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  Введення 

 
 
Цей документ має на меті адаптувати положення Директиви (ЄС) 2019/1937 
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які 
повідомляють про порушення законодавства ЄС, та Закону Ради Міністрів про захист осіб, 
які повідомляють про порушення закону, забезпечуючи дотримання закону, завдяки 
веденню ефективних, конфіденційних та безпечних каналів повідомлення про порушення, 
а також забезпечуючи особам, які повідомляють про порушення, ефективний захист від 
помсти в компанії Mota-Engil Central Europe S.A. 

 
Ця Політика є аналогом Положення про внутрішню звітність, яке визначає внутрішній 
документ повідомлення про порушення та вжиття подальших дій відповідно до вимог 
вищезазначених юридичних документів. 
 

 
  

   Область застосування 

 

       Предметний обсяг  

 

Порушення - будь-яка дія чи бездіяльність, що порушує чинні закони, норми, стандарти 
чи внутрішні правила (або спрямовані на їх обхід) в сфері:  

 
▪ закону про державні закупівлі; 

▪ конфлікту інтересів; 

▪ правил чесної конкуренції; 

▪ відмивання грошей та фінансування тероризму; 

▪ хабарництва та корупції; 

▪ шахрайства; 

▪ фінансових злочинів; 

▪ податкових злочинів; 

▪ безпеки продуктів та відповідності вимаганням; 

▪ транспортної безпеки; 

▪ охорони навколишнього середовища; 

▪ правил техніки безпеки та гігієни праці; 

▪ трудового права; 

▪ переслідування, дискримінації, мобінгу, домагання та рівного ставлення; 

▪ захисту конфіденційності та персональних даних; 

▪ прав та захисту фізичних осіб; 

▪ безпеки мереж та систем ІКТ; 

▪ радіологічного захисту та ядерної безпеки; 

▪ безпеки харчових продуктів і кормів; 
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▪ здоров'я та добробут тварин; 

▪ здоров'я населення; 

▪ захисту прав споживачів; 

▪ безпеки фінансових інтересів Європейського Союзу; 

▪ внутрішнього ринку Європейського Союзу, у тому числі правил конкуренції та 

державної допомоги та оподаткування приватних осіб; 

▪ дотримання Кодексу етики та ділової поведінки компанії Mota-Engil Central Europe 

S.A. 

 

 Предметний обсяг 

 
Особа, яка повідомляє про порушення закону, іменована далі «Інформатором», це особа, 
яка з найкращих міркувань для захисту громадського та/або внутрішнього інтересу, подає 
інформацію пов'язану з роботою. 

 
Інформатор – це особа, яка повідомляє або публічно розкриває інформацію про 
порушення закону в контексті, пов'язаному з роботою, у тому числі це особа, яка є: 

 
▪ акціонером, партнером, членом Наглядової ради або членом Правління 

Товариства; 

▪ працівником Товариства або особою, яка виконує роботу для Товариства на 

підставі, відмінній від трудових відносин (також у разі, якщо правовідносини вже 

припинено); 

▪ стажистом або волонтером (незалежно від того, отримують вони зарплату чи ні); 

▪ претендентом на роботу або особою, якій було запропоновано роботу, але ще 

вона не вступила в трудові відносини; 

▪ особою, яка виконує роботу під наглядом і керівництвом підрядника, 

субпідрядника або постачальника, у тому числі на підставі цивільно-правового 

договору;  

▪ клієнтом або підприємцем. 

 
Політика не поширюється на: 
 

▪ захист державної таємниці; 

▪ професійну таємницю; 

▪ таємницю наради суддів; 

▪ кримінальне провадження. 

 
Ця Політика не застосовується, якщо інформація про порушення закону була повідомлена 
на підставі окремих положень, зокрема як скарга чи повідомлення про можливість 
вчинення злочину, а також якщо порушення закону порушує лише права особи, яка 
повідомляє, або повідомлення про порушення закону відбувається лише в індивідуальних 
інтересах особи, яка повідомляє. 
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Ця Політика також не застосовується до винуватця, який порушив закон, якщо на підставі 
положень закону ця особа користується звільненням від відповідальності або 
пом’якшенням покарання у зв’язку з її діями після порушення закону, зокрема з 
добровільним розкриттям факту порушення закону чи з співпрацею з правоохоронними 
органами чи іншими компетентними органами та до порушень закону в області 
державних закупівель у сфері оборони та безпеки у розумінні ст. 7 п. 36 Закону від 
11.09.2019 р. - Закон про публічні закупівлі (Бюл. Законів 2021 р., поз. 1129 та 1598). 
 

