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podmioty prawne z sektora publicznego (tj. Jednostki budżetowe, Samorządowe zakłady
budżetowe, Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe,
NFZ, ZUS, uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe instytucji kultury oraz państwowe
instytucje filmowe), podmioty im podległe,
wszelkie przedsiębiorstwa (w tym z sektora prywatnego) zatrudniające powyżej 250 pracowników,
przedsiębiorstwa z sektora finansowego i pozostałe wymienione w części I i II załącznika do
Dyrektywy UE, np. biura kredytowe, rachunkowe, itp.

Harmonogram wdrożenia:

Oferujemy Państwu kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami procedury
oraz niezbędne e-szkolenia dotyczące Ochrony Sygnalistów.
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Termin wejścia w życie nowych przepisów, zgodnie z Dyrektywą UE, to 17 grudnia 2021r.

podmioty zatrudniające powyżej 50 do 250 pracowników, mieć będą obowiązek wdrożenia nowych
procedur do 17 grudnia 2023r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 nakłada na pracodawców, także w sektorze
publicznym, obowiązek wdrożenia procedury Ochrony Sygnalisty.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Ochrony Sygnalistów przez naszą markę są zgodne z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937, a także polskim prawem w tym zakresie.

Jako pracodawca jesteście Państwo zobowiązani do zapewnienia anonimowych kanałów zgłoszeń naruszeń i
nieprawidłowości,a także do prowadzenia rejestru i zapewnienia właściwych szkoleń z tego zakresu.



92%

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności
mierzony ilością pozytywnych decyzji,
wydanych w sprawach którymi się
zajmowaliśmy wynosi 
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zamówień publicznych,
usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmowi,
bezpieczeństwa wytwarzania i dystrybucji produktów i ich zgodnośćz wymogami,
bezpieczeństwa transportu,
ochrony środowiska,
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia, dobrostanu i ochrony zwierząt,
zdrowia publicznego,
ochrony konsumentów,
ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów
informacyjnych,
sektora energetycznego,
sektora ochrony zdrowia,
sektora transportu,
sektora bankowości,
dostawców kluczowych usług cyfrowych (np. usług przetwarzania w chmurze),
dostawców podstawowych mediów (gazu, prądu, wody).

1) Naruszenie objęte zakresem stosowania aktów UE dotyczące (numer 14 uzasadnienia Dyrektywy):

Zakres przedmiotowy Dyrektywy
dot. Ochrony Sygnalistów
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Zakres przedmiotowy Dyrektywy
dot. Ochrony Sygnalistów
2) Naruszenie mające wpływ na interesy finansowe UE i określone
szczegółowo w stosowanych środkach unijnych

3) Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, w tym naruszenia
unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również
naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do
działań, które stanowią naruszenia przepisów o podatku od osób
prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści
podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających
zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

4) Zakres ochrony może zostaćrozszerzony przez poszczególne
państwa członkowskie.

www.doradcy365.pl
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Zgłoszenie naruszenia 
krok po kroku
1. Kanały powinny być zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w
bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby
dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej oraz uniemożliwiający uzyskanie
do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu;

2. Powinna zostać wyznaczona bezstronna osoba lub wydział, do której
będzie można zgłosić dane zgłoszenie;

3. Osoba wyznaczona powinna dołożyć wszelkich starań w podejmowaniu
działań następczych;

4. Powinny zostać zapewnione zrozumiałe i łatwo dostępne informacje
na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i
zewnętrznych do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach,
do instytucji, organów lub jednostek organizacji UE.
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Każda firma która wykupi u nas dostęp do Anonimowego zgłaszania
Naruszeń otrzyma link pod którym możliwe będzie dokonywanie
zgłoszeń. Pracownicy posługując się ww.linkiem w prosty,
bezpieczny i w pełni anonimowy sposób będą mogli przesyłać swoje
zgłoszenia. Po opisaniu sprawy lub przedstawieniu problemu będą
informowani o skutkach złożenia fałszywych zawiadomień (poprzez
zaznaczenie odpowiedniego check boxa)

Następnie po kliknięciu wyślij zgłoszenie w sposób automatyczny
bez udziału jakichkolwiek innych osób w pełni zanonimizowany
(chyba że osoba zgłaszająca podała dobrowolnie swoje personalia)
zostanie przesłane do upoważnionej osoby z firmy, która odbierze
to zgłoszenie i podejmie dalsze kroki w celu rozpatrzenia tego
zgłoszenia.
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Zgłoszenie naruszenia 
krok po kroku

www.doradcy365.pl
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Koszt dostępu do całego systemu rozwiązań to 699 zł netto + VAT na rok tj. około 58 zł netto + VAT miesięcznie dla
rozwiązania STANDARD lub 1.199zł netto + VAT na rok, tj. około 99 zł netto miesięcznie dla rozwiązania PREMIUM.

