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   Wprowadzenie 

 
 
Niniejszy dokument ma na celu przystosowanie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1937” z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii  oraz Ustawę Rady Ministrów o ochronie osób zgłaszających naruszeniach 
prawa, zapewniając egzekwowanie prawa poprzez prowadzenie skutecznych, poufnych  
i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, a także poprzez zapewnienie osobom 
zgłaszającym naruszenia  skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi w spółce Mota-
Engil Central Europe S.A. 

 
Niniejsza Polityka jest odpowiednikiem Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych, określająca 
wewnętrzny dokument zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych zgodnie  
w wymogami ww. dokumentów prawnych. 
 

 
  

   Zakres zastosowania 

 

      Zakres przedmiotowy  

 

Naruszenie - to każde działanie lub zaniechanie, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, 
normy, standardy lub wewnętrzne regulacje (lub mają na celu ich obejście) w zakresie:  

 
▪ prawa zamówień publicznych; 

▪ konfliktu interesów; 

▪ zasad uczciwej konkurencji; 

▪ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; 

▪ przekupstwa i korupcji; 

▪ oszustw; 

▪ przestępstw finansowych; 

▪ przestępstw podatkowych; 

▪ bezpieczeństwa produktów i zgodności z wymogami; 

▪ bezpieczeństwa transportu; 

▪ ochrony środowiska; 

▪ zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

▪ prawa pracy; 

▪ nękania, dyskryminacji, mobbingu, molestowania i równego traktowania; 

▪ ochrony prywatności i danych osobowych; 
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▪ praw i ochrony osób fizycznych; 

▪ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 

▪ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 

▪ bezpieczeństwa żywności i pasz; 

▪ zdrowia i dobrostanu zwierząt; 

▪ zdrowia publicznego; 

▪ ochrony konsumentów; 

▪ bezpieczeństwa interesów finansowych Unii Europejskiej; 

▪ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz 

opodatkowania osób prywatnych; 

▪ przestrzegania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie w Mota-Engil Central Europe 

S.A. 

 

 Zakres podmiotowy 

 
Osoba dokonująca zgłoszenia naruszeń prawa zwana dalej Sygnalistą to osoba, która w dobrej 
wierze w ochronie interesu publicznego i/lub wewnętrznego dokonuje zgłoszenia w kontekście 
związanym z pracą. 

 
Sygnalistą jest osobą, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa  
w kontekście związanym z pracą, w tym osoba będąca: 

 
▪ Akcjonariuszem, wspólnikiem, członkiem Rady Nadzorczej lub członkiem Zarządu Spółki; 

▪ Pracownikiem Spółki lub osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy (także w przypadku, gdy stosunek prawny już ustał); 

▪ Stażystą lub wolontariuszem (bez względu na to czy otrzymują wynagrodzenie); 

▪ Kandydatem do pracy lub osobą, której zaproponowano podjęcie pracy, ale nie 

nawiązała jeszcze stosunku pracy; 

▪ Osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy 

lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;  

▪ Klientem lub przedsiębiorcą. 

 
Polityki nie stosuje się do: 
 

▪ ochrony informacji niejawnych; 

▪ tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu; 

▪ tajemnicy narady sędziowskiej; 

▪ postępowania karnego. 

 
Niniejszej Polityki nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na 
postawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa oraz jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego 
lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. 
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Niniejszej Polityki nie stosuje się także do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie 
przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary  
w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności 
dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi 
właściwymi organami oraz do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598). 
 

  

Zasady/ Reguły 

 

 

 

  Cel Polityki 
 

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie: 
▪ wewnętrznego kanału, który będzie bezpieczną i poufną formą komunikacji, 

▪ zarządzanie wewnętrznymi zgłoszeniami o nieprawidłowościach lub niezgodnych 

praktykach, 

▪ ochrony Sygnalistom przed Działaniami Odwetowymi po dokonaniu zgłoszenia. 

 
  Dobrowolność polityki 
 

Skorzystanie ze środków opisanych w niniejszej Polityce ma charakter dobrowolny, jednak  
w przypadku zaobserwowania naruszenia (zgodnie z Zakresem przedmiotowym niniejszej 
Polityki) rekomenduje się w pierwszej kolejności ze skorzystania z możliwości wewnętrznego 
zgłoszenia nieprawidłowości, w sposób przewidziany niniejszą Polityką.  

