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1. ZGŁASZAJ WSZYSTKO, CO BUDZI
ZASTRZEŻENIA
Bądź czujny i konsekwentny. Jeżeli zobaczysz cokolwiek,
co będzie wyglądało podejrzanie lub sprawiało wrażenie
działania niezgodnego z prawem, zgłaszaj to
niezwłocznie. Dlaczego? Otóż w ten sposób dbasz o dobro
ogółu, bardziej niż ktokolwiek inny.
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2. ZAWIERAJ W ZGŁOSZENIU WSZYSTKIE MOŻLIWE
IFNORMACJE
Nie przejmuj się tym, że jakaś informacja może być nieistotna lub nieprzydatna. Jeżeli
dokonujesz zgłoszenia nieprawidłowości, powinieneś zawsze wskazywać w nim
absolutnie wszystko, co z Twojej perspektywy jest z danym zgłoszeniem związane. W ten
sposób znacząco usprawniasz i ułatwiasz proces wyjaśnienia nieprawidłowości i
odzyskania pełnej zgodności z prawem w organizacji.

3. ZGŁASZAJ SZCZERZE
Dokonując zgłoszenia, powinieneś być zawsze szczery. Wskazuj wszystkie informacje
związane z danym zdarzeniem, ale jednocześnie nie koloryzuj i nie dodawaj od siebie
czegoś, co jest jedynie domysłem lub oczywistym fałszem. Tylko wtedy zgłoszenie może
być skuteczne.

4. DZIAŁAJ W DOBREJ WIERZE
Sygnalista jest człowiekiem uczciwym i jego działanie służy wyłącznie o dbaniu o Nasze
wspólne dobro. Dlatego też, nie możesz dokonywać zgłoszenia z myślą o własnych
interesach lub co gorsze, z intencją jedynie zaszkodzenia komuś innemu. Takie
zgłoszenie nie tylko nie jest pomocne, ale może wręcz być szkodliwe zarówno dla
organizacji, jak i dla Ciebie.

5. ZACHOWAJ POUFNOŚĆ
Dokonując zgłoszenia Masz zagwarantowane przez prawo ochronę, której zapewnienie
jest obowiązkiem każdej organizacji. Jednakże nawet najlepiej zaprojektowany system
będzie nieskuteczny, jeśli sam o to nie zadbasz. Opowiadając innym osobom o swojej
działalności, narażasz się na ujawnienie swojej tożsamości i potencjalne działania
odwetowe, przed którymi trudno będzie Cię uchronić.



6. POZOSTAŃ W KONTAKCIE
Powinieneś stale być w kontakcie z osobami obsługującymi nieprawidłowość. Jest to
ważne, gdyż, w trakcie prowadzonych czynności mogą pojawić się dodatkowe pytania, a
być może Ty sobie jeszcze coś przypomnisz. Tym samym pomożesz oraz ułatwisz
prowadzenie czynności wyjaśniających. W końcu, rola Sygnalisty nie kończy się na
samym dokonaniu zgłoszenia.
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7. KORZYSTAJ Z WEWNĘTRZENGO KANAŁU ZGŁOSZEŃ
Ustawione w organizacji kanały komunikacji mają zapewnić bezpieczną formę
dokonania zgłoszenia, a tym samym przyczynić się do skutecznego wyjaśnianie
nieprawidłowości w ramach wewnętrznej struktury. Dlatego też, to jest droga, jaką w
pierwszej kolejności powinieneś wybierać, o ile nie masz uzasadnionych obaw, co do jej
bezpieczeństwa. Zgłoszenie zewnętrzne bądź ujawnienie publiczne, powinno być
ostatecznością.

8. NIE BÓJ SIĘ WSKAZYWAĆ OSÓB ZWIĄZANYCH Z
NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ
Każdy Sygnalista jest człowiekiem i jest to naturalne, że może nie chcieć wskazywać
swoich kolegów lub koleżanek z pracy jako osób potencjalnie powiązanych z daną
nieprawidłowością. Jednakże, pamiętaj, że wszyscy są częścią organizacji, a zgłaszanie
nieprawidłowości jest działaniem na jej rzecz, a więc na rzecz wszystkich jej członków.

9. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ
Aby mieć pełną świadomość działań, jakie podejmujesz, powinieneś znać przyjętą
procedurę. Oczywiście, czytanie niekiedy długiej i mało fascynującej lektury nie jest
atrakcyjną perspektywą, jednakże służy to pełnemu zrozumieniu przez Ciebie systemu
dokonywania zgłoszeń funkcjonującego w organizacji, jego zasad oraz praw Ci
przysługujących.

10. NIE JESTEŚ DONOSICIELEM
Równie ważne jest to, abyś nieustannie pamiętał, że nie jesteś donosicielem ani też nie
można Ci przypisać żadnego innego negatywnego określenia. Jako Sygnalista jesteś
gwarantem zgodności z prawem działalności organizacji, jak również osobą stojącą na
straży jej bezpieczeństwa. A to jest rzeczą wyłącznie pozytywną. 



UŻYJ DEDYKOWANEJ APLIKACJI
Aby dokonać zgłoszenia kliknij TUTAJ lub zeskanuj kod QR. Dokonanie zgłoszenia przez
aplikację jest niezwykle proste, a przygotowany formularz pomoże Ci uzupełnić
wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twojego zgłoszenia.
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CHCESZ ZGŁOSIĆ
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ?

Zgłoszenia możesz również dokonać telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
Adres e-mail: pgmbw@bco-integrity.pl
Numer telefonu: 48223762106

https://app.bco-integrity.pl/Client/574d0c5d809727e36d09616e194c75