Uprawnienie do odbioru takich zgłoszeń dla nas jako firmy doradczej wynika wprost z art. 54 Rozporządzenia KE które
brzmi:“ Do przyjmowania zgłoszeń naruszeń w imieniu podmiotów prawnych w sektorze prywatnym i publicznym mogą
również zostać upoważnione osoby trzecie, pod warunkiem że zapewniają należyte gwarancje poszanowania
niezależności, poufności, ochrony danych i zachowania tajemnicy. Takimi osobami trzecimi mogą być dostawcy platform
na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych, zewnętrzni doradcy, audytorzy…”

Ważne jest także, aby pamiętać o zapisach art. 73 niniejszej Dyrektywy, z którego wynika, że aby komunikacja z członkami
personelu odpowiedzialnymi za rozpatrywanie zgłoszeń była skuteczna należy umożliwić posiadanie kanałów, które:

Zgłoszenie naruszenia 
krok po kroku

są przyjazne użytkownikom;
są bezpieczne;
zapewniają poufność przyjmowania i przetwarzania informacji przekazywanych przez osobę dokonująca zgłoszenia na temat naruszeń;
pozwalają na trwałe przechowywanie informacji w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

www.doradcy365.pl



OCHRONA SYGNALISTÓW
PAKIET PREMIUM
Rozwiązanie najbardziej wszechstronne,
komfortowe i kompleksowe.

1.199 zł

W skład pakietu wchodzą:

Netto

08

Kompletne procedury ochrony sygnalistów przygotowane dla Państwa Firmy/Instytucji 
Instrukcja wdrażania nowych procedur "krok po kroku"
E-szkolenie dla Pracodawcy i wyznaczonego przez niego personelu (bez limitu osób
biorących udział w e-szkoleniach, w ramach pakietu bezpłatnie wystawiamy do 30
imiennych certyfikatów powyżej tej liczby istnienie możliwość zamówienia dodatkowych za
dopłatą 7 zł netto /szt.)
Imienne certyfikaty wystawione dla wszystkich osób biorących udział w e-szkoleniach o
których mowa w pkt 3
E-szkolenie dla wszystkich obecnych i przyszłych pracowników, współpracowników,
stażystów, praktykantów, kontrahentów (bez limitu osób biorących udział w e-szkoleniach).
Dostęp do Elektronicznego Formularza Zgłaszania Naruszeń on-line (nasi specjaliści do IT
wykonają ekspresowo usługę utworzenia dla Państwa zewnętrznego niezależnego,
bezstronnego kanału dokonywania zgłoszeń (dla obsługi zgłoszeń informacji przez
pracowników, osoby trzecie i innych interesariuszy), wedle Państwa konkretnych
wytycznych: stworzenie indywidualnej podstrony na odrębnym adresie URL z logotypami i
identyfikacją wizualną Państwa marki, dowolnie przekształconą treścią poszczególnych
segmentów (sekcja pytań i odpowiedzi, formularz zgłoszeniowy, klauzule, linki do
dokumentacji procedur, dane kontaktowe do osoby z Państwa instytucji upoważnionej do
przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów) wraz z grafikami, bez oznaczenia strony logotypem
marki Doradcy365.pl.
Pomoc techniczna przy wdrożeniu procedur
Wsparcie techniczne w okresie ważności licencji.
Pomoc merytoryczna przy wdrożeniu - e-konsultacje i odpowiedzi ekspertów na Państwa
pytania.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Dla podmiotów z sektora prywantego 
I publicznego

www.doradcy365.pl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


OCHRONA SYGNALISTÓW
PAKIET STANDARD
Rozwiązanie najbardziej ekonomiczne (niższa
cena o 500 zł netto rocznie w stosunku do
Pakietu Premium polega na węższym zakresie
usługi nr 6 oraz braku usługi nr 9).

699 zł
W skład pakietu wchodzą:

Netto
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Kompletne procedury ochrony sygnalistów przygotowane dla Państwa Firmy/Instytucji 
Instrukcja wdrażania nowych procedur "krok po kroku"
E-szkolenie dla Pracodawcy i wyznaczonego przez niego personelu (bez limitu osób
biorących udział w e-szkoleniach, w ramach pakietu bezpłatnie wystawiamy do 30
imiennych certyfikatów powyżej tej liczby istnienie możliwość zamówienia dodatkowych za
dopłatą 7 zł netto /szt.)
Imienne certyfikaty wystawione dla wszystkich osób biorących udział w e-szkoleniach o
których mowa w pkt 3
E-szkolenie dla wszystkich obecnych i przyszłych pracowników, współpracowników,
stażystów, praktykantów, kontrahentów (bez limitu osób biorących udział w e-szkoleniach).
Dostęp do Elektronicznego Formularza Zgłaszania Naruszeń on-line (nasi specjaliści do IT
wykonają usługę udostępnienia Państwu zewnętrznego niezależnego, bezstronnego kanału
dokonywania zgłoszeń (dla obsługi zgłoszeń informacji przez pracowników, osoby trzecie i
innych interesariuszy), w adresie URL udostępnionym przez markę Doradcy365, z
logotypami i identyfikacją wizualną Doradcy365 oraz ustandaryzowaną treścią
poszczególnych segmentów (bez jej modyfikacji) 
Pomoc techniczna przy wdrożeniu procedur
Wsparcie techniczne w okresie ważności licencji.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Dla podmiotów z sektora prywantego
I publicznego

www.doradcy365.pl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


OCHRONA SYGNALISTÓW
PAKIET MIKRO
Rozwiązanie najbardziej ekonomiczne (niższa
cena o 700 zł netto rocznie w stosunku do
Pakietu Premium polega na węższym zakresie
usługi nr 6 oraz braku usługi nr 9).