  

Принципи / Правила 

 

 

 

  Мета Політики 
 

Метою цієї Політики є забезпечення: 
▪ внутрішнього каналу, який буде безпечною та конфіденційною формою зв'язку, 

▪ управління внутрішніми повідомленнями про порушення або невідповідну 

практику, 

▪ захисту Інформаторів від дій помсти після повідомлення. 

 
  Добровільність політики 
 

Користування заходами, описаними у цій Політиці, є добровільним, однак, у разі 
виявлення порушення (відповідно до Предметного обсягу цієї Політики), рекомендується 
спочатку скористатися можливістю внутрішнього повідомлення про порушення, у порядку 
передбаченому цією Політикою.  

 
 
Права та обов'язки Інформаторів 

 
Інформатор, який повідомляє про порушення або надає будь-яку інформацію щодо 
розслідування питань, пов’язаних із цією Політикою, через внутрішній канал матиме 
право на доступ до повідомлених даних, їх виправлення та коригування, а також проти 
нього не будуть використовуватися жодні дії помсти. Захист надається також особам, які 
отримали інформацію про порушення під час прийому на роботу, в ситуації отримання 
інформації на кожному етапі переговорів і в період, що передує укладенню будь-якого 
договору.  

 
Захист також поширюється на осіб, які допомагають у подачі повідомлення, тобто на 
співробітників або осіб, пов’язаних із Інформатором, якщо ці особи пов’язані з 
роботодавцем, клієнтом або отримувачем послуги особи, яка подає повідомлення. 
 
Інформатор може отримати захист тільки у випадку, якщо він повідомив про порушення з 
найкращих міркувань, таке повідомлення є правдивим та здійснене з метою захисту 
громадських та/або внутрішніх інтересів у контексті роботи. Політика не поширюється на 
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повідомлення про порушення, які лише порушують права особи, яка повідомляє, або 
повідомлення про порушення закону відбувається виключно в індивідуальних інтересах 
особи, яка повідомляє. 
 
Слід підкреслити, що Інформаторам не належать безумовні заходи захисту. Для того, щоб 
потрапити під такий захист, вони повинні відповідати умовам, зазначеним у цій Політиці в 
обсязі обґрунтованої підстави вважати, що інформація, яку вони повідомляють, є 
правдивою на момент подання повідомлення, та що ця інформація підпадає під обсяг 
застосування.  

 
Інформатор має право подавати внутрішнє або зовнішнє повідомлення до державних 
органів та, в доречних випадках, до інституцій, органів чи організаційних одиниць 
Європейського Союзу, зокрема, коли Інформатор має достатні підстави вважати, що 
порушення закону може становити пряме або очевидну загрозу суспільним інтересам або 
має достатні підстави вважати, що подання внутрішнього повідомлення може призвести 
до того, що до особи, які повідомляє, можуть бути використані дії у відповідь. 

 
Незалежно від вищезгаданого права, Компанія заохочує насамперед подати внутрішнє 
повідомлення, забезпечуючи його конфіденційність та комплексний аналіз, а також 
подальші дії, необхідні при кожній повідомленій справі. 

 

 
Права та обов'язки особи, якої стосується повідомлення 

 
Особа, якої стосується повідомлення, за жодних обставин не може отримати будь-яку 
інформацію про особу, яка подала дане повідомлення.  

 
Гарантуючи конфіденційність Інформатора, особа, якої стосується повідомлення, має 
право знати факти, дані суб’єкта, відповідального за проведення розслідування, та мету 
розслідування, при тому особі, якої стосується повідомлення, не буде надаватися 
інформація, на основі якої можна прямо чи опосередковано ідентифікувати особу 
Інформатора. Якщо особа, якої стосується повідомлення, має обґрунтовані підстави 
вважати, що повідомлена інформація може бути неправдивою, вона має право 
спростувати цю інформацію. 