 
 
 Prawa i obowiązki Sygnalisty 

 
Sygnalista, który zgłasza naruszenie lub udziela wszelkich informacji w zakresie dochodzenia  
w sprawach dotyczących niniejszej Polityki poprzez kanał wewnętrzny, będzie miał prawo 
dostępu do zgłoszonych danych, ich poprawiania i korygowania oraz nie będzie narażony na 
jakiekolwiek Działanie Odwetowe. Ochrona również przysługuje osobom, które podczas procesu 
rekrutacji uzyskały informacje dotyczące naruszeń, w sytuacji uzyskania informacji na każdym 
etapie negocjacji oraz w okresie poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy.  

 
Ochrona również obejmuje osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia tj. współpracowników lub 
osoby spokrewnione z Sygnalistą w przypadku gdy osoby te są związane z pracodawcą, klientem 
lub usługobiorcą osoby dokonującej zgłoszenia. 
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Sygnalista może uzyskać ochronę tylko w przypadku zgłoszenia naruszenia, które jest dokonane 
w dobrej wierze, jest prawdziwe i dokonane w ochronie interesu publicznego i/lub 
wewnętrznego w kontekście związanym z pracą. Polityki nie stosuje się do zgłoszenia naruszeń, 
które godzą wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje 
wyłącznie w indywidulanym interesie zgłaszającego. 
 
Należy podkreślić, że środki ochrony nie przysługują Sygnalistom bezwarunkowo. Aby byli nimi 
objęci, zobligowani są do spełnienia warunków określonych w niniejszej Polityce w zakresie 
uzasadnionej podstawy, by sądzić, że informacje, które zgłaszają są prawdziwe w momencie 
dokonywania zgłoszenia i że są objęte zakresem stosowania.  

 
Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego do organów 
publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii Europejskiej w szczególności gdy Sygnalista ma uzasadnione podstawy by 
sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu 
publicznego lub ma uzasadnione podstawy by sądzić, że  dokonanie zgłoszenia wewnętrznego 
narazi zgłaszającego na Działania Odwetowe. 

 
Niezależnie od powyższego prawa Spółka zachęca w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia 
wewnętrznego, zapewniając jego poufność i kompleksową analizę wraz z działaniami 
następczymi wymaganymi w każdej zgłoszonej sprawie. 

 

 
 Prawa i obowiązki osoby, której dotyczy zgłoszenie 

 
Osoba , której dotyczy zgłoszenie nie może w żadnym wypadku uzyskać jakichkolwiek informacji 
o tożsamości autora danego zgłoszenia.  

 
Gwarantując poufność Sygnalisty, osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo poznać fakty, dane 
podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania wyjaśniającego i jego celu, przy czym 
w każdym przypadku osobie, której dotyczy zgłoszenie nie będą przekazywane informacje na 
podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. 
Jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszone 
informacje mogą być nieprawdziwe, ma prawo sprostowania tych informacji. 

 

 
   Środki ochrony Sygnalisty 

 

Spółka Mota-Engil Central Europe S.A. zapewnia ochronę Sygnalisty w szczególności poprzez: 
 
▪ Zapewnienie niezależnej jednostki do przyjmowania zgłoszeń. Wyznaczenie 

bezstronnych osób do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami 
oraz do komunikacji z Sygnalistą; 

▪ Kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w sposób 
zapewniający poufność i ochronę tożsamości Sygnalisty (ale też osoby trzeciej 
wymienionej w zgłoszeniu) oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu osobom 
nieupoważnionym; 
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▪ Ustalenie rozsądnego terminu na przekazanie informacji zwrotnych (nie dłuższego 
jednak niż trzy miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia); 

▪ Absolutny zakaz Działań Odwetowych wobec Sygnalistów. 
 
Działaniem Odwetowym jest bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest 
spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć 
prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu. 
 
Do Działań Odwetowych należą w szczególności: 

▪ odmowa nawiązania stosunku pracy; 

▪ wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Sygnalistę z pracodawcą 

lub zmiana jego warunków na mniej korzystne dla zatrudnionego (w tym obniżenia 

wynagrodzenia za pracę); 

▪ wprowadzanie istotnych zmian dotyczących zakresu obowiązków Sygnalisty lub zakresu 

współpracy z Sygnalistą; 

▪ nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres 

próbny, niezwarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy 

na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy na czas określony – w sytuacji gdy 

pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa; 

▪ wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu; 

▪ pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą; 

▪ zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; 

▪ nierówne, niesprawiedliwe lub dyskryminujące traktowania Sygnalisty; 

▪ podejmowanie innych działań, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji 

Sygnalisty jeżeli działania te zostały podjęte w związku z dokonanym przez Sygnalistę 

zgłoszeniem nieprawidłowości zarówno przez kanały wewnętrzne jak i zewnętrzne lub 

ujawnienie publiczne; 

▪ przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych; 

▪ niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; 

▪ negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy; 

▪ nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka 

o podobnym charakterze; 

▪ wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe; 

▪ nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile 

przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie; 

▪ działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym 

sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia 

sektorowego lub branżowego. 

Chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 

Za  Działania Odwetowe uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego 
powyżej, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 
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Nadużycia 

 
Niewłaściwe wykorzystanie Polityki może narazić autora zgłoszenia na sankcje (postępowanie 
dyscyplinarne lub sądowe), jeżeli Sygnalista celowo i świadomie komunikuje nieprawdziwe lub 
mylące informacje, będzie on podlegał sankcjom przewidzianym w przepisach prawa.  

 
Motywacje sygnalistów nie będą brane pod uwagę, o ile fakty zgłoszone są prawdziwe lub gdy 
Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że ma rację.  

 
Tylko w przypadku uzasadnionych zgłoszeń Sygnalista może korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej Polityki. Jest to forma zabezpieczenia przed zgłoszeniami dokonanymi w złej wierze, 
zgłoszeniami niepoważnymi lub stanowiącymi nadużycie. Działanie to zapewnia, że osoby, które 
zgłaszają celowo błędne/ nieprawdziwe informacje nie będą mogły korzystać z ochrony i będą 
podlegały adekwatnym sankcjom. 

 
 
Poufność  
 

Dla zachowania poufności i niezależności zgłoszeń o naruszeniach Grupa Mota-Engil w swoich 
strukturach powołała funkcje Chief Compliance Oficera (CCO) i Internal Audit Committee (IAC), 
które raportują do Rady Nadzorczej Grupy Mota-Engil.  

 
W strukturach Spółki Mota-Engil Central Europe S.A. powołano funkcję Compliance Oficera, 
który raportuje do CCO, IAC oraz Prezesa Spółki. CCO i IAC będą równolegle otrzymywać  
zgłoszenia naruszeń z kanału wewnętrznego MECE. 

 
Jednostką wyznaczoną do  właściwego przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań 
następczych w związku z nimi jest Compliance Oficer jako osoba zapewniająca brak konfliktu 
interesów i niezależność. 

 
Wszelkie zgłoszenia naruszeń będą przechowywane i traktowane poufnie przez zespół 
odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie  
i przetwarzanie zgłoszeń o naruszeniach. W związku z powyższym, aby ułatwić procedowanie 
zgłoszeń i działań następczych, zachęcamy do ujawnienia swojej tożsamości przez Sygnalistę z 
zapewnieniem, że Jej/Jego tożsamość będzie dostępna tylko dla upoważnionej i ograniczonej 
ilości osób zajmujących się tym konkretnym zgłoszeniem. Polityka zapewnia iż podczas 
wszystkich działań dotyczących procesu zgłaszania naruszeń, dane: osoby dokonującej 
zgłoszenie, osób których dotyczy to zgłoszenie, oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu 
(świadkowie, współpracownicy) będą objęte ochroną. 

 
Upoważnieni pracownicy będą przestrzegać obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej  
i poufności przekazywania danych.  
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Jedynym odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy ujawnienie jest koniecznym  
i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym przepisów prawa i dotyczy prowadzonych przez 
upoważnione organy  postępowań wyjaśniających lub sądowych. 

 
Sygnalista posiada prawo do zachowania pełnej anonimowości oraz posiada zapewnienie, że 
działania następcze będą kontynuowane, nawet jeśli Sygnalista jest anonimowy.  
W uzasadnionych przypadkach kiedy działania następcze bez ujawnienia tożsamości osób 
zgłaszających lub zgłaszanych nie będą możliwe, Sygnalista zostanie poproszony o ich 
udostępnienie. Tożsamość Sygnalisty będzie chroniona i może zostać ujawniona za zgodą 
Sygnalisty. 
 
 

 
  

 Proces zgłaszania naruszeń 

 

 

 

 

     Kanały raportowania  
 

 
Chcąc zapewnić najwyższą jakość usług oraz narzędzie spełniające wszystkie kryteria 
bezpieczeństwa i poufności, spółka Mota-Engil Central Europe S.A. na stronie internetowej, pod 
adresem: https://mota-engil-ce.eu/zglaszanie-naruszen.php, udostępnia kanał wewnętrzny do 
zgłoszeń naruszeń opisanych w niniejszej Polityce. 