499 zł
W skład pakietu wchodzą:

Netto
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Kompletne procedury ochrony sygnalistów przygotowane dla Państwa Firmy/Instytucji 
Instrukcja wdrażania nowych procedur "krok po kroku"
E-szkolenie dla Pracodawcy i wyznaczonego przez niego personelu (bez limitu osób
biorących udział w e-szkoleniach, w ramach pakietu bezpłatnie wystawiamy do 30
imiennych certyfikatów powyżej tej liczby istnienie możliwość zamówienia dodatkowych za
dopłatą 7 zł netto /szt.)
Imienne certyfikaty wystawione dla wszystkich osób biorących udział w e-szkoleniach o
których mowa w pkt 3
E-szkolenie dla wszystkich obecnych i przyszłych pracowników, współpracowników,
stażystów, praktykantów, kontrahentów (bez limitu osób biorących udział w e-szkoleniach).
Dostęp do Elektronicznego Formularza Zgłaszania Naruszeń on-line (nasi specjaliści do IT
wykonają usługę udostępnienia Państwu zewnętrznego niezależnego, bezstronnego kanału
dokonywania zgłoszeń (dla obsługi zgłoszeń informacji przez pracowników, osoby trzecie i
innych interesariuszy), w adresie URL udostępnionym przez markę Doradcy365, z
logotypami i identyfikacją wizualną Doradcy365 oraz ustandaryzowaną treścią
poszczególnych segmentów (bez jej modyfikacji) 
Pomoc techniczna przy wdrożeniu procedur
Wsparcie techniczne w okresie ważności licencji.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Dla mikro firm z sektora prywantego z branż
takich jak biura rachunkowe, pośrednicy
kredytowi , pośrednicy nieruchomości

www.doradcy365.pl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


W cenie 30-minutowa e-konsultacja z ekspertem
Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
Krótkie terminy realizacji

149 zł

Rozwiązanie idealne w przypadku potrzeby
rozwiania istniejących u Państwa wątpliwości w
kwestiach prawnych lub proceduralnych.

SZYBKA E-KONSULTACJA
Ochrona Sygnalistów
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Netto

www.doradcy365.pl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Zakup produkt w naszym e-sklepie 

Prześlij nam dane Twojej firmy lub
instytucji konieczne do wystawienia
faktury proforma.

Jeśli masz pytania dotyczące oferty –
skontaktuj się z naszym doradcą
(telefonicznie lub e-mailowo)

Rozważ, który wariant cenowy jest
dla Ciebie korzystniejsz

Zapoznaj się z naszą ofertą1 KROK

Jak rozpocząć
współpracę i zakupić
procedurę Ochrony
Sygnalistów?

2 KROK

3 KROK

4 KROK

4 KROK

LUB

www.doradcy365.pl
12



Z naszych kompleksowych
rozwiązań w zakresie
Ochrony Sygnalistów
korzystają między innymi:
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Stale podnosimy swoje kompetencje i rozszerzamy wachlarz usług,
aby w sposób możliwie najbardziej kompleksowy wspierać naszych
Klientów.

Nasi Klienci dziś mogą liczyć na bardzo szeroki zakres wsparcia, który
zamierzamy sukcesywnie poszerzać wraz z rosnącym
zapotrzebowaniem rynku.
 

Klika słów o firmie
Doradcy365
Zjednujemy sobie ekspertów i rozwijamy kompetencje we
wszystkich dziedzinach, jakie towarzyszą na co dzień biznesowi.
Począwszy od marketingu, poprzez finansowanie, aspekty prawne,
środowiskowe oraz kadrowe w celu prawidłowego wywiązywania
się przez naszych Klientów z wszelkich obowiązków
administracyjnych i formalnych, oraz stworzenia im możliwości do
sukcesywnego rozwoju ich biznesów.
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Dotacje i subwencje

Kredyty

Konsulting Biznesowy

Wspieranie innowacji

Ochrona środowiska

Nasze usługi

RODO

Doradztwo celne

Doradztwo Strategiczne i Organizacyjne

Doradztwo Kadrowe

WWW, e-marketing i sprzedażAML

Doradztwo księgowe i podatkowe

Doradztwo prawne

Ochrona Sygnalistów Ochrona patentowa i intelektualna  Szkolenia

Usługi administracyjne online

Leasing

Factoring

Pożyczki UE



Obsługujemy Klientów z całej Polski

Kontakt

Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

www.doradcy365.pl

Szybki kontakt

+48 500 181 151
+48 535 686 068
+48 663 659 253
 
biuro@doradcy365.pl