 

 
   Засоби захисту Інформатора 

 

Компанія Mota-Engil Central Europe S.A. забезпечує захист Інформатора, зокрема шляхом: 
 
▪ забезпечення незалежного суб'єкта для отримання повідомлень. Призначення 

неупереджених осіб для виконання подальших дій у зв'язку із повідомленнями та 
для зв'язку з Інформатором; 

▪ канали прийому повідомлень розроблені, встановлені та обслуговуються таким 
чином, щоб забезпечити конфіденційність та захист особи Інформатора (але також 
і третьої особи, зазначеної в повідомленні) та запобігання несанкціонованому 
доступу до таких повідомлень; 
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▪ встановлення доцільного строку надання зворотного зв’язку (не більше трьох 
місяців з моменту підтвердження отримання повідомлення); 

▪ повної заборони застосування дій помсти щодо Інформаторів. 
 
Дії помсти — це пряма або непряма дія чи бездіяльність, у відповідь на повідомлення або 
публічне розголошення, яка порушує або може порушити права інформатора, або 
спричиняє чи може завдати шкоди інформатору. 
 
До дій помсти належать, зокрема: 

▪ відмова у встановленні трудових відносин; 

▪ припинення або розірвання правовідносин між Інформатором та роботодавцем, 

або зміна їх умов на менш вигідні для працевлаштованого працівника (у тому 

числі зменшення розміру заробітної плати); 

▪ внесення суттєвих змін щодо обсягу обов'язків Інформатора або обсягу співпраці з 

Інформатором; 

▪ не укладення трудового договору на визначений строк після закінчення трудового 

договору на випробувальний строк, не укладення наступного трудового договору 

на визначений строк або не укладення трудового договору на невизначений 

строк, після припинення договору на визначений строк - у ситуації, коли у 

працівника було обґрунтоване очікування, що з ним буде укладений такий 

договір; 

▪ призупинення просування по службі або упущення при підвищенні; 

▪ упущення при наданні виплат, пов'язаних з роботою, крім заробітної плати; 

▪ відсторонення від виконання службових або трудових обов'язків; 

▪ нерівне, несправедливе або дискримінаційне ставлення до Інформатора; 

▪ вжиття інших дій, метою або наслідком яких є погіршення становища 

Інформатора, якщо ці дії були вжиті у зв'язку із повідомленням Інформатора про 

порушення як по внутрішнім, так і зовнішнім каналам, або публічним розкриттям; 

▪ передача попередніх обов'язків працівника іншому працівнику; 

▪ несприятлива зміна місця роботи або графіка робочого часу; 

▪ негативна оцінка результатів роботи або негативний відгук про роботу; 

▪ накладення або застосування дисциплінарного стягнення, у тому числі 

фінансового стягнення, або заходу подібного характеру; 

▪ призупинення участі або упущення при відборі для участі у тренінгах підвищення 

професійних кваліфікацій; 

▪ необґрунтоване направлення на медичне обстеження, у тому числі психіатричне, 

але не у випадку якщо окремими нормативними актами передбачена можливість 

направлення працівника на таке обстеження; 

▪ дія, спрямована на те, щоб утруднити пошук роботи в майбутньому в даному 

секторі чи галузі на підставі неформальної чи формальної угоди у секторі чи галузі. 

Якщо тільки роботодавець доведе, що він керувався об’єктивними причинами. 

Також діями помсти вважаються погрози чи спроби застосувати зазначені вище заходи, 
якщо тільки роботодавець доведе, що керувався об’єктивними причинами. 
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Зловживання 

 
Неналежне використання Політики може призвести до того, що по відношенню до автора 
повідомлення можуть бути використані санкції (дисциплінарне чи судове розслідування), 
якщо Інформатор навмисно і свідомо надасть неправдиву або оманливу інформацію, до 
нього будуть застосовуватися санкції, передбачені законодавством.  

 
Мотивація Інформаторів не буде братися до уваги, якщо факти, про які він повідомив, є 
правдивими або якщо Інформатор має обґрунтовані підстави вважати, що він правий.  

 
Лише у випадку обґрунтованих повідомлень Інформатор може скористатися захистом 
відповідно до цієї Політики. Це форма захисту від недобросовісних, легковажних 
повідомлень або повідомлень, що є зловживанням. Ці дії гарантують, що особи, які 
свідомо надають неправильну/неправдиву інформацію, не зможуть скористатися 
захистом і що до них будуть застосовуватися відповідні санкції. 