 
 

Kanał umożliwia dokonywanie zgłoszeń na w formie pisemnej lub ustnej. Zgłoszenia ustne mogą 
być dokonane za pośrednictwem systemu komunikacji głosowej. W celu zapewnienia całkowitej 
anonimowości w przypadku zgłoszenia ustnego, głos Sygnalisty będzie zmodyfikowany. 

 
 

Dodatkowo, na specjalny wniosek Sygnalisty, zgłoszenie może zostać zrealizowane za pomocą 
bezpośredniego spotkania, które zostanie zorganizowane w terminie zaakceptowanym przez 
Strony. W sprawie spotkania prosimy kontaktować się bezpośrednio z Compliance Oficerem  
tel. +48 694 442 894 w dni robocze w godzinach 9:00-14:00. 

 

 

W przypadku zgłoszeń dotyczących Compliance Oficera, zgłaszanych za pośrednictwem jednego 
z kanałów wewnętrznych Grupy Mota-Engil dostępnych: 

▪ na stronie http://mota-engil.com/provedoria/ 

▪ przez adres e-mail: etica@mota-engil.com 

▪ listownie na adres: 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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Role i odpowiedzialności w procesie  
 

 
Sygnalista 
▪ Dokonuje zgłoszenia zgodnie z dobrą wiarą i w zakresie opisanym w niniejszej Polityce.  

▪ Bierze odpowiedzialność za przekazaną treść oraz dowody zawarte w zgłoszeniu.  

▪ Jest odpowiedzialny za uzupełnienie informacji jeżeli wymaga tego zgłoszenie.  

▪ Ma prawo otrzymać potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia przez Spółkę oraz informację 

na temat działań następczych i zakończenia postępowania. 

▪ Ma również prawo do ochrony przed Działaniami Odwetowymi w z związku z dokonaniem 

zgłoszenia. 

 

Prezes Zarządu (CEO) 
▪ Potwierdza skład Komisji;  

▪ Potwierdza stanowisko firmy w sprawie działań następczych Komisji, które jest przekazywane 

Sygnaliście; 

▪ Potwierdza działania wewnętrzne i realizację rekomendacji Komisji w celu eliminacji ryzyka 

ponownego wystąpienia naruszenia. 

 

Compliance Oficer (CO)  
▪ Odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń ich wstępną analizę i klasyfikację; 

▪ Odpowiada za zachowanie poufności danych zawartych w zgłoszeniach; 

▪ Odpowiada za komunikację z Sygnalistą na każdym etapie procesu; 

▪ Odpowiada za prowadzenie rejestru zgłoszeń  ich analizę; 

▪ Odpowiada za raportowanie wewnętrzne i prowadzenie analiz i statystyk dotyczących 

zgłoszeń; 

▪ Może w przypadkach opisanych w niniejszej Polityce przekierować działania następcze 

dotyczące zgłoszeń do CCO; 

▪ Może w wyznaczyć osobę, która na czas określony przejmie jego obowiązki w sytuacjach 

losowych w celu zapewnienia wszystkich wymaganych terminów opisanych w niniejszej 

Polityce. 

 

Corporate Compliance Officer (CCO) i Internal Audit Committee (IAC) 
▪ Równolegle z CO przyjmuje zgłoszenia naruszeń; 

▪ Odpowiada za zachowanie poufności danych zawartych w zgłoszeniach; 

▪ W przypadku przekierowania działań następczych przez CO w celu zachowania pełnej 

niezależności w prowadzeniu postępowania, CCO i IAC przejmuje rolę w zakresie komunikacji 

i opracowania raportów i analizy zgłoszenia. 
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Komisja 
▪ Ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych 

dotyczących zgłoszenia; 

▪ Określa metodykę badania informacji o zgłoszonym naruszeniu; 

▪ Określa zakres i rodzaj czynności podejmowanych w tym zakresie; 

▪ Definiuje charakter zgłoszenia, jego wiarygodność; 

▪ Tworzy opis naruszenia, wraz ze szczegółami i uzasadnieniem danego zgłoszenia (w tym 

zamierzone środki i cele) i okoliczności wykroczenia; 

▪ Definiuje nazwiska i stanowiska zaangażowanych osób lub stron trzecich, które mogą 

posiadać istotne informacje na temat zgłoszenia; 

▪ Sporządza raport zawierający wnioski z przeprowadzonego dochodzenia; 

▪ Przeprowadza analizę ryzyka i określa potencjalne skutki zgłaszanych zdarzeń; 

▪ Ocenia czy zgłoszone zdarzenia mogą stanowić niewłaściwe postępowanie i czy 

nieprawidłowe zdarzenia będą się powtarzać w przypadku braku zastosowania środków 

zapobiegawczych; 

▪ Rekomenduje środki zapobiegawcze, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych 

sytuacji; 

▪ W uzasadnionych przypadkach decyduje o wszczęciu postępowania wobec potencjalnego 

naruszyciela do organów zewnętrznych. 

