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ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW W POLSCE.
POTRZEBY, STANDARDY I PROPOZYCJE

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza 6 kwietnia 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00
na seminarium
Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje.
W ostatnim czasie dyskusja o sygnalistach rozgorzała przy okazji dyskusji wokół rządowego projektu
ustawy o jawności życia publicznego. Zawiera on przepisy dotyczące sygnalistów, które w ocenie wielu
organizacji społecznych i ekspertów są niezgodne z międzynarodowymi standardami i nie zapewnią
sygnalistom rzeczywistej ochrony.
Już w listopadzie ubiegłego roku w ramach konsultacji projektu ustawy o jawności, Fundacja im.
Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw
Publicznych przedstawiły roboczą wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Rząd odrzucił jednak
ten postulat. Sama ustawa o jawności także nie została dotychczas przyjęta.
W trakcie konferencji zaprezentujemy pełną wersję obywatelskiego projektu ustawy o ochronie
sygnalistów. Naszym celem jest rozpoczęcie dyskusji wokół tego projektu. Jednocześnie udział
międzynarodowych gości pozwoli spojrzeć zarówno na projekt obywatelski jaki i propozycje rządowe z
perspektywy standardów międzynarodowych i krajów, w których przepisy chroniące sygnalistów już
zostały przyjęte.
Spotkanie otworzy prezentacja obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.
W drugiej części spotkania zaplanowana jest dyskusja z udziałem zagranicznych gości na temat
standardów ochrony sygnalistów na świecie. Omówione zostaną przykłady regulacji ustawowych
wprowadzone w Szwecji, Holandii i na Słowacji oraz działania na rzecz ich przyjęcia w Polsce.
Przybliżony zostanie aktualny stan debaty o ochronie sygnalistów w Unii Europejskiej. Przedstawiciele
związków zawodowych, pracodawców i organizacji pozarządowych odpowiedzą na pytanie o
optymalny zakres i środki służące ochronie osób zgłaszających nadużycia w miejscu pracy.
Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.
Przewidywany czas spotkania: 11.00 – 14.00
Miejsce: Fundacja im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a, Warszawa
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa przez Formularz zgłoszeniowy. W przypadku
jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontakt na adres: kszymanska@batory.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pożytku publicznego
Nr konta: 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 | Nr KRS: 0000 101194

Program Spotkania:
11.00
Otwarcie spotkania
Grzegorz Makowski, Dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana
Batorego
11.10 – 12.00 Prezentacja najważniejszych założeń obywatelskiej
sygnalistów. Udział w niej wezmą reprezentanci koalicji:
 Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego


Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego



Konrad Siemaszko, Helsińska Fundacja Praw Człowieka



Zbigniew Sagański, Forum Związków Zawodowych

ustawy

12.00 – 14.00 Standardy ochrony sygnalistów na świecie:

David Banisar, Article 19


Marcin Gomoła, Polsko-Niemiecka Izba Handlowa



Janina Mackiewicz, whistleblowerprotection.eu, Eurocadres



Pavel Nechala, Transparency International Slovakia



Jan Stappers, WhistleB



Anna Wojciechowaska-Nowak, Linia Etyki

moderator: Grzegorz Makowski
14:00

Lunch

o

ochronie