 
 

Конфіденційність 
 

З метою збереження конфіденційності та незалежності повідомлень про порушення в 
Групі Mota-Engil створено посаду Керівника відділу корпоративного регулювання та 
контролю (CCO) та Комітет внутрішнього аудиту (IAC), які звітують Наглядовій раді Групи 
Mota-Engil.  

 
У структурі Товариства Mota-Engil Central Europe S.A. було створено посаду комплаєнс-
офіцера, який звітує CCO, IAC та Голові Товариства. CCO та IAC будуть одночасно 
отримувати повідомлення про порушення з внутрішнього каналу MECE. 

 
Комплаєнс-офіцер – це працівник, призначений для належного прийняття повідомлень та 
вживання наступних дій у зв'язку з цими повідомленнями, це особа, яка забезпечує 
відсутність конфлікту інтересів та незалежність. 

 
Усі повідомлення про порушення зберігатимуться та оброблятимуться конфіденційно 
командою, відповідальною за операційне управління, у тому числі за отримання, 
реєстрування та обробку повідомлень про порушення. У зв'язку з вищезгаданим, для того, 
щоб полегшити ведення процедур пов'язаних з повідомленнями та подальшими діями, 
ми закликаємо Інформатора розкрити свою особу, гарантуючи, що його/її особистість 
буде доступна лише уповноваженій та обмеженій кількості людей, які займаються цим 
конкретним повідомленням. Політика гарантує, що під час усіх заходів, пов’язаних із 
процесом повідомлення про порушення, дані: особи, яка повідомляє, осіб, яких 
стосується повідомлення, а також третіх осіб, зазначених у повідомленні (свідків, 
співробітників) будуть захищені. 

 
Уповноважені працівники будуть дотримуватись обов'язку професійної таємниці та 
конфіденційності передачі даних.  
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Єдиним відхиленням від цього принципу є ситуація, коли розголошення є необхідним і 
пропорційним обов’язком, що випливає з положень законодавства та стосується слідчих 
чи судових поводжень, які проводяться уповноваженими органами. 

 
Інформатор має право залишатися анонімним і має гарантію, що подальші дії будуть 
виконуватися, навіть якщо Інформатор анонімний. В обґрунтованих випадках, коли 
неможливо буде провести подальші дії, не розкривши особистості осіб, які повідомляють, 
Інформатора попросять надати доступ до такої інформації. Особистість Інформатора буде 
захищена та може бути розкрита за згодою Інформатора. 
 
 
 

 

 Процес повідомлення про порушення 

 

 

 

 

     Канали звітування  
 

 
Бажаючи забезпечити найвищу якість послуг та інструмент, який відповідає всім 
критеріям безпеки та конфіденційності, компанія Mota-Engil Central Europe S.A. на 
інтернет сторінці: https://mota-engil-ce.eu/zglaszanie-naruszen.php, надає доступ до 
внутрішнього каналу для повідомлень про порушення, які описані в цій Політиці. 

 
 

Канал дозволяє подавати повідомлення письмово або усно. Усні повідомлення можна 
подавати через систему голосового зв’язку. Для того, щоб забезпечити повну анонімність 
у разі усного повідомлення, голос Інформатора буде змінено. 

 
 

Крім того, за спеціальною заявою Інформатора повідомлення може бути здійснено 
шляхом безпосередньої зустрічі, яка буде організована в день, встановлений Сторонами. 
У справі зустрічі, будь ласка зверніться безпосередньо до комплаєнс-офіцера за тел. 
+48 694 442 894 в робочі дні в годинах 9:00-14:00. 

 

 

У разі повідомлень щодо комплаєнс-офіцера, поданих через один із внутрішніх каналів 
Групи Mota-Engil Group, які доступні: 

▪ на сторінці http://mota-engil.com/provedoria/ 

▪ електронною поштою: etica@mota-engil.com 

▪ листом на поштову адресу: Auditoria & Compliance – Rua do Lego Lameiro, no 38,  

4300-454 Porto, Portugal 

 

 

https://mota-engil-ce.eu/zglaszanie-naruszen.php
http://mota-engil.com/provedoria/
mailto:etica@mota-engil.com
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Ролі та відповідальність у процесі  
 

 
Інформатор 
▪ Подає повідомлення з найкращих міркувань та в обсязі, описаному у цій Політиці.  

