
Przy wdrażaniu programów etycznych i systemów whistleblowing pojawia 
się szereg dylematów, przed którymi stają organizacje:

Jak uporządkować działania 
i rozwiązania z zakresu etyki 
i compliance we wszystkich 
obszarach funkcjonowania firmy?

Zaangażować i zmotywować 
pracowników firmy do etycznego 
zachowania i dbałości o 
kultywowanie wartości firmy?

Jak uspójnić wśród kadry 
menedżerskiej rozumienie zapisów 
kodeksu etyki, a tym samym jej 
podejście do komunikowania zasad 
postępowania w zespołach?

Jak zbudować zaufanie pracowników 
i innych interesariuszy do systemu 
zgłaszania nieprawidłowości w 
organizacji?

W jaki sposób uwzględniać aspiracje i 
możliwości firmy w zakresie 
budowania jej  kultury organizacyjnej 
opartej o wartości i etykę?

Jak wzmacniać wiarygodność oraz 
reputację firmy w oczach 
interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych?

Na czym bazujemy przy budowie kompleksowego programu etycznego w ramach 
systemu przeciwdziałania nadużyciom w organizacji?

Prawidłowa identyfikacja 
zagrożenia ryzykiem nadużyć 
obejmująca potencjalne straty 
finansowe i niefinansowe oraz 
podatność organizacji na ich 

wystąpienie

Przeprowadzenie kampanii komunikacyjno-
edukacyjnej wzmacniającej efektywność 

identyfikacji, oceny oraz przeciwdziałania 
potencjalnym ryzykom, obejmującej całą 

kadrę kierowniczą, wszystkich pracowników i 
wybrane grupy interesariuszy zewnętrznych

Zintegrowanie rozwiązań 
z zakresu programu etyki 

i przeciwdziałania nadużyciom 
z innymi procedurami 

i regulacjami w organizacji
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Jesteśmy autorami 
i współautorami inicjatyw 
oraz publikacji dotyczących 
etyki, kultury zgodności, a także 
przeciwdziałania korupcji 
i innym nadużyciom w firmach

Na co dzień wspieramy naszych klientów w takich działaniach jak: 

Tworzenie i wdrażanie systemów 
whistleblowing, programów 
etycznych, kodeksów etyki, funkcji 
rzecznika ds. etyki

Identyfikacja i ocena ryzyka 
nadużyć i nieprawidłowości 

Przeglądy i usprawnianiu funkcji 
compliance w organizacji

Przeglądy zgodności polityk 
i procedur z regulacjami 
m.in. antykorupcyjnymi

Opracowanie i wdrożenie strategii 
zapobiegania nadużyciom w 
organizacji

Szkolenia i warsztaty dla  zarządów, 
menedżerów i pracowników 
z zakresu zapobiegania nadużyciom 
i działaniom nieetycznym

Jesteśmy doświadczonym zespołem 
profesjonalistów różnych specjalności

Posiadamy unikatowe kompetencje i dysponujemy skutecznymi metodykami pracy, 
które z powodzeniem pozwalają nam realizować złożone projekty dla naszych 
klientów


