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Szanowni Państwo, Członkowie POiD,

Zgodnie z ustaleniami Rady programowej POiD, z dnia 25 września br. podczas której zostały omówione przygotowane rekomendacje, dla Członków
Związku Polskie Okna i Drzwi została przygotowana propozycja skorzystania z wspólne platformy do zarządzania nieprawidłowościami w formie usługi,
która będzie świadczona w ramach współpracy POiD i Secution.

Niniejszym przekazujemy ofertę dot. usługi zarządzania nieprawidłowościami dla grupy firm będących Członkami POiD.
Firma Secution chętnie omówi przesłaną propozycję na dedykowanym spotkaniu w siedzibie Państwa firmy. Mam nadzieję, że przedstawiona
propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Z poważaniem,

Paweł Wróblewski
Dyrektor Zarządzający
Związek Producentów Dzwi i Okien

Krzysztof Busz
Prezes Zarządu 
Secution Sp. z o.o.
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Dlaczego firma powinna zarządzać nieprawidłowościami

1. Zmiany ustawodawcze – np. przygotowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, czy ustawa o tzw. konfiskacie rozszerzonej, których kierunek zmierza do:
• coraz większego poziomu odpowiedzialności spółek oraz ich zarządów za

wszelkie naruszenia prawa (także pracowników i współpracowników), opartej
m.in. na kryterium dochowania należytej staranności w zapewnieniu procedur
compliance w spółce i zarządzania nieprawidłowościami,

• wymuszenia na przedsiębiorcach coraz bardziej szczegółowych procedur
kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przestrzegania prawa w
podmiotach gospodarczych.

2. Rosnące ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć w firmie
• Coraz więcej firm ma problem z nadużyciami pracowniczymi – wg PwC nawet

50% firm boryka się z problemem nadużyć pracowniczych, co druga z nich
identyfikuje straty finansowe z tego tytułu na poziomie 400 tys. złotych rocznie,

• Rośnie skala przestępczości ekonomicznej w Polsce, której ofiarami padają
nieprzygotowane organizacyjnie i proceduralnie przedsiębiorstwa – wg MSWiA
popełnianych jest ok. 190 tys. przestępstw rocznie (tych wykrywanych).
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Jak minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości

1. Wdrożenie funkcji compliance – czyli zapewnienie zgodności prowadzonej
działalności biznesowej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa,
przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami
etyki. Istotne jest, aby wdrażany system compliance był kompletny, dopasowany do
danej organizacji i konsekwentnie realizowany (nie pozorowany). Jego elementami
powinno być: analiza ryzyka nadużyć, weryfikacja kontrahentów, wdrożenie regulacji
wewnętrznych, zarządzanie nieprawidłowościami (whistleblowing), budowanie
kultury uczciwości w firmie, komunikacja oraz monitoring, aktualizacja i kontrola
procesu compliance.

2. Wdrożenie systemu do zarządzania nieprawidłowościami – jest kluczowym
elementem systemu compliance organizacji, jak również skuteczną metodą do
minimalizacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w organizacji. System opiera się
na anonimowej komunikacji z pracownikami (sygnalistami). Rekomendowane przez
nas narzędzie (system e-nform) jest rozwiązaniem portalowym, które gwarantuje
bezpieczeństwo i anonimowość informacji oraz osób zgłaszających nadużycia.

Compliance

Whistleblowing



Korzyści z wdrożenie systemu do zarządzania nieprawidłowościami

Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności zarządu i firmy2

Minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości1

Wypełnienie nowych wymogów prawnych
(Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Dyrektywa UE dot. sygnalistów)

3

Budowanie kultury uczciwości w organizacji 4

Poprawa rentowności przedsiębiorstwa5



Platforma anonimowej komunikacji (obsługa sygnalistów)

Platforma e-nform to bezpieczne i efektywne narzędzie do anonimowego dialogu między pracownikami i 
pracodawcą umożliwiająca efektywne zgłaszanie i zarządzanie nieprawidłowościami w organizacji.

System oparty jest o architekturę klient-serwer gdzie dostęp
odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. O autentyczności
usługi informuje użytkownika dedykowany certyfikat SSL.

Platforma posiada dwustopniowy system autoryzacji. W pierwszym
kroki należy podać wspólne dla wszystkich pracowników hasło do
platformy. W dalszym kroku anonimowy sygnalista ma dostęp do
swojego zgłoszenia poprzez jednorazowy identyfikator oraz kod PIN
zgłoszenia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość w sposób bezpieczny
i efektywny prowadzić dialog z pracownikami, gwarantując
poufność oraz anonimowość, zarówno przekazywanych informacji
oraz ich samych.