▪ Несе відповідальність за надану інформацію та докази, що містяться в повідомленні.  

▪ Несе відповідальність за доповнення інформації, якщо цього вимагає повідомлення.  

▪ Має право отримати підтвердження реєстрації повідомлення Компанією та 

інформацію про подальші дії та завершення розслідування. 

▪ Також має право на захист від помсти у зв’язку з подачею повідомлення. 

 

Голова правління (CEO) 
▪ Затверджує склад Комісії;  

▪ Підтверджує позицію компанії щодо подальших дій Комісії, про які повідомляється 

Інформатору; 

▪ Підтверджує внутрішні заходи та виконання рекомендацій Комісії з метою усунення 

ризику повторення порушення. 

 

Комплаєнс-офіцер (CO)  
▪ Відповідає за прийняття повідомлень, їх первинний аналіз та класифікацію; 

▪ Відповідає за збереження конфіденційності даних, що містяться в повідомленнях; 

▪ Відповідає за зв'язок з Інформатором на кожному етапі процесу; 

▪ Відповідає за ведення реєстру повідомлень та їх аналіз; 

▪ Відповідає за внутрішнє звітування та проведення аналізу та статистики щодо 

повідомлень; 

▪ Може перенаправити подальші дії до CCO у випадках, описаних у цій Політиці; 

▪ Може визначити особу, яка буде виконувати його обов’язки на певний період у 

непередбачених обставинах з метою дотримання всіх необхідних строків, описаних у 

цій Політиці. 

 

Керівник відділу корпоративного регулювання та контролю (CCO) та Комітет 
внутрішнього аудиту (IAC) 
▪ Паралельно з CO приймає повідомлення про порушення; 

▪ Відповідає за збереження конфіденційності даних, що містяться в повідомленнях; 

▪ У випадку, якщо подальші дії CO перенаправляє для збереження повної незалежності у 

проведенні розслідування, CCO та IAC беруть на себе обов'язки по зв'язку, обробці 

звітів та аналізу повідомлення. 
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Комітет 
▪ Зобов'язаний вжити подальших дій щодо повідомлення з належною старанністю; 

▪ Визначає методи вивчення інформації про повідомлене порушення; 

▪ Визначає обсяг та вид дій, що вживаються у зв'язку з цим; 

▪ Визначає характер повідомлення, його достовірність; 

▪ Створює опис порушення разом із деталями та обґрунтуванням даного повідомлення 

(у тому числі заходи та цілі, які планують виконати та досягти) та обставин 

правопорушення; 

▪ Визначає імена та посади залучених осіб або третіх осіб, які можуть мати істотну 

інформацію щодо повідомлення; 

▪ Готує звіт, що містить висновки проведеного розслідування; 

▪ Здійснює аналіз ризиків та визначає потенційні наслідки подій, про які повідомляється; 

▪ Оцінює, чи зареєстровані події можуть бути неправомірною поведінкою та чи 

повторяться невідповідні події за відсутності проведення запобіжних заходів; 

▪ Рекомендує запобіжні заходи для мінімізації ризику виникнення подібних ситуацій; 

▪ В обґрунтованих випадках вирішує розпочати розслідування проти потенційного 

порушника в зовнішніх органах. 

 

  
  Хід процесу 
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I. Повідомлення про порушення Інформатором 

 
Ця Політика визначає можливості подачі внутрішніх повідомлень Інформатором. 
Компанія докладає всіх зусиль, щоб захистити дані осіб, які подають повідомлення, та 
забезпечує відсутність застосування дій помсти щодо Інформатора в разі повідомлення 
про порушення, пов’язаних з діяльністю Компанії. Відповідно до вищезазначеного, 
кожного Інформатора заохочуємо в першу чергу скористатися  цією Політикою 
інформування про порушення. 

 
Інформатор може подати повідомлення за допомогою каналів, описаних у розділі Канали 
звітування. Під час подачі повідомлення йому буде запропоновано надати інформацію, 
що є істотною для розгляду повідомлення. Онлайн-форма містить, серед іншого таку 
інформацію: 
 

▪ дата та місце порушення; 

▪ опис ситуації; 

▪ особи, пов’язані з повідомленням (у тому числі, наприклад, обвинувачені); 

▪ категорія повідомлення; 

▪ можливі докази щодо порушення. 

