
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja im. Stefana Batorego ma zaszczyt zaprosić na dwa warsztaty poświęcone możliwościom ochrony 
sygnalistów w miejscu pracy: 

 warsztat I Jeszcze raz o potrzebie wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów. Czy prawo 
pracy zapewnia sygnalistom efektywną ochronę? Czy rola związków zawodowych w informowaniu 
o nadużyciach w miejscach pracy może zmienić się pod wpływem ustawy? Jakiego rodzaju formy 
ochrony sygnalistów są do zaakceptowania przez pracodawców?  

27 kwietnia (środa), godz. 11:00–13:30, Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 
Warszawa 

 warsztat II Sygnalizowanie jako narzędzie zarządzania? Czy pracownicy posiadają wiedzę 
i kompetencje, które pozwalają im prawidłowo identyfikować nadużycia w firmie? Czy większa 
ochrona sygnalistów może pomóc czy raczej zaszkodzić przedsiębiorcom zmagającym się ze złym 
prawem i innymi barierami w działalności gospodarczej? 

9 maja (poniedziałek), godz. 11:00-13:30, Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 
Warszawa 

Wprowadzenie i moderacja warsztatów: Grzegorz Makowski, Marcin Waszak (Fundacja im. Stefana 
Batorego) 

 

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu 
poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.”, realizowanego przez Fundację im. 
Stefana Batorego przy wsparciu Transparency International (informacja o projekcie w załączeniu).  

Punktem wyjścia do dyskusji są problemy zidentyfikowane w oparciu o wywiady z przedstawicielami 
pracodawców, związków zawodowych i ekspertami. Na podstawie zebranych opinii, wybraliśmy 
zagadnienia najbardziej zasadnicze bądź wymagające dyskusji w perspektywie ewentualnej regulacji 
statusu sygnalistów w Polsce. Na warsztaty zapraszamy reprezentantów pracowników i pracodawców, 
ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania ryzykom nadużyć w organizacjach, a także 
przedstawicieli instytucji publicznych, podnoszących problem uregulowania kwestii sygnalistów 
na poziomie ustawowym. 

Osobom, które zgłoszą się na warsztaty rozesłane zostaną materiały informacyjne z tezami służącymi 
za punkt wyjścia do dyskusji. Relacja z przebiegu obu warsztatów w formie sprawozdania ukaże się na 
stronie Fundacji im. Stefana Batorego. Wnioski z dyskusji chcielibyśmy zaprezentować stronie rządowej 
i upowszechniać wśród polityków i partnerów społecznych, a także na konferencji kończącej projekt o 
sygnalistach, w czerwcu 2016 roku. 

Będziemy wdzięczni za przesłanie potwierdzenia udziału w warsztatach na adres op@batory.org.pl, 
najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Grażyną 
Czubek (tel. 22 536 02 71). Przy zgłoszeniu należy zaznaczyć, czy chcą Państwo uczestniczyć w obu 
warsztatach czy tylko w jednym. Jeżeli Państwa udział w wydarzeniu z jakiś powodów nie jest możliwy, 
prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia osobom zainteresowanym. 

Uwaga! Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu warsztatów 
przewidujemy poczęstunek dla uczestników. Ze względu na charakter wydarzenia limit miejsc 
ograniczony (decyduje kolejność zgłoszeń). 
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