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1. CEL I ZAKRES

Solutions 30 SE (Solutions 30 lub Firma) dokłada wszelkich starań, aby działać uczciwie i w zgodzie z przepisa-
mi ustawowymi oraz wykonawczymi. Jednocześnie mamy świadomość, że każda organizacja może być narażo-
na na ryzyko popełnienia błędów lub nieświadomego przyzwalania na niewłaściwe postępowanie. Wierzymy, 
że poprzez promowanie w organizacji kultury otwartości, uczciwości, etycznego zachowania i odpowiedzialno-
ści możemy przyczynić się do zapobiegania takim sytuacjom. Naszym obowiązkiem jest rozpoznawanie takich 
sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich naprawienia.

Dlatego też firma Solutions 30 i jej spółki zależne (zwane dalej Grupą Solutions 30) ustanowiły i przyjęły niniej-
szą globalną politykę informowania o nieprawidłowościach (Polityka informowania o nieprawidłowościach). 
Ma ona zastosowanie do wszystkich spółek zależnych Grupy Solutions 30 we wszystkich obszarach prawnych, 
w których prowadzimy działalność. Jeżeli lokalne przepisy ustawowe lub wykonawcze zapewniają wyższy po-
ziom ochrony niż ten zawarty w niniejszej Polityce informowania o nieprawidłowościach, pierwszeństwo mają 
przepisy lokalne.

Oczekujemy, że osoby, które mają poważne i autentyczne obawy dotyczące dowolnego aspektu funkcjono-
wania Spółki, zgłoszą się do nas i  je wyrażą.  Celem niniejszej Polityki informowania o nieprawidłowościach jest 
zagwarantowanie osobom zgłaszającym, że mogą zgłaszać tego typu wątpliwości, nie obawiając się represji. 
Zostaną one potraktowane poważnie, a sprawy zostaną odpowiednio zbadane z zachowaniem zasad pouf-
ności. 

Polityka informowania o nieprawidłowościach ustanawia procedury, zgodnie z którymi osoby mające uzasad-
nione podstawy, by sądzić, że w Grupie Solutions 30 ma lub może mieć miejsce przypadek niewłaściwego 
postępowania w miejscu pracy, mogą zgłaszać swoje wątpliwości. 

Celem niniejszej polityki jest w szczególności zapewnienie środków sygnalistom (zgodnie z definicją poniżej) 
do zgłaszania niezgodnego z prawem działania lub zaniechania, które stanowi lub może stanowić naruszenie 
— lub zachętę do naruszenia — przepisów ustawowych lub wykonawczych, wartości i zasad ustanowionych 
w kodeksie postępowania Grupy Solutions 30 (Kodeks postępowania), zasad kontroli wewnętrznej, polityk/
procedur Spółki i/lub które mogłoby — w relacji z jedną lub kilkoma spółkami Grupy Solutions 30 — wyrządzić 
jakiekolwiek szkody (np. ekonomiczne, środowiskowe, dotyczące bezpieczeństwa pracowników lub osób trze-
cich albo tylko wizerunkowe) spółkom z Grupy Solutions 30 i ich klientom, udziałowcom, partnerom, osobom 
trzecim oraz, bardziej ogólnie, społeczności.

2. DEFINICJE

2.1 Komitet Audytu: jeden z komitetów Rady Nadzorczej (zgodnie z definicją poniżej).

2.2 Upoważniona osoba prowadząca sprawę: Dyrektor Działu Prawnego Grupy (podlegający Zarządowi) lub 
Dyrektor Działu Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy (podlegający funkcjonalnie Komitetowi Audytu 
Spółki) oraz członkowie ich zespołów, jeśli dotyczy.