 
Для того, щоб заповнити форму, Інформатор повинен створити захищену поштову 
скриньку, яка стане каналом зв’язку з особою, яка приймає повідомлення. За 
посередництвом цієї поштової скриньки відповідальні особи будуть інформувати 
Інформатора про статус повідомлення та хід подальших заходів, а також зв’яжуться з 
Інформатором для доповнення будь-якої необхідної інформації, якщо це буде необхідно. 

 

Категорія повідомлення буде обрана Інформатором з класифікаційного списку. Після 
отримання відповідальною особою повідомлення відповідальна особа може змінити 
категорію, якщо обсяг питання відрізняється від заявленого. 

 
 

II. Підтвердження отримання повідомлення 

 
Протягом 7 календарних днів з моменту реєстрації повідомлення Інформатору 
поінформують за посередництвом конфіденційної поштової скриньки про прийняття 
повідомлення та його первинну перевірку.  

 
У разі відсутності необхідної інформації для ініціювання подальших дій, Інформатора 
можуть попросити доповнити інформацію, дані третіх осіб, докази у справі, а в особливих 
ситуаціях навіть попросити розкрити особу (у разі анонімного повідомлення). Якщо 
Інформатор не надасть додаткову інформацію, необхідну для подальшого провадження, 
комплаєнс-офіцер може визнати справу закритою через недостатність доказів. 
Комплаєнс-офіцер проінформує Інформатора про майбутнє закриття повідомлення 
протягом 5 робочих днів до закінчення строку, щоб переконатися, що Інформатор 
зрозумів процес та має можливість надіслати необхідну інформацію. 
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Використовуючи передові ІТ-технології внутрішній канал дозволяє зв'язатися з 
Інформатором, зберігаючи при цьому повну анонімність та конфіденційність, захищаючи 
від можливих дій помсти, яких Інформатор може побоюватися під час подання 
повідомлення. 

 
Після отримання повідомлення комплаєнс-офіцер має право вжити відповідних 
подальших дій, у тому числі попередньо оцінити справедливість звинувачень, що 
містяться в повідомлені, та розпочати внутрішнє розслідування, роз’яснювальне 
провадження, висунути обвинувачення направити повідомлення до інших органів. 

 

Якщо повідомлене порушення стосується особи комплаєнс-офіцера, який відповідає за 
прийняття повідомлень про невідповідності, про цей факт необхідно негайно повідомити 
CCO та IAC, а осіб, зазначених у повідомленні, необхідно вилучити з процесу нагляду за 
цим повідомленням.  У такій ситуації ми рекомендуємо використовувати внутрішні 
канали Групи Mota-Engil, описані в розділі Канали звітування цієї Політики. 

 

Якщо повідомлення стосується CCO або IAC, процес буде проводитися без його участі 
щодо цього повідомлення. Про таку ситуацію необхідно негайно повідомити Голову 
Правління Компанії та Наглядову Раду Групи. 

 
Якщо повідомлення стосується членів Правління MECE, CCO та IAC будуть відповідати за 
проведення всього процесу, пов’язаного із повідомленням.  

 
Будь-які порушення, які безпосередньо стосуються питань, які можуть вплинути на активи 
Компанії, повинні бути проаналізовані відповідною функціональною зоною. Комплаєнс-
офіцер зобов’язаний повідомити Інформатора про цей факт у відповідь на отримане 
повідомлення.  
 
Комплаєнс-офіцер веде реєстр усіх порушень, про які повідомлялося (про які було 
повідомлено за посередництвом електронної пошти та шляхом індивідуальної зустрічі). 
Комплаєнс-офіцер може закрити розгляд повідомлення у разі відсутності даних для 
пояснення обставин повідомленого порушення, або у разі повідомлення, яке не входить в 
суб’єктивний чи об’єктивний обсяг цієї Політики. 
 

