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1. Wprowadzenie i cel 
 

1.1 Niniejsza standardowa procedura operacyjna, będąca również Polityką zgłaszania 

nieprawidłowości obowiązującą w Grupie, została przygotowana zgodnie z Zaleceniami 
dotyczącymi ładu korporacyjnego i opisuje politykę i procedury dotyczące systemu zgłaszania 

nieprawidłowości obowiązującego w Grupie IQ Metal w zakresie zgłaszania poważnych 

przestępstw, jak określono w punkcie 3.1. 

 

1.2 Polityka obejmuje następujące spółki: 

 
- IQ Metal A/S 

- IQ Metal Sp. z o.o. 

- IQ Metal Central Poland Sp. z o.o.  

 

1.3 Celem tej polityki i procedury jest zapewnienie, że osoby zgłaszające nieprawidłowości, które 

mogą korzystać z serwisu Whistleblower Grupy IQ Metal przeznaczonego do zgłaszania 

nieprawidłowości dostępnego na stronie www.iqmetal.com, uzyskają instrukcję prawidłowego 

zgłaszania podejrzanych działań poprzez system zgłaszania nieprawidłowości obowiązujący w 
Grupie określony w punkcie 4.3. 

 

2. Zakres 
 

2.1 System zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywany przez osoby związane z Grupą, 

takie jak pracownicy Grupy, członkowie kierownictwa wykonawczego i zarządu, audytorzy, 

prawnicy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi Grupy, do zgłaszania poważnych przestępstw lub 
podejrzeń  popełnienia poważnych przestępstw. 

 

2.2 System zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywany wyłącznie do zgłaszania 

poważnych przestępstw lub podejrzeń popełnienia poważnych przestępstw dotyczących osób 

związanych ze Spółką, takich jak pracownicy Spółki, członkowie kierownictwa wykonawczego i 

zarządu, audytorzy, prawnicy dostawcy i inni partnerzy biznesowi Grupy. 

 
2.3 Przestępstwa i wykroczenia, których nie można zgłosić za pośrednictwem systemu zgłaszania 

nieprawidłowości, zgłasza się zwykłymi kanałami komunikacji. 

http://www.iqmetal.com/
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3. Odpowiedzialność 
 

3.1 Grupa zachęca do zgłaszania poważnych przestępstw poprzez system zgłaszania nieprawidłowości 

obowiązujący w Grupie. Podkreśla się jednak, że system ten jest dobrowolną alternatywą dla 

zwykłych kanałów komunikacji. 

Do poważnych przestępstw należą: 

- Przestępstwa finansowe i naruszenie obowiązujących zasad rachunkowości. 

- Przekupstwo. 

- Oszustwo. 
- Fałszerstwo. 

- Korupcja. 

- Kradzież. 

- Naruszenie zasad bezpieczeństwa pracy. 

- Zanieczyszczenie środowiska. 

- Molestowanie seksualne, napaść oraz przypadki, w których pracownicy w sposób istotny 

nadużywają dostępu do systemów w celu uzyskania informacji o współpracownikach lub 

innych osobach, gdy nie jest to związane