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Wchodzi w życie nowe uregulowanie odnośnie systemu 
sygnalistów  

Szanowni Państwo, 

 

przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych 

wytycznych jest dla koncernu Volkswagen 

najważniejszym priorytetem. Tylko wtedy, gdy 

przestrzegane są normy oraz wewnętrzne wytyczne, możemy zminimnalizować lub całkowicie zlikwidować ryzyko 

wystąpienia szkód w naszym koncernie, wśród naszych pracowników oraz partnerów handlowych. Dlatego też 

postępowanie niezgodne z naszymi wytycznymi jest nieakceptowalne, a naszym obowiązkiem jest szybkie 

rozpoznanie, zdefiniowanie i natychmiastowe zlikwidowanie naruszenia. Powyższy proces wymaga od nas wszystkich 

niezwykłej uwagi oraz gotowości do zgłaszania konkretnych przypadków poważnych naruszeń przepisów prawa i 

zasad już w momencie ich pojawienia się. Poważnie traktujemy również wszelkie informacje o naruszeniach od 

naszych kontrahentów, klientów  oraz osób trzecich. Wszyscy musimy dążyć do tego by w naszej firmie stworzyć 

atmosferę, w której można rozmawiać o wszelkich zachowaniach, również tych niewłaściwych. Takie rozmowy mogą 

być prowadzone w zespołach, z przełożonym lub ze współpracownikami. 

 

Dla sytuacji, w przypadku których ze względu na ich wagę nie można ich wyjaśnić na forum, w danym zespole, powstał 

udoskonalony system zgłaszania naruszeń (system sygnalistów). System ten służy do zgłaszania poważnych naruszeń 

wytycznych oraz przepisów prawa. Jest on niezwykle ważnym elementem dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. 

System sygnalizacyjny gwarantuje przedsiębiorstwu uczciwe oraz przejrzyste postępowanie zapewniając tym samym 

ochronę osób poszkodowanych oraz samych sygnalistów. Spójne i szybkie procesy, poufne oraz profesjonalne 

sprawdzanie pozyskanych informacji przez ekspertów wewnętrznych, tworzą fundament tego systemu. 

 

Dlaczego ważne jest zgłaszanie naruszeń przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych? 

 

Informacje dotyczące niewłaściwego zachowania pozwalają zapobiec powstawaniu szkód oraz prawnych konsekwencji 

zarówno dla naszego przedsiębiorstwa, jak i dla nas jako jego pracowników. Jeżeli dojdzie do poważnych naruszeń, bardzo 

ważne jest, aby w odpowiednim czasie je rozpoznać, jak najszybciej przeprowadzić dochodzenie oraz zminimalizować je lub 

całkowicie zlikwidować ich skutki. Naruszenia dają nam też możliwość wyciągnięcia wniosków, udoskonalenia naszych 

procesów oraz bieżącej optymalizacji struktury przedsiębiorstwa. 

 

Co oznacza pojęcie „poważne naruszenie przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych“? 

 

„Poważne naruszenie przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych" występuje wtedy, gdy w sposób fundamentalny naruszone 

zostaną interesy naszego koncernu, w szczególności nadszarpnięta zostanie nasza reputacja. Przykładami poważnego 

naruszenia przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych są: 

 

 naruszenia i przestępstwa z zakresu gospodarki związane z korupcją, podatkami, środowiskiem, 

 naruszenia przepisów prawa w zakresie praw człowieka (Karta Praw Człowieka ONZ, zakaz pracy dzieci), 

 naruszenia w zakresie przepisów prawa kartelowego i konkurencji, 

 naruszenia przepisów ustawy dot. przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 

 

 

Dotyczy wszystkich pracowników PIA PL 

Komunikat  
 
Wystosowany przez kadrę zarządzającą koncernu Volkswagen AG 

 

Dotycz wdrożenia nowego systemu sygnalistów 

 



  

 Internal 

 naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa produktów, 

 naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, 

 naruszenia przepisów rozporządzenia RODO, 

 naruszenia przepisów przez pracowników zatrudnionych na wyższych stanowiskach kierowniczych, 

 naruszenia przepisów prawa odnoszących się do zakazu dyskryminacji sygnalistów. 

 

Naruszenia dot. przepisów prawa amerykańskiego odnoszących się do ochrony środowiska zawsze są traktowane jako 

poważne naruszenie przepisów. 

 

Co zmieniło się w istniejącym już systemie sygnalistów? 

 

System sygnalistów został zoptymalizowany poprzez stworzenie nowej wersji koncernowej wytycznej. Duży nacisk kładziony 

jest na wypróbowane już kanały komunikacyjne, takie jak rzecznicy praw obywatelskich (nasi adwokaci). Wszelkie sygnały o 

nieprawidłowościach traktowane są w sposób poufny, a sygnalista sam decyduje czy chce pozostać anonimowy. Specjalnie 

zabezpieczony kanał online oraz rzecznicy praw obywatelskich gwarantują, że wszelkie informacje kierowane są w sposób 

anonimowy bezpośrednio do biura audytu dochodzeniowego w koncernie. 