 
III. Вступний аналіз повідомлення 

 
Комплаєнс-офіцер повинен розробити необхідні кроки, щоб визначити, чи є достатні 
підстави для обґрунтованого початку розслідування на основі повідомлених подій. 
Комплаєнс-офіцер готує звіт, у якому вказується: 

▪ дата повідомлення; 

▪ характер повідомлення, його достовірність та опис порушення, зазначеного 

Інформатором; 

▪ категорія повідомлення; 
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▪ потенційні наслідки подій, про які повідомляється, у тому числі відповідальність 

залученої Компанії та ризик пов'язаної з цією подією шкоди, наприклад, репутація 

компанії; 

▪ рекомендація щодо складу комітету для проведення наступних заходів; 

Вступний звіт передається Голові правління.  Якщо це не потрібно  з точки зору 
подальшого розслідування, персональні дані Інформатора та третіх осіб, зазначених в 
повідомленні (якщо вони розкриті в повідомленні), залишаються анонімними.  

 
 

IV. Підтвердження складу комітету для проведення наступних заходів 

 
Голова правління разом із комплаєнс-офіцером затверджує склад комітету для 
проведення подальших заходів. 

 
До складу комітету входять не менше 3 осіб, у тому числі:  

1. Комплаєнс-офіцер;  

2. представник юридичного відділу; 

3. Особа або особи, які не мають прямого відношення до осіб, які можуть мати будь-

яке відношення до повідомлення. 

Голова правління може прийняти рішення про залучення інших внутрішніх підрозділів 
Компанії та Групи або використовувати зовнішні ресурси (наприклад, зовнішні юридичні 
фірми) для проведення подальших дій. При проведенні аналізу необхідно дотримуватись 
положень законодавства та внутрішніх правил Компанії, зберігаючи при цьому 
конфіденційність особи, яка повідомляє.  

 
 

V. Подальші дії, розслідування 

 
Слідчі дії 

 

Комплаєнс-офіцер поінформує особу, яка повідомила про порушення, про строк 
запланованих або вже здійснених подальших дій у зв'язку із даним повідомленням. 
Інформатору будуть надавати інформацію про хід та результати розслідування. Якщо 
порушення, про яке повідомляється, є складним, справа може бути передана відповідним 
органам, наприклад, поліції, для проведення подальших слідчих дій, якщо ця інформація 
не зачіпає внутрішнього розслідування чи слідчих дій, або права особи, якої стосується 
повідомлення.  

 
Призначений Комітет, при збереженні анонімності Інформатора та третіх осіб, проаналізує 
обставини та збере докази щодо повідомленого порушення. Також на цьому етапі,  
у разі відсутності необхідної інформації для аналізу Інформатора можуть попросити  
доповнити інформацію, дані третіх осіб, докази у справі, а в особливих ситуаціях навіть 
попросити розкрити особу (у разі анонімного повідомлення). Якщо Інформатор не надасть 
додаткову інформацію, необхідну для подальшого провадження, Комітет може визнати 
справу закритою через недостатність доказів. Комплаєнс-офіцер проінформує 
Інформатора про майбутнє закриття повідомлення протягом 5 робочих днів до закінчення 
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строку, щоб переконатися, що Інформатор зрозумів процес та має можливість надіслати 
необхідну інформацію. 

 
Заключний звіт для Інформатора 
 
Комітет готує заключний звіт та офіційну позицію компанії (підтверджену головою 
правління), які нададуть Інформатору не пізніше протягом 3 місяців після реєстрації 
повідомлення.  
 

Якщо справа не була вирішена або закрита, Інформатора слід інформувати про хід 
розслідування та надавати подальшу зворотну інформацію, яку він може очікувати. 
 
Комітет має надати висновок щодо повідомленої ситуації та рекомендувати заходи 
направлені на виправлення та/або дисциплінарні заходи, якщо такі заходи необхідні. 
Враховуючи те, що виконання цих рекомендацій, може бути не негайне, кінцевий строк 
закриття дій повинен становити 3 місяці. Протягом цього часу слід також повідомити 
Інформатору про вжиті заходи та закриття справи. 
 
Підсумковий звіт (кінцеве повідомлення) для Інформатора має містити результат 
розслідування та заходи, які можуть бути вжиті у разі факту порушення законодавства (за 
винятком конфіденційної інформації). Інформація про розслідування буде доступна 
Інформатору через канал зв’язку. 
 
 

Аналіз повідомлень  

 
Комплаєнс-офіцер зобов’язаний проаналізувати всі ситуації, які потребували подальших 
заходів та проведення розслідування, щоб визначити категорію порушення та його вплив 
на діяльність організації.  