 

  
  Przebieg procesu 
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I. Zgłoszenie nieprawidłowości przez Sygnalistę 

 
Niniejsza Polityka definiuje możliwości dokonania wewnętrznych zgłoszeń przez Sygnalistę. 
Spółka dopełnia wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane osób dokonujących zgłoszeń oraz 
zapewnia brak Działań Odwetowych wobec Sygnalisty w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości 
związanych z działaniami  Spółki. Zgodnie z powyższym, każdy Sygnalista zachęcany jest  
w pierwszej kolejności do skorzystania z  niniejszej Polityki zgłaszania nieprawidłowości. 

 
Sygnalista może dokonać zgłoszenia, korzystając z kanałów opisanych w punkcie Kanały 
raportowania. Dokonując zgłoszenia będzie proszony o podanie informacji istotnych do 
rozpatrzenia zgłoszenia. Formularz online zawiera m.in.  poniższe informacje: 
 

▪ datę i miejsce naruszenia; 

▪ opis sytuacji; 

▪ osoby związane ze zgłoszeniem (w tym np. oskarżone osoby); 

▪ kategorię zgłoszenia; 

▪ ewentualne dowody w związku z naruszeniem. 

 
Aby wypełnić formularz, Sygnalista musi utworzyć bezpieczną skrzynkę pocztową, która stanie 
się kanałem komunikacji z osobą przyjmującą zgłoszenie. Za pośrednictwem tej skrzynki osoby 
odpowiedzialne będą informowały Sygnalistę o statusie zgłoszenia i postępach działań 
następczych, a także w razie konieczności będą kontaktowały się w celu uzupełnienia 
niezbędnych, brakujących informacji. 

 

Kategoria zgłoszenia będzie wybierana przez Sygnalistę z listy klasyfikacyjnej. Po odbiorze 
zgłoszenia przez osobę odpowiedzialną, kategoria może zostać przez nią zmieniona, jeżeli zakres 
sprawy będzie inny niż zadeklarowany. 

 
 

II. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

 
W ciągu 7 dni kalendarzowych od rejestracji zgłoszenia, Sygnalista zostanie poinformowany za 
pomocą poufnej skrzynki pocztowej o przyjęciu zgłoszenia i jego wstępnej weryfikacji.  

 
W przypadku braku niezbędnych informacji do rozpoczęcia działań następczych Sygnalista może 
zostać poproszony o uzupełnienie informacji, danych osób trzecich, dowodów w sprawie,  
a w szczególnych sytuacjach nawet o ujawnienie tożsamości (w przypadku anonimowego 
zgłoszenia). Jeżeli Sygnalista nie dostarczy informacji dodatkowych  niezbędnych do dalszego 
postępowania, Compliance Oficer może uznać sprawę za zamkniętą z powodu braku 
wystarczających dowodów. Compliance Oficer poinformuje Sygnalistę o zbliżającym się 
zamknięciu zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych przed upływem terminu w celu upewnienia się, 
że Sygnalista zrozumiał proces oraz posiada możliwość przesłania niezbędnych informacji. 
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Poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych, wewnętrzny kanał 
umożliwia komunikację z Sygnalistą przy zachowaniu pełnej anonimowości i poufności, 
zabezpieczając przed ewentualnymi Działaniami Odwetowymi, jakich może obawiać się 
Sygnalista dokonując zgłoszenia. 

 
Po otrzymaniu zgłoszenia Compliance Oficer posiada uprawnienia do podjęcia odpowiednich 
działań następczych, w tym do wstępnej oceny zasadności zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz 
do wszczęcia dochodzenia wewnętrznego, postępowania wyjaśniającego, wniesienia oskarżenia 
lub przekazania zgłoszenia do innych organów. 