Zarządzanie informacjami o nieprawidłowościach

Platforma e-nform to skuteczne zarządzanie przekazaną informacją, poprzez: 
• monitorowanie procesu jej rozpatrywania,
• prowadzenie dialogu ze zgłaszającym. 

Narzędzie posiada wbudowany moduł komunikacji wzajemnej z
pracownikami (sygnalistami) w formie czatu oraz obszar służący do
prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Umożliwia to
kompleksowe i skuteczne zarządzanie pozyskanymi informacjami.

Warunkiem niezbędnym, aby komunikacja z anonimowym
sygnalistom była możliwa, jest zapisanie przez niego danych
identyfikacyjnych dokonanego zgłoszenia (identyfikator oraz kod
PIN). Jeżeli tego nie zrobi traci bezpowrotnie możliwość
uczestniczenia w wymianie informacji z firmą. Dlatego podczas
komunikacyjnego wdrażania platformy dbamy o budowanie
świadomości w tym zakresie. Przekonujemy pracowników, że jako
sygnaliści są bezpieczni i anonimowi. Jak również, że kluczowa jest
możliwość kontaktu zwrotnego z nimi podczas wyjaśniania danego
zgłoszenia.



Gromadzenie i przetwarzanie danych ze zgłoszeń

e-nform to efektywne gromadzenie i przetwarzanie informacji pochodzących ze zgłoszeń. 

System umożliwia indywidualne zdefiniowanie kategorii oraz
typów nieprawidłowości zgodnie z potrzebą oraz specyfiką firmy.
Ewentualne zmiany w tym zakresie można wprowadzić w każdym
momencie. Dzięki temu mamy możliwość efektywnego
gromadzenia oraz przetwarzania informacji pozyskanych od
pracowników.

Informacje dot. zgłoszeń są przetwarzane w bazie danych, która
umożliwia ich sortowanie, wnioskowanie oraz raportowanie. Jest
to funkcjonalność niezbędna do efektywnego prowadzenia
postępowań wyjaśniających, będących wymogiem formalnych
każdej organizacji.

Skuteczne zarządzanie nieprawidłowościami w systemie e-nform
gwarantuje kompletność informacji - nic nam nie zginie, nie
zostanie zapomniane lub usunięte. Zapewnia to należytą
staranność kierownictwa organizacji w tym aspekcie.



Raportowanie procesu zarządzania nieprawidłowościami

Platforma e-nform to możliwość bieżącej analizy zgłoszeń, pod względem ich liczby, przydatności, a także 
skuteczności ich obsługi. 

Platforma jako narzędzie informatyczne umożliwia
zaawansowane raportowanie. Możemy na każdym etapie
zarządzania procesem nieprawidłowości sprawdzić: liczbę
zgłoszeń, ich przydatność dla organizacji, typy i status
dokonanych zgłoszeń, itd.

Raportowanie może odbywać się wg parametru ilościowego lub
jakościowego, według zdefiniowanego przedziału czasowego.

Raportowanie jako dowód zarządzania nieprawidłowościami w
organizacji będzie bardzo istotne w sytuacji prowadzenia przez
służby kontroli lub ścigania działań na terenie firmy. Jest to
bowiem skuteczna forma obrony organizacji, poprzez
wykazanie że firma przyjmuje zgłoszenia oraz prowadzi
postępowania wyjaśniające w sposób realny (nie pozorowany).
Raport z systemu będzie tego potwierdzeniem.



Zarządzanie danymi wrażliwymi i osobowymi (RODO)

e-nform to efektywne i zgodne z prawem zarządzanie danymi wrażliwymi i osobowymi. 

System został zaprojektowany zgodnie z nowymi wymogami
prawa w zakresie zarządzanie danymi osobowymi (RODO).

Platforma umożliwia oznaczenie zgłoszenia, które zawiera dane
osobowe lub wrażliwe. W ten sposób osoby mające dostęp do
takiego zgłoszenia, posiadają informacje o fakcie przetwarzania
danych osobowych lub danych wrażliwych.

W systemie jest możliwość anonimizacji danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu. Jest to działanie nieodwracalne, które
skutkuje całkowitą anonimizacją tych danych. W zgłoszeniu
zostaną one zastąpione gwiazdkami a fakt ich anonimizacji
zostanie zarejestrowany na karcie danego zgłoszenia. Jest to
kluczowa funkcjonalność w kontekście bezpieczeństwa danych
osobowych lub wrażliwych w sytuacji, w której postępowanie
prowadzi wiele osób.