 

Kompleksowa ochrona sygnalistów oraz osób poszkodowanych 

 

System sygnalistów gwarantuje największą możliwą do tej pory ochronę sygnalistów oraz osób poszkodowanych. Śledztwo 

wszczynane jest po bardzo dokładnej weryfikacji informacji oraz przy uwzględnieniu punktów (wymagań) odnoszących się do 

danego naruszenia. W odniesieniu do osób poszkodowanych, zasada domniemanej niewinności obowiązuje do momentu, w 

którym nie dowiedziono im faktu naruszenia przepisów prawa czy wewnętrznych wytycznych. Osoby takie traktowane są w 

sposób uczciwy, wysłuchiwane są w stosownym czasie oraz zrehabilitowane w przypadku, gdy podejrzenia w stosunku do nich 

okażą się niesłuszne. W trakcie całego śledztwa obowiązuje ścisła poufność oraz obowiązek zachowania tajemnicy.  

Sygnaliści podlegają ochronie, ich tożsamość, o ile podejmą taką decyzję i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

nie zostaje ujawniana.  

Dyskryminowanie sygnalistów stanowi poważne naruszenie prawa i nie jest i nie będzie tolerowane. 

 

Jaka jest rola biura audytu dochodzeniowego w koncernie? 

 

W biurze audytu dochodzeniowego pracują doświadczeni, wyspecjalizowani w tym obszarze rzecznicy praw obywatelskich 

(nasi adwokaci). Odbierają oni wszelkie informacje o naruszeniach oraz weryfikują je pod kątem konkretnych punktów 

(wymagań) odnoszących się do danego naruszenia prawa lub wewnętrznych wytycznych. Wszczęcie śledztwa zlecają tylko 

wtedy, gdy zaistnieją przesłanki wskazujące na poważne naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych wytycznych. W takich 

przypadkach śledztwo powierzane jest konkretnej jednostce śledczej w koncernie (dział rewizji, dział bezpieczeństwa 

koncernowego, dział prawny). Po zakończeniu danego śledztwa biuro audytu dochodzeniowego ma obowiązek zadbać o to, by 

w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń podjęte zostały odpowiednie działania. 

 

Jaka jest rola pracowników koncernu Volkswagen? 

 

Każdy pracownik, który zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniami udziela informacji odnośnie zapytań związanych z 

danym naruszeniem, pomaga i chroni spółkę oraz wszystkich jej pracowników, gdyż poważne naruszenia mogą prowadzić do 

znacznych szkód oraz konsekwencji natury prawnej dla przedsiębiorstwa i jego pracowników. Dodatkowo informacje takie 

pomagają firmie w optymalizowaniu procesów oraz ulepszaniu struktur przedsiębiorstwa. 

 

Jaka jest rola kadry zarządzającej danej spółki? 

 

Od kadry zarządzającej oczekujemy, aby pełniła rolę wzorów do naśladowania, postępowała zgodnie z zasadami oraz 

wspierała i umacniała właściwe zachowanie swoich podwładnych i współpracowników. Naruszenia zasad, w szczególności 

naruszenia przepisów prawa, nie będą tolerowane. Każdy kierownik musi to wyraźnie zakomunikować swoim podwładnym. 

Członkowie kadry zarządzającej, posiadający wiedzę w odniesieniu do poważnych naruszeń przepisów prawa lub 

wewnętrznych wytycznych, zobowiązani są do zgłaszania takich naruszeń poprzez system sygnalizacyjny. 

W przypadku, gdy przepisy prawa lub obowiązujące w przedsiębiorstwie wewnętrzne wytyczne, np. kodeks postępowania 

(Code of conduct), naruszy członek wyższej kadry zarządzającej, naruszenie można od razu sklasyfikować jako poważne, w 

rozumieniu wytycznej. 
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Gdzie można zgłaszać informacje?  

 

Wszelkie naruszenia można zgłaszać do: 

  

Biuro audytu dochodzeniowego 

Poczta: Porschestraße 26-30 38440 Wolfsburg, Skrzynka pocztowa 1717 38436 Wolfsburg Niemcy 

Telefon +800 444 46300/ +49 5361 946300   

E-Mail: io@volkswagen.de 

Kanał do zgłoszeń online: https://www.bkms-system.com/vw 

 

 

Naruszenia można zgłaszać na trzy sposoby: 

 

A. Listownie – pisząc na adres wskazany powyżej 

B. Poprzez kanał online wskazany powyżej  

C. Poprzez infolinię wskazaną powyżej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z dostępnością infolinii, w celu 

zgłoszenia naruszenia, prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacyjnych. 

 

Więcej informacji odnośnie anonimowego systemu zgłaszania nadużyć znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: 

 

https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html 
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