ochrony sygnalistów 
lub systemu ochrony danych osobowych. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Ochrona sygnalistów. Na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
7 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE  
DO KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐   NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  
1 września 2022 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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