2.3 Niewłaściwe postępowanie: Dla celów niniejszej Polityki informowania o nieprawidłowościach Solutions 
30 uznaje następujące sprawy i próby ich zatajenia za Niewłaściwe postępowanie: 

• popełnienie lub prawdopodobieństwo popełnienia czynu niezgodnego z prawem — cywilnym lub kar-
nym — na szczeblu lokalnym, krajowym, Unii Europejskiej lub międzynarodowym; lub

• naruszenie Kodeksu postępowania Solutions 30 lub Kodeksu postępowania partnerów biznesowych; lub
• naruszenie, niewdrożenie lub nieprzestrzeganie jakiejkolwiek polityki Solutions 30; lub
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• nieprofesjonalne zachowanie niezgodne z ustalonymi standardami praktyki.

Mimo że Sygnalistów (zgodnie z definicją poniżej) zachęca się do zgłaszania wszystkich tematów istotnych 
dla przestrzegania wyżej wymienionych ram, następujące tematy stanowią szczególne ryzyko dla Solutions 
30. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pracownicy, partnerzy biznesowi i inne osoby zgłaszały (podejrzewane) 
naruszenia dotyczące: 

• prawa antymonopolowego 
 Przykład: zmowa z inną firmą oferującą tę samą usługę w celu uzyskania określonej ceny. 

• Korupcja 
 Przykład: oferowanie pieniędzy osobie podejmującej decyzję o przyznaniu kontraktu przez potencjal-

nego klienta. 

• prawa ubezpieczeń społecznych 
Przykład: zatrudnianie freelancerów jako fikcyjnych samozatrudnionych. 

• bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Przykład: przekraczanie ustawowego czasu pracy lub nieprzestrzeganie okresów odpoczynku. Nie  
 stosowanie niezbędnych środków ostrożności przy niektórych rodzajach pracy, np. pracodawca nie  
 zapewnia niezbędnego sprzętu (zabezpieczającego) do wykonania określonego zadania.

• prawa rynków kapitałowych 
Przykład: ważne informacje są celowo ukrywane i nieudostępniane, co szkodzi inwestorom/interesa-
riuszom.

• innych czynów przestępczych przeciwko osobom trzecim lub Spółce (np. oszustwa) Przykład: 
podawanie fałszywych informacji o produkcie/przekłamywanie danych liczbowych w celu przyspiesze-
nia jego sprzedaży.

Polityka informowania o nieprawidłowościach nie obejmuje spraw dotyczących złego lub niesprawiedliwego za-
rządzania, nieefektywnych systemów ani innych informacji operacyjnych. Pracownicy, którzy chcą zgłosić kwestie 
dotyczące tych obszarów, powinni skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub — jeśli uznają to 
za stosowne — z odpowiednim działem kadr. 

2.4 ZarząD: organ korporacyjny Solutions 30 wybierany przez Radę Nadzorczą, któremu powierza się zarzą-
dzanie i prowadzenie spraw ogólnych Solutions 30.

2.5 Platforma: specjalna internetowa platforma informatyczna udostępniona przez osobę trzecią, zapewnia-
jąca bezpieczną, dwukierunkową komunikację między Sygnalistą a Upoważnioną osobą prowadzącą spra-
wę. Platforma dostępna jest tutaj. 

2.6 Komitet Sprawy: komitet składający się z Dyrektora Działu Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy, Dyrek-
tora Działu Prawnego Grupy oraz, w stosownych przypadkach, przełożonego pracownika i lokalnej osoby 
kontaktowej ds. kadr (w razie potrzeby także członka Zarządu lub Komitetu Audytu).

2.7 Solutions 30: spółka europejska (société européenne) założona i istniejąca zgodnie z prawem luksem-
burskim, z siedzibą pod adresem 3, rue de la Reine, Wielkie Księstwo Luksemburga, L-2418 Luksemburg, 
zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B 179.097. 

2.8 Grupa Solutions 30: firma Solutions 30, która jest spółką dominującą grupy, oraz wszystkie jej spółki zależne.

https://solutions30.integrityline.com
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2.9 Rada Nadzorcza: oznacza radę nadzorczą Spółki wybieraną przez akcjonariuszy, której głównym zadaniem 
jest sprawowanie stałego nadzoru nad Zarządem.