Bezpieczeństwo teleinformatyczne

e-nform to bezpieczeństwo systemu zbudowane w oparciu o najnowsze technologie.

Bezpieczeństwo platformy zbudowane jest na 4 kluczowych
komponentach:
1. E-nform Core – komponent odpowiedzialny za warstwę interfejsu

użytkownika, dostęp do danych i logikę systemu,
2. E-nform Antyvirus – komponent odpowiedzialny za skanowanie

przesłanych do platformy dokumentów (załączników). Baza danych
wirusów aktualizowana jest codziennie,

3. E-nform DB – komponent odpowiedzialny za przechowywanie
danych. Są one przechowywane w formie zaszyfrowanej co w
przypadku kradzieży uniemożliwia ich odczyt. Szyfrowanie danych
wrażliwych odbywa się z wykorzystaniem AES 256 bit – metody
zatwierdzonej przez U.S. National Institute of Standards and
Technology (NIST),

4. E-nform Metadata – komponent odpowiedzialny za usuwanie tzw.
metadanych z przesłanych dokumentów, przede wszystkim w celu
ochrony tożsamości sygnalistów.



Oferta



Zakres usługi - obsługa zgłoszeń z wykorzystaniem systemu e-nform

Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości

Procedura dot. zgłaszania nieprawidłowości 
i prowadzenia postępowań wyjaśniających

Komunikacyjne wdrożenie usługi w organizacji

Zakup licencji rocznej, hosting, konfiguracja systemu 

Usługi dodatkowe

Usługa: przyjmowanie zgłoszeń, klasyfikacja i ocena 
zgłoszeń, komunikacja z sygnalistami w systemie 

C

D

A

B

Przygotowaliśmy ofertę dot. wspólnej platformy dla Członków
POiD do zarządzania nieprawidłowościami. Dzięki temu każda z
firm otrzyma dedykowaną obsługę zgłoszeń dot. jej organizacji
w ramach usługi z wykorzystaniem systemu e-nform. Jej
elementami będą: zakup dedykowanej licencji systemu wraz z
konfiguracją, hosting systemu w chmurze MS Azure,
przyjmowanie zgłoszeń od pracowników (sygnalistów),
klasyfikacja i ocena zgłoszeń w zakresie compliance oraz
komunikacja z sygnalistami w systemie.

Usługami dodatkowymi są wdrożenie procedury prawnej
zarządzania nieprawidłowościami w organizacji oraz wdrożenie
komunikacyjne (kluczowe dla skuteczności tego rozwiązania).
Wdrożenie komunikacyjne polega na uruchomieniu zestawu
działań informacyjnych dla pracowników w celu podniesienie ich
świadomości oraz wskazanie roli pracowników w tym procesie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firma nie musi samodzielnie
organizować całego procesu zarządzania nieprawidłowościami.
Minimalizuje koszty organizacyjne i finansowe, a co
najważniejsze otrzyma usługę na najwyższym poziomie
koordynowaną przez POiD.



Oferta - koszt kompleksowej obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem systemu e-nform

Lp. Pozycja Specyfikacja Koszt (netto)
1 Obsługa zgłoszeń • Zakup licencji rocznej systemu e-nform (do 150 użytkowników)

• Konfiguracja systemu pod potrzeby Klienta 

• Infrastruktura informatyczna (chmura MS Azure)

• Przyjmowanie zgłoszeń

• Klasyfikacja zgłoszeń 

• Ocena zgłoszeń w zakresie compliance

• Prowadzenie komunikacji zwrotnej z sygnalistami 

900 zł

/miesięcznie/firma 

2 Wdrożenie procedury 

zgłaszania 

nieprawidłowości

• Opracowanie (licencja wieczysta z możliwością modyfikacji dzieła) kompletnej procedury 

zgłaszania nieprawidłowości w organizacji

1 000 zł/firma

3 Komunikacyjne 

wdrożenie 

whistleblowingu

(1 zestaw dla firm 

- minimum 30 firm)

• Przygotowanie strategii komunikacji 
• Przygotowanie dedykowanego kontentu
• Przygotowanie projektów graficznych (mailing, plakat)
• Produkcja plakatów
• Produkcja filmu dot. usługi 

1 000 zł/firma
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W przypadku zainteresowania prosimy 
o kontakt z biurem POiD: 

Biuro Związku Polskie Okna i Drzwi
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
03-219 Warszawa
Tel: 22 743 87 02
E-mail: biuro@poid.eu