 

Jeżeli zgłoszone naruszenie dotyczy, Compliance Oficera, który jest odpowiedzialny za przyjęcie 
zgłoszeń o nieprawidłowościach, fakt ten musi być niezwłocznie zgłoszony  do CCO i IAC, a osoby 
wskazane w zgłoszeniu muszą zostać usunięte z procesu nadzoru nad tym zgłoszeniem.  
Zachęcamy do skorzystania w takiej sytuacji z kanałów wewnętrznych Grupy Mota-Engil 
opisanych w pkt. Kanały raportowania niniejszej Polityki. 

 

Jeżeli zgłoszenie dotyczy CCO lub IAC proces będzie postępował bez jego udziału w danym 
zgłoszeniu. Taka sytuacja musi być niezwłocznie zgłoszona Prezesowi Zarządu Spółki i Radzie 
Nadzorczej Grupy. 

 
Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło Członków Zarządu MECE, CCO i IAC będą odpowiedzialne za 
przeprowadzenie całego procesu związanego ze zgłoszeniem.  

 
Wszelkie naruszenia, które są związane bezpośrednio ze sprawami mogącymi mieć wpływ na 
majątek Spółki, muszą zostać przeanalizowane przez właściwy obszar funkcjonalny. Compliance 
Oficer ma obowiązek  poinformowania Sygnalistę o tym fakcie w odpowiedzi na dane zgłoszenie.  
 
Compliance Oficer prowadzi rejestr wszystkich zgłoszonych naruszeń (tych zgłoszonych drogą 
elektroniczną, jak i poprzez spotkanie indywidualne). Compliance Oficer może  zamknąć 
zgłoszenie w przypadku braku danych do wyjaśnienia okoliczności zgłoszonego naruszenia lub  
w przypadku zgłoszenia, które nie odpowiada zakresowi podmiotowemu lub przedmiotowemu 
niniejszej Polityki. 
 

 
III. Wstępna analiza zgłoszenia 

 
Compliance Oficer musi  opracować niezbędne kroki w celu ustalenia, czy istnieją wystarczające 
podstawy do uzasadnionego wszczęcia dochodzenia na podstawie zgłoszonych zdarzeń. 
Compliance Oficer tworzy sprawozdanie określając: 

▪ datę zgłoszenia; 

▪ charakter zgłoszenia, jego wiarygodność oraz opis wskazanego przez Sygnalistę 

naruszenia; 

▪ kategorię zgłoszenia; 

▪ potencjalne skutki zgłaszanych zdarzeń, w tym odpowiedzialność zaangażowanej Spółki 

oraz ryzyko związanych z tym szkód, takich jak reputacja przedsiębiorstwa; 

▪ rekomendację dot. składu komisji do przeprowadzenia działań następczych; 
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Wstępne sprawozdanie zostaje przekierowane do Prezesa Zarządu.  Jeżeli nie jest to konieczne  
z perspektywy dalszego postępowania, dane personalne Sygnalisty oraz osób trzecich, które są 
wskazane w zgłoszeniu (o ile są ujawnione w zgłoszeniu) pozostają anonimowe.  

 
 

IV. Potwierdzenie składu komisji do prowadzenia działań następczych 

 
Prezesem Zarządu wraz z Compliance Oficerem potwierdza skład komisji do przeprowadzenia 
działań następczych. 

 
W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby w tym:  

1. Compliance Oficer;  

2. Przedstawiciel Działu Prawnego; 

3. Osoba lub osoby  merytoryczne, które nie są  związane  bezpośrednio z osobami, które 

mogą mieć jakikolwiek związek ze zgłoszeniem. 

Prezes Zarządu może zadecydować o zaangażowaniu innych jednostek wewnętrznych Spółki oraz 
Grupy lub wykorzystywać zasoby zewnętrzne (np. kancelarie zewnętrzne) w celu 
przeprowadzenia działań następczych do zgłoszenia. Przeprowadzając analizę należy 
przestrzegać przepisów prawa i wewnętrznych zasad Spółki z zachowaniem poufności 
zgłaszającego.  

 
 

V. Działania następcze, dochodzenie w sprawie 

 
Działania wyjaśniające 

 

Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana przez Compliance Oficera o terminie 
planowanych lub podjętych działaniach następczych w związku z danym zgłoszeniem. Sygnalista 
będzie informowany o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego. W przypadku 
złożoności zgłoszonego naruszenia sprawa może zostać skierowana do odpowiednich organów 
tj. np. policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, o ile informacje te 
pozostaną bez uszczerbku dla dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego lub 
dla praw osoby, której dotyczy zgłoszenie.  

