OFERTA SZKOLENIOWA
T
E-LEARNING
WHISTLEBLOWING – JAK REAGOWAĆ NA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MIEJSCU PRACY?

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
DOKUMENT POUFNY

TEMAT

Szkolenie dla pracowników dot. sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie w formie e-learningu, dostępne on-line, 24/7 na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, smartfon, tablet)

TREŚĆ SZKOLENIA
Wiedza w szkoleniu podana jest w formie rysunkowych historii. Słuchacz przechodzi przez interaktywną ścieżkę
wyboru, gdzie w przystępny sposób omawiane są informacje z zakresu wewnętrznej procedury zgłoszeń ważne dla
pracowników, m.in:
- zakres naruszeń podlegających sygnalizowaniu;
- rodzaje kanałów zgłoszeń;
- zagadnienia poufności i anonimowości zgłoszeń;
- zasady pracy komisji wyjaśniającej;
- ryzyka związane z sygnalizowaniem na zewnątrz organizacji;
- zakaz działań odwetowych i ich konsekwencje;
Wszystkie przykłady zostały zbudowane w oparciu o obowiązujący w obszarze ochrony sygnalistów stan prawny,
którego podstawą jest unijna Dyrektywa w sprawy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, obowiązująca
od 17 grudnia 2021 r. Uwzględniają też prognozowane zmiany, która mają nastąpić wraz z wejściem w życie ustawy o
ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Przewidziany czas trwania szkolenia: ok. 30-40 min
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FUNKCJE SZKOLENIA
•

•
•
•
•
•

praktyczne podejście do tematu ochrony sygnalistów poprzez wizualizację sytuacji i procesu zgłaszania
nieprawidłowości;
zapewnienie informacji zwrotnej i wskazówek w trakcie, a także po zakończeniu każdej historii;
interaktywna ścieżka wyboru;
wykorzystanie wizualizacji graficznych, audio i video;
możliwość wielokrotnego powtarzania kursu lub jego wybranych elementów;
odniesienie do wewnętrznej procedury zgłoszeń posiadanej przez klienta.

DODATKOWE OFERUJEMY
•
•
•
•

zaproszenia i powiadomienia uczestników szkolenia za pomocą poczty e-mail;
wsparcie techniczne dla uczestników szkolenia;
raportowanie o postępach i aktywności uczestników;
certyfikaty po zakończeniu szkolenia.

Na życzenie klienta istnieje możliwość przetłumaczenia e-learningu z języka polskiego na inne języki.
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WYNAGRODZENIE

T

Liczba pracowników biorących udział w elearningu

Koszt e-learningu dla jednego
pracownika

1-49

100

50-249

85

Opłata za moderowanie procesu elearningu i obsługę klienta przez Linię
Etyki

650
250 - 599

65

600 <

45

Podane kwoty
∙
nie obejmują podatku VAT
∙
waluta PLN
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LINIA ETYKI W LICZBACH

1

2010

100 000
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11

JESTEŚMY PIERWSZĄ
FIRMĄ W POLSCE
OFERUJĄCĄ
KANAŁY
SYGNALIZOWANIA

MAMY NAJDŁUŻSZE
EKSPERCKIE
DOŚWIADCZENIE
- OD 2010 ROKU
NA POLSKIM RYNKU

OBEJMUJEMY
OCHRONĄ
PONADT100 TYS.
PRACOWNIKÓW
NASZYCH
KLIENTÓW

UDOSTĘPNIAMY
PLATFORMĘ
INTERNETOWĄ
W 7 JĘZYKACH

OBSŁUGUJEMY
INFOLINIĘ
CZYNNĄ
11 GODZIN
DZIENNIE

LINIA ETYKI W LICZBACH
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Nasze doświadczenie
i rekomendacje:
Linia Etyki miała przyjemność
wspierać budowanie kultury
organizacyjnej m.in.
w następujących organizacjach:
REKOMENDACJE DO OKAZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
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