Związek Lustracyjny
Spółdzielni
Szanowni Państwo,
Związek Lustracyjny Spółdzielni
zaprasza na szkolenie

„WDROŻENIE W SPÓŁDZIELNI SYSTEMU ZGŁOSZEŃ
I OCHRONY SYGNALISTÓW”
Termin:
8 grudnia 2021 roku (środa), w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce zajęć:
Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają link do
zalogowania.
W połowie grudnia br. mija termin na implementację przez Polskę dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Szkolenie ma na celu przedstawienie instytucji sygnalisty, a także zasad wdrożenia w zakładach
pracy systemu zgłoszeń. Omówiony zostanie zarówno zakres podmiotowy jak i przedmiotowy
rozwiązań prawnych, a także praktyczny aspekt stosowania nowych przepisów.
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz osób, którym zostanie powierzone
wdrożenie w organizacji systemu zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów, pracowników działu IT, kadr,
działu prawnego oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w organizacji.
Zarys programu:
 Akty prawne regulujące omawianą tematykę.
 Podmioty zobowiązane do wdrożenia rozwiązań wynikających z przepisów.
 Omówienie nowych istotnych pojęć, m.in. : sygnalisty, działania następczego, działania
odwetowego, ujawnienia publicznego, zgłoszenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
 Katalog naruszeń podlegających zgłoszeniu.
 Formy dokonywania zgłoszeń.
 Wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów
regulaminu zgłoszeń wewnętrznych (obligatoryjnych oraz fakultatywnych).
 Przesłanki warunkujące podleganie przez sygnalistę ochronie.
 Katalog zakazanych działań odwetowych.
 Zasady rozpatrywania anonimowych zgłoszeń.
 Podstawa świadczenia przez sygnalistę pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) a
zakres ochrony.
 Zasady przetwarzania danych osobowych sygnalisty.
 Ujawnienie publiczne.
 Wyłączenia z zakresu zastosowania przepisów o ochronie sygnalistów.
 Odpowiedzialność karna za brak wdrożenia przepisów dot. ochrony sygnalisty.

30-383 Kraków, ul. Malborska 65, tel. 12-655-09-91, fax 12-655-0991,
www.zlsp.org.pl, www.zlsp.coop, e-mailsekretariat@spoldzielnie.org.pl

Związek Lustracyjny
Spółdzielni
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia. Zostanie one przesłane pocztą na
adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
Wykładowca:
Zbigniew Zych – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista
z prawa pracy, doświadczony trener, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: Prawo
i Administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim, prelegent konferencji naukowych oraz autor publikacji
z zakresu prawa pracy.
Cena:
200,00 zł +VAT (246,00 zł. brutto).
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera,
zaświadczenia.
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oraz
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Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r. (prosimy o
przesłanie skanu na adres joanna@spoldzielnie.org.pl). UWAGA! Płatności prosimy dokonać po
otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni
Numer rachunku: 52 1240 6175 1111 0000 4573 9798
Tytuł przelewu: Szkolenie nt. sygnalistów
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Brzozowska-Wabik
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni
Tel. 12/ 655-09-91
e-mail: joanna@spoldzielnie.org.pl
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