 
Powołana Komisja przy zachowaniu anonimowości Sygnalisty i osób trzecich przeanalizuje 
okoliczności i zbierze dowody w sprawie zgłoszonego naruszenia. Również na tym etapie,  
w przypadku braku niezbędnych informacji do analizy Sygnalista może zostać poproszony  
o uzupełnienie informacji, danych osób trzecich, dowodów w sprawie, a w szczególnych 
sytuacjach nawet o ujawnienie tożsamości (w przypadku anonimowego zgłoszenia). Jeżeli 
Sygnalista nie dostarczy informacji dodatkowych  niezbędnych do dalszego postępowania, 
Komisja może uznać sprawę za zamkniętą z powodu braku wystarczających dowodów. 
Compliance Oficer poinformuje Sygnalistę o zbliżającym się zamknięciu zgłoszenia w ciągu 5 dni 
roboczych przed upływem terminu w celu upewnienia się, że Sygnalista zrozumiał proces oraz 
posiada możliwość przesłania niezbędnych informacji. 

 
 
 



  

Mota-Engil Central Europe S.A.                                                     14                                                          Z/04/2021 
Polska wersja językowa 
Niniejszy dokument jest wyłącznie własnością MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., nie wolno go wykorzystywać, powielać, zmieniać ani przekazywać stronom trzecim, częściowo lub w całości, bez upoważnienia. Dokument wydany 
elektronicznie po zatwierdzeniu oryginału. 

Raport końcowy dla Sygnalisty 
 
Komisja przygotowuje raport końcowy oraz oficjalne stanowisko firmy (potwierdzone z Prezesem 
Zarządu), które zostanie przekazane sygnaliście najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od rejestracji 
zgłoszenia.  
 

Jeśli sprawa nie została wyjaśniona ani zamknięta wówczas również należy informować 
Sygnalistę o postępach postępowania oraz o dalszych informacjach zwrotnych, których może 
oczekiwać. 
 
Komisja powinna wydać opinię o zgłoszonej sytuacji i zalecić działania naprawcze i/lub 
dyscyplinarne, jeśli takie działania okażą się konieczne. Biorąc pod uwagę, że czas potrzebny na 
wykonanie zaleceń  może nie być możliwy do natychmiastowego wykonania, termin zamknięcia 
działań powinien wynosić  3 miesiące. W tym czasie należy również powiadomić Sygnalistę  
o podjętych działaniach i zamknięciu sprawy. 
 
Raport podsumowujący (zawiadomienie końcowe) do Sygnalisty musi zawierać wynik 
dochodzenia oraz środki jakie mogą zostać podjęte w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa 
(z wyłączeniem informacji poufnych). Informacje o dochodzeniu będą dostępne dla Sygnalisty 
poprzez kanał komunikacji. 
 

 

Analiza zgłoszeń  

 
Compliance Oficer ma obowiązek przeanalizować wszystkie sytuacje, które wymagały działań 
następczych i  przeprowadzenia dochodzenia, aby określić kategorię naruszenia i jego wpływ na 
funkcjonowanie organizacji.  

 
Po zakończeniu prac Komisji, Compliance Oficer przygotowuje raport ze studium przypadku. 
Raport ten powinien zawierać: 

 

▪ Opis zgłoszonych praktyk, które są niezgodne i wskazanie celów dochodzenia w danej 

sprawie.  

▪ Odkryte fakty i wszystkie istotne znane aspekty, a także, w stosownych przypadkach, 

zidentyfikowanie ograniczenia w trakcie pracy i ich potencjalny wpływ na wykonywaną 

pracę. Należy przedstawić odpowiednie wnioski.   

▪ Wskazanie powiązanych zagrożeń, które mogą wystąpić i zalecanie działania, które 

należy podjąć w danej sytuacji. Działania te należy opracować w celu zapobiegania tym 

sytuacją w przyszłości.  

▪ Raport powinien również wskazywać i sugerować środki zapobiegawcze, które pozwolą 

ograniczać ryzyko wystąpienia identycznych sytuacji w przyszłości. Rekomendacje te 

mogą obejmować zmiany, lub ustanowienie nowych procedur firmy Mota-Engil Central 

Europe S.A., kontrole w innych obszarach lub lokalizacjach lub zmianę polityki firmy.   
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Raportowanie 

 

Compliance Oficer musi prowadzić rejestr wszystkich zapisów. Zapisy będą rejestrowane  
w odpowiedniej bazie danych raportowania naruszeń/ niezgodnych praktyk. Każde zgłoszenie 
nieprawidłowości musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

 
▪ numer identyfikacyjny zgłoszenia; 

▪ datę  zgłoszenia; 

▪ kanał zgłoszenia; 

▪ osoby związane ze zgłoszeniem (w tym np. oskarżone osoby) 

▪ krótki opis charakteru zgłoszenia (w tym okres, w którym doszło do domniemanego 

naruszenia); 

▪ działania podjęte w związku ze zgłoszeniem;  

▪ oraz informacje zawarte w raporcie do Sygnalisty jak również dane dodatkowe opisane 

w punkcie III. 

