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DOSTAWCA APLIKACJI

Autor i współautor szeregu publikacji z ochrony danych, w tym oceny ryzyka; wykładowca  
na studiach podyplomowych z ochrony danych; praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Konsorcjum prawno-technologiczne (KPT) obejmuje trzy niezależne podmioty, które łącznie świadczą komplekso-
wą obsługę w zakresie realizacji wymogów dotyczących ochrony sygnalistów. Klient podpisuje umowę kompleksowo  
określającą role, zakres odpowiedzialności a także zadania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład KPT. 
Usługę prawną świadczy Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego dra Mirosława Gumularza. 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych świadczy audytor wiodący ISO: 27001 
Jacek Andrzejewski („Synergia”). Natomiast w zakresie IT wsparcie świadczy dostawca aplikacji Esignaller. 

W zakresie usługi IT współpracujemy z dostawcą narzędzia Esignaller - aplikacji internetowej umożliwiającej doko-
nywanie zgłoszeń przez sygnalistów, obsługę zgłoszeń i prowadzenie korespondencji z sygnalistą. Aplikacja realizuje  
wymóg ustanowienia bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń określonych w przepisach prawa. Eksperci KPT 
brali czynny udział w pracach nad tworzeniem aplikacji a obecnie nadzorują jej rozwój (w aspekcie zgodności  
z RODO i przepisami o ochronie sygnalistów). 

Doradza w zakresie ochrony danych osobowych. Jest Inspektorem ochrony danych oraz 
konsultantem w dużych spółkach handlowych i produkcyjnych oraz w sektorze publicznym.  
Kieruje studiami podyplomowymi z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzi  
zajęcia w PWSZ w Koninie.

Aplikacja internetowa umożliwiająca bezpieczne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów, 
ich obsługę oraz dalszą korespondencję dotyczącą naruszenia.  

JACEK ANDRZEJEWSKI
AUDYTOR WIODĄCY ISO:27001 / IOD
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Na czym polega nowa regulacja?

Dyrektywa (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. wprowadza minimalne mechanizmy ochrony, sygnalistów, 
czyli osób zgłaszających naruszenia np. w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, czy prywatności. 

Jaki jest termin implementacji przepisów krajowych? 

Państwa członkowskie (w tym Polska) mają obowiązek transpozycji dyrektywy co do zasady do dnia 17 grudnia 2021 r. 

Jaka jest istota nowej regulacji? 

Dyrektywa ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, 
które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Chodzi m.in. o pracowników czy współ-
pracowników (B2B). 
To właśnie te osoby będą mogły dokonać zgłoszenia (np. wskazać, że w zakładzie pracy dochodzi do naruszenia BHP). 
Wskazane osoby zostaną objęte ochroną. Ich zgłoszenie musi być potraktowane z należytą starannością, ich tożsa-
mość musi być zabezpieczona a oni sami muszą być chronieni przed działaniami odwotowymi

Dlaczego ochrona sygnalisty jest tak istotna?  

Jak wskazuje dyrektywa w swoich motywach osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej lub utrzymujące 
kontakt z taka organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się 
o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając naruszenia 
prawa, osoby takie działają jako „sygnaliści” i tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń  
i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego. Potencjalni sygnaliści często jednak rezygnują ze zgłaszania 
swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. W związku z tym w coraz większym stopniu 
uznaje się, zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym, znaczenie zapewnienia zrównoważonej i skutecz-
nej ochrony sygnalistów. 

Dyrektywa o sygnalistach a rodo?

Do procesu obsługi zgłoszeń sygnalistów ma w pełni zastosowywanie rodo. Zgodnie z art. 17 akapit 1 dyrektywy,  
przetwarzanie danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680. 
Należy chronić dane (w tym tożsamość i treść zgłoszenia) samego sygnalisty, ale też osoby, której dotyczy zgłoszenie. 
Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje wycieku informacji np. o możliwym molestowaniu, gdy finalnie nie zostanie 
potwierdzona. 
Jednocześnie dyrektywa – uszczegóławiając rodo – wskazuje, że dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają 
znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane 
bez zbędnej zwłoki (art. 17 akapit 2 dyrektywy). 

Outsourcing obsługi zgłoszeń

Dyrektywa umożliwia outsourcing usług obsługi zgłoszeń. Zgodnie z treścią dyrektywy do przyjmowania zgłoszeń 
naruszeń w imieniu podmiotów prawnych w sektorze prywatnym i publicznym mogą zostać upoważnione osoby 
trzecie, pod warunkiem że zapewniają należyte gwarancje poszanowania niezależności, poufności, ochrony danych  
i zachowania tajemnicy. Takimi osobami trzecimi mogą być m.in. dostawcy platform oraz zewnętrzni doradcy.

OCHRONA SYGNALISTÓW- WYMOGI PRAWNE  
I TECHNICZNE DLA ORGANIZACJI



Zakres usługi Cena

ZAKRES USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@sygnalisci.org

+48 601 140 404

www.sygnalisci.org

Aplikacja Esignaller 
Kanał dokonywania 

zgłoszeń
 � 1 licencja użytkownika / miesiąc;

100 zł netto  
per użytkownik 

na miesiąc

Zakup wzorcowej dokumentacji, 
do samodzielnego zastosowania 

w organizacj

 � Obejmuje kwestie wynikające z przepisów 
o sygnalistach;

 � Uwzględnia RODO (np. ocena ryzyka, klauzule, 
procedury)

750,00 zł netto 
(opłata  

jednorazowa)

Przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji oraz jej  
cykliczna aktualizacja

� określenie ról, uprawnień i obowiązków 
w organizacji; 

� wdrożenie procedury obsługi zgłoszeń 
uwzględniającej wymogi dyrektywy o sygnalistach 
 i RODO; 

� szkolenie wdrożeniowe (ponawiane co najmniej 
raz do roku);  

� wdrożenie i aktualizacja instrukcji zarządzania 
systemem do obsługi zgłoszeń aplikacji Esignaller; 

� ocena ryzyka procesu dokonywania zgłoszeń;  

� stworzenie klauzul informacyjnych; 

250 zł netto 
per miesiąc

(umowa 
co najmniej 

na rok)

Kompleksowa usługa 
doradcza 

� Zakres usług jak w pkt powyżej a dodatkowo:  
dostęp do systemu w oparciu o jedną licencję 
(w celu analizy zgłoszeń); 

� obsługa zgłoszeń sygnalistów / wsparcie przy 
obsłudze; 

� wsparcie IOD w aktualizacji dokumentacji 
dotyczących ochrony danych osobowych;

Wycena 
indywidualna 

Konsultacja zdalna
� Wsparcie przy stosowaniu dokumentacji;

� Konsultacje dotyczące samego zgłoszenia.

150,00 zł netto
(opłata za godzinę 

konsultacji)

https://www.sygnalisci.org/