 
Після завершення роботи Комітету коплаєнс-офіцер готує звіт із вивчення випадку. Цей 
звіт повинен містити: 

 

▪ Опис повідомлених практик, які не відповідають вимогам, та зазначення цілей 

розслідування даної справи.  

▪ Виявлені факти та всі істотні відомі аспекти, а також, за необхідності, визначення 

обмежень під час роботи та їх потенційний вплив на виконану роботу. Необхідно 

подати відповідні висновки.   

▪ Зазначення пов'язаних загроз, які можуть виникнути, та рекомендації щодо дій, які 

слід вжити в даній ситуації. Ці дії слід розробити, щоб такі ситуації не сталися в 

майбутньому.  

▪ У звіті також мають бути зазначені та запропоновані превентивні заходи, які 

знизять ризик виникнення ідентичних ситуацій у майбутньому. Ці рекомендації 

можуть включати зміни або встановлення нових процедур для компанії Mota-Engil 

Central Europe S.A., перевірки на інших ділянках або місцях або зміну політики 

компанії.   
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Звітність 

 

Комплаєнс-офіцер повинен вести реєстр усіх записів. Ці записи будуть реєструватися у 
відповідній базі даних звітності про порушення/невідповідних практик. Кожне 
повідомлення про порушення має містити принаймні такі елементи: 

 
▪ ідентифікаційний номер повідомлення; 

▪ дата повідомлення; 

▪ канал повідомлення; 

▪ особи, пов’язані з повідомленням (у тому числі, наприклад, обвинувачені); 

▪ короткий опис характеру повідомлення (у тому числі період, протягом якого мало 

місце ймовірне порушення); 

▪ дії, вжиті у зв'язку з повідомленням;  

▪ та інформація, що міститься у звіті для Інформатора, а також додаткові дані, 

описані в пункті III. 

 
На потреби внутрішньої або зовнішньої перевірки статистичні дані (із збереженням 
конфіденційності та анонімності) можуть передаватися до контролюючих органів. 
 

 

Оцінка та постійне вдосконалення  

 

Комплаєнс-офіцер зобов’язаний кожні шість місяців готувати звіт про виконання 
розслідування та надавати його Комітету внутрішнього аудиту Групи. У звіті слід 
систематизувати ситуації, що найчастіше повторюються, та представити відповідні дані, 
узагальнюючи показники повідомлень за дані шість місяців.  

 
Ці звіти допоможуть визначити будь-які недоліки або можливості для покращення 
контролю процесів, які можуть бути рекомендаціями щодо внесення змін до даного 
процесу.  

 
Звіти повинні містити, окрім якісної оцінки, такі показники: 

 

▪ Кількість звітів, що містять повідомлення про порушення; 

▪ Середній час повідомлень (дата завершення - дата початку/прийнятий строк 

повідомлення або очікуваний строк); 

▪ Середній час проведення розслідування (дата закриття повідомлення - дата 

початку розслідування) 

▪ Показники прийнятих повідомлень про порушення (кількість звітів з подальшими 

діями / загальна кількість отриманих звітів); 

▪ Показник звітності (кількість закритих справ / кількість досліджених (прийнятих) 

звітів); 

▪ Звітність за категоріями порушень;  
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▪ Звіт про запропоновані рішення щодо повідомлених порушень; 

▪ Звіт про порушення, що повторюються та впливають на Кодекс поведінки (з метою 

вимірювання ефективності дій щодо повідомлення та коригуючих дій); 

▪ кількість слідчих розслідувань та проваджень, порушених за такими 

повідомленнями та інформація про їх результати;  

▪ Приблизна оцінка майнової шкоди, якщо така є, та суми, відшкодовані в результаті 

проведення розслідувань та виконання завдань, пов’язаних із предметом 

повідомлення. 

 
 

 Заключні положення 

 

 
Цю Політику щодо захисту Інформаторів слід переглядати принаймні раз на 3 роки.  

 
Положення цієї Політики набирають чинності через 14 днів з дня її опублікування, тобто з 
17 грудня 2021 року. 
 
Документ затверджено та чинний у версії польською мовою. 
 
Документ опубліковано польською, англійською та українською мовами. У разі будь-яких 
розбіжностей між версіями, перевагу має версія польською мовою.  
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