 
Na potrzeby kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, dane statystyczne (z zachowaniem poufności 
i anonimowości) mogą zostać przekazane organom kontrolnym. 
 

 

Ocena i ciągłe doskonalenie  

 

Compliance Oficer ma obowiązek co pół roku sporządzić sprawozdanie z działalności 
postępowania i przedstawić go do Komitetu Audytu Wewnętrznego Grupy. W sprawozdaniu 
należy usystematyzować najczęściej powtarzające się sytuacje i przedstawić odpowiedne dane 
podsumowując wskaźniki zgłoszeń  w danym półroczu.  

 
Raporty te pomogą wskazywać wszelkie niedoskonałości lub możliwości doskonalenia kontroli 
procesów służących jako rekomendacje do wprowadzenia zmian w danym procesie.  

 
Raporty powinny zawierać, oprócz oceny jakościowej, następujące wskaźniki: 

 

▪ Liczba raportów zawierających zgłoszenia naruszeń; 

▪ Średni czas powiadomień (data zakończenia – data rozpoczęcia/przyjęty termin 

zgłoszenia lub przewidywany termin); 

▪ Średni czas dochodzenia (data zakończenia zgłoszenia– data rozpoczęcia dochodzenia) 

▪ Wskaźniki przyjętych zgłoszeń naruszeń (liczba raportów z działaniami następczymi / 

ogólna liczba otrzymanych raportów); 

▪ Wskaźnik rozliczenia sprawozdawczego (liczba zamkniętych spraw / liczba zbadanych 

(przyjętych) raportów); 

▪ Raportowanie kategorii  naruszeń;  
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▪ Raport o proponowanych rozwiązaniach dotyczących zgłoszonych naruszeń; 

▪ Raport o naruszeniach, które powtarzają się oraz mają wpływ na Kodeks Postępowania  

(w celu pomiaru skuteczności (efektywności) działań dotyczących zgłoszenia oraz działań 

naprawczych); 

▪ Liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku takich zgłoszeń 

oraz informacje na temat ich wyniku;  

▪ Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane  

w wyniku postępowań wyjaśniających i postępów zadań dotyczących naruszeń będących 

przedmiotem zgłoszenia. 

 
 

 Uwagi końcowe 

 

 
Niniejszą Politykę  dotyczącą ochrony Sygnalistów należy rewidować minimum raz na 3 lata.  

 
Zapisy niniejszej Polityki wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji tj. od dnia 17 grudnia 2021. 
 
Dokument został zatwierdzony i obowiązuje w polskiej wersji językowej. 
 
Dokument jest dostępny w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej. W razie 
rozbieżności pomiędzy wersjami obowiązuję polska wersja językowa.  
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Formularz zatwierdzenia dokumentu Z/04/2021 Wydanie 01 

 

Opracowała 

Izabela Wepa-Ptak 

Sprawdził 

Mariusz Rymarz 

Zatwie    Zatwierdził 

Maciej Michałek 

 

…..(podpis na oryginale)…… 

 

…..(podpis na oryginale)…… 

 

…..(podpis na oryginale)…… 

Data: 22/11/2021 Data: 29/11/2021 Data: 02/12/2021 

Opublikowano dnia: 02/12/2021 

OD: Zarząd Mota-Engil Central Europe S.A. 

DO: Wszyscy pracownicy Mota-Engil Central Europe S.A. 

Obowiązuje od: 17/12/2021 

Uwagi: Skonsultowano ze Związkami Zawodowymi w dniu 30/11/2021. 

Nr. Ref. WEBCON: BA/20200/2021/12/0001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Niniejszy dokument jest własnością Mota-Engil Central Europe S.A. Prawa autorskie zastrzeżone. 
Zabrania się dokonywania zmian w treści bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania 
Jakością. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest w postaci elektronicznej w Portalu MECE S.A. 
Dopuszcza się kopiowanie elektroniczne i wydruk dokumentu wyłącznie dla celów służbowych 
przy zachowaniu nadzorowania aktualności tej kopii przez użytkownika. 
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