2.10 Sygnalista: osoba twierdząca, że jej pracodawca lub inna osoba dopuściła się wykroczenia, które narusza 
prawo lub może wyrządzić szkodę innej osobie. Sygnalistą w Solutions 30 może być:

 1)  pracownik, były pracownik lub aplikant Solutions 30 na etapie poprzedzającym podpisanie umowy;
 2)  klient, dostawca, partner, konsultant, udziałowiec lub podwykonawca Solutions 30;
 3)  każda inna osoba wiedząca o rzeczywistym lub zamierzonym niewłaściwym postępowaniu.

2.11 Zgłoszenie nieprawidłowości:  zgłoszenie dokonane przez sygnalistę zawierające informacje o możli-
wym Niewłaściwym postępowaniu, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 2.1. Szczegółowe informacje znaj-
dują się w sekcji 3 poniżej.

3. PROCEDURA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

3.1 Sygnaliści, którzy odkryją lub w inny sposób dowiedzą się o możliwym Niewłaściwym postępowaniu, takim 
jak niezgodne z prawem postępowanie lub nieprawidłowości popełnione przez strony, które mają relacje 
z jedną lub kilkoma spółkami Grupy Solutions 30 w trakcie swojej działalności zawodowej lub które mają 
wpływ na wspomnianą działalność zawodową, są zachęcane do postępowania zgodnie z niniejszą proce-
durą, w dobrej wierze i z uzasadnionych pobudek, poprzez natychmiastowe zgłaszanie działań, zdarzeń i 
okoliczności, które ich zdaniem spowodowały wspomniane naruszenia i/lub działania sprzeczne z zasadami 
Grupy Solutions 30. W każdym przypadku muszą oni zachować poufność otrzymanych informacji i po-
wstrzymać się od przeprowadzania jakichkolwiek niezależnych analiz i/lub dochodzeń.

3.2 Ogólnie rzecz biorąc, (i) Sygnalista powinien niezwłocznie zgłosić swoje obawy dotyczące kwestii podlega-
jących zgłoszeniu w pierwszej kolejności swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub (ii) jeżeli nie czuje 
się z tym komfortowo lub uważa, że w danych okolicznościach jest to niewłaściwe, może również sforma-
lizować swoje obawy w formie Zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnej, bezpiecznej i 
poufnej Platformy internetowej. 3.2 Ogólnie rzecz biorąc, (i) Sygnalista powinien niezwłocznie zgłosić 
swoje obawy dotyczące kwestii podlegających zgłoszeniu w pierwszej kolejności swojemu bezpośrednie-
mu przełożonemu lub (ii) jeżeli nie czuje się z tym komfortowo lub uważa, że w danych okolicznościach 
jest to niewłaściwe, może również sformalizować swoje obawy w formie Zgłoszenia nieprawidłowości za 
pośrednictwem specjalnej, bezpiecznej i poufnej Platformy internetowej.

3.3 Ze względu na skuteczność dochodzenia najlepiej jest, aby Sygnaliści ujawniali swoją tożsamość. Firma 
Solutions 30 podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zachowania poufności.

3.4 Zgłoszenie nieprawidłowości musi być szczegółowe i udokumentowane, tak aby zawierało przydatne i 
odpowiednie informacje pozwalające skutecznie zweryfikować jego prawdziwość. Jeżeli informacje te są 
znane Sygnaliście, szczególnie ważne jest, aby Zgłoszenie zawierało poniższe elementy:

• szczegółowy opis zaistniałych zdarzeń;
• data i miejsce zdarzenia;
• imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób zaangażowanych lub informacje umożliwiające ich 

identyfikację;
• imiona i nazwiska innych osób, które mogą poświadczyć działania przedstawione w raporcie;
• odniesienia do jakichkolwiek dokumentów, które mogłyby potwierdzić, że zgłoszone działania miały 

miejsce.
3.5 W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat procesu zgłaszania niepra-

widłowości bądź okoliczności danej sprawy Sygnaliści mogą skontaktować się z odpowiednią osobą odpo-



5

SOLUTIONS 30 - Polityka informowania o nieprawidłowościach

wiedzialną za sprawy kadrowe. 

3.6 3.6 Sygnaliści są zachęcani do zgłaszania niewłaściwego postępowania za pośrednictwem wyżej wymie-
nionych kanałów wewnętrznych. Ma to na celu umożliwienie firmie Solutions 30 szybkiego wyeliminowa-
nia takich sytuacji środkami wewnętrznymi. Sygnaliści mają jednak prawo do zgłaszania naruszeń prawa UE 
właściwym organom oraz, w stosownych przypadkach, instytucjom Unii Europejskiej. 

4. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SPRAW

4.1 Firma Solutions 30 dokłada wszelkich starań, aby prowadzić pełne, szybkie i poufne dochodzenia w spra-
wie niewłaściwego postępowania, jeśli pozwalają na to okoliczności. Dochodzenia prowadzone są zgodnie 
z zasadami uczciwości proceduralnej, proporcjonalności i domniemania niewinności oraz z zasadą „czwor-
ga oczu”. 

4.2 Po otrzymaniu zgłoszenia Upoważniona osoba prowadząca sprawę zapoznaje się ze sprawą, ustala, czy 
mieści się ona w zakresie niniejszej Polityki informowania o nieprawidłowościach, sprawdza wiarygodność 
i angażuje drugą Upoważnioną osobę prowadzącą sprawę, aby zachować zasadę „czworga oczu”. 

4.3 W razie pytań Upoważniona osoba prowadząca sprawę w miarę możliwości skontaktuje się z Sygnalistą. W 
każdym przypadku otrzyma on potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu siedmiu (7) dni.

4.4  Aby chronić Sygnalistów i osoby podejrzane o domniemane wykroczenia, wstępne dochodzenie służy pod-
jęciu decyzji, czy należy przeprowadzić szczegółowe dochodzenie, a jeśli tak, to jaką formę powinno ono 
przybrać. W podjęciu tej decyzji musi uczestniczyć Dyrektor Działu Prawnego Grupy lub Dyrektor Działu 
Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy. Jeżeli wymagane jest pilne działanie, może ono zostać podjęte 
przed przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Nadrzędną zasadą, którą kieruje się Solutions 30, 
jest interes Spółki.

4.5 W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia lub podjęcia pilnych działań 
zwoływany jest Komitet Sprawy, który dokonuje przeglądu danej sprawy, ocenia ewentualny konflikt inte-
resów i decyduje o dalszych krokach.

4.6 Upoważniona osoba prowadząca sprawę lub, w określonych przypadkach, Komitet Sprawy, może w do-
wolnym momencie, na podstawie wstępnej oceny i powagi problemu, przekazać sprawę do następnej 
instancji, jeśli uzna to za stosowne. W uzasadnionych przypadkach obawy można: 

• skierować do Przewodniczącego Komitetu Audytu (który jest niezależnym członkiem Rady Nadzor-
czej);

• przekazać niezależnemu biegłemu rewidentowi;
• przekazać Policji lub innym organom ścigania.

4.7 Czas trwania, zakres i osoba odpowiedzialna za dochodzenie zależą od przedmiotu sprawy. W każdym 
przypadku Sygnalista otrzyma informację zwrotną na temat swojego zgłoszenia w ciągu trzech (3) miesię-
cy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej.

4.8 Dochodzenia mogą być prowadzone przez jednostki wewnętrzne na poziomie Grupy Solutions 30 lub 
kraju, np. Dział ds. Zgodności z Przepisami, Bezpieczeństwa, Prawny lub Kadr albo przez odpowiednich 
partnerów zewnętrznych, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Strona prowadząca 
dochodzenie przeprowadza je i przygotowuje raport przedstawiający przebieg oraz wyniki, tzn. potwier-
dzenie lub odrzucenie zarzutów.

4.9  Po przeprowadzeniu dochodzenia i w zależności od jego wyników Komitet Sprawy określa odpowiednie 
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środki dyscyplinarne. Za realizację działań i ich dokumentację odpowiada Dział Kadr. 

4.10 Sygnalista, z wyjątkiem sytuacji, w których nie pozwalają na to okoliczności, zostanie poinformowany o 
działaniach, jakie Solutions 30 zdecydowało się podjąć, i musi traktować wszelkie takie informacje z naj-
wyższą poufnością. 

5. POUFNOŚĆ I BRAK DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

5.1  Sygnalista, który ujawni lub zgłosi problem w ramach niniejszej Polityki informowania o nieprawidłowo-
ściach, będzie chroniony, jeśli:

1) ujawnia informacje w dobrej wierze; 
2) uważa je za zasadniczo prawdziwe; 
3) nie działa w złej wierze ani nie wysuwa fałszywych oskarżeń; 
4) nie dąży do osiągnięcia żadnych korzyści osobistych lub finansowych.

Ważne jest jednak, aby każdy, kto rozważa wniesienie zarzutów, upewnił się, że są one prawdziwe i uzasadnio-
ne. Nie należy wysuwać ich niesłusznie ani ze świadomością, że są one fałszywe. 

5.2 Wszelkie nadużycia niniejszej Polityki informowania o nieprawidłowościach polegające na celowym pod-
noszeniu fałszywych, bezpodstawnych lub niesłusznych zarzutów w interesie osobistym, oznaczają utratę 
ochrony zapewnianej przez niniejszą politykę i mogą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, do zwol-
nienia z pracy z podaniem przyczyny włącznie.

5.3 Nie będą tolerowane żadne groźby, działania odwetowe, w tym groźby i próby odwetu, kary ani dyskrymi-
nacja. Osoby chronione przed odwetem w ramach niniejszej Polityki: 

1) Sygnalista oraz osoba, której dotyczy zgłoszenie;
2) osoby wspierające sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia;
3) osoby trzecie, które są związane z Sygnalistami i które mogłyby doświadczyć działań odwetowych w 

kontekście zawodowym, np. współpracownicy lub krewni Sygnalistów;
4) podmioty prawne, których Sygnalista jest właścicielem, dla których pracuje lub z którymi jest w inny 

sposób powiązany w kontekście zawodowym;
5) każdy, kto brał udział w dochodzeniu w sprawie zasadności zgłoszenia o nieprawidłowościach.

5.4 Sygnalistów lub osoby związane z nimi w sposób określony powyżej, które spotkały się z niekorzystnym 
traktowaniem lub działaniami odwetowymi w związku ze zgłoszeniem, zachęca się do złożenia dodatko-
wego zgłoszenia w tej sprawie na Platformie. 

 
5.5 Grupa Solutions 30 zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec każdego, kto dopusz-

cza się odwetu lub jego prób albo nimi grozi w odniesieniu do Sygnalistów, którzy złożyli Zgłoszenie niepra-
widłowości zgodnie z niniejszą Polityką informowania o nieprawidłowościach oraz osób chronionych, bez 
uszczerbku dla prawa zainteresowanych stron do poszukiwania ochrony prawnej, jeśli Sygnalista zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za nieprawdziwe informacje zawarte w jej oświad-
czeniach lub raportach.

5.6 Grupa Solutions 30 zachęca Sygnalistów do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych niezgodnych z pra-
wem zachowań lub nieprawidłowości. Zdajemy sobie sprawę, że sprawy zgłaszane w ramach tej polityki 
mogą dotyczyć wysoce poufnych i wrażliwych kwestii. W związku z tym Grupa Solutions 30 gwarantuje 
poufność Zgłoszenia nieprawidłowości i zawartych w nim informacji. Informacje na temat sprawy oraz 
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tożsamość Sygnalisty i osób zainteresowanych są udostępniane wyłącznie osobom bezpośrednio zaan-
gażowanym w badanie sprawy oraz na zasadzie ścisłej „wiedzy koniecznej”. Oznacza to na przykład, że 
przełożeni osób zamieszanych w daną sprawę będą informowani tylko w takim zakresie, w jakim będzie to 
konieczne do wyjaśnienia faktów. Firma Solutions 30 ujawnia tożsamość Sygnalistów oraz zainteresowa-
nych stron osobom innym niż upoważnione osoby prowadzące dochodzenie tylko wtedy, gdy jest do tego 
prawnie zobowiązana.  

 
5.7 Uznaje się, że Grupa Solutions 30 może podjąć odpowiednie środki dyscyplinarne i/lub prawne w celu 

ochrony swoich praw, aktywów i reputacji wobec każdego, kto w złej wierze złożył fałszywe, bezpodstaw-
ne lub oportunistyczne Zgłoszenie nieprawidłowości i/lub złożył takie zgłoszenie wyłącznie w celu zniesła-
wienia, pomówienia lub wyrządzenia szkody zgłaszanej stronie lub innym stronom wymienionym w Zgło-
szeniu nieprawidłowości.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Grupa Solutions 30 oświadcza, że dane osobowe Sygnalistów oraz wszelkich innych zaangażowanych 
stron, uzyskane podczas rozpatrywania Zgłoszeń nieprawidłowości (w tym dane wrażliwe, takie jak pocho-
dzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne i filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do partii 
politycznych lub związków zawodowych oraz dane osobowe dotyczące stanu zdrowia i orientacji seksual-
nej danej osoby) będą przetwarzane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych.

6.2 Przetwarzane będą tylko te dane, które są niezbędne do sprawdzenia ważności Zgłoszenia nieprawidłowo-
ści oraz do jego rozpatrzenia. Prowadzący dochodzenie, działając jako administrator danych (bez uszczerb-
ku dla jakichkolwiek szczególnych przepisów lokalnych w tym zakresie), będzie przetwarzał dane osobowe 
wyłącznie w celu realizacji procedur określonych w niniejszej Polityce informowania o nieprawidłowo-
ściach. W związku z tym, aby zapewnić właściwe zarządzanie otrzymanymi Zgłoszeniami nieprawidłowości 
oraz w pełni wywiązać się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych, osoba prowadząca dochodzenie 
będzie przetwarzać dane osobowe z pełnym poszanowaniem prywatności, praw, podstawowych swobód 
i godności osób, których one dotyczą.

 
6.3 Osoba prowadząca dochodzenie może ujawnić dane osobowe zawarte w zgłoszeniach nieprawidłowości 

Zarządowi, Komitetowi Audytu lub Radzie Nadzorczej oraz organom wewnętrznym właściwym w każdym 
przypadku, a także organom sądowym w celu wszczęcia procedur niezbędnych do zagwarantowania od-
powiednich działań prawnych i/lub dyscyplinarnych wobec osób, których dotyczy Zgłoszenie nieprawi-
dłowości, pod warunkiem że zebrane informacje i przeprowadzone kontrole wykażą, że jego treść jest 
prawdziwa. W takich przypadkach dane osobowe mogą być również udostępniane wyspecjalizowanym 
podmiotom zewnętrznym, zgodnie z wcześniejszym opisem.

6.4 Podjęte zostaną wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych przed przypadkowym lub bezpraw-
nym zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem podczas działań mających na celu weryfikację 
ważności Zgłoszenia nieprawidłowości. Ponadto dokumenty dotyczące Zgłoszenia nieprawidłowości na-
leży przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do prawidłowego zakończenia procedur 
ustanowionych w niniejszej Polityce dotyczącej Polityki informowania o nieprawidłowościach. ger than 
necessary for the proper completion of the procedures established in this Whistleblower Policy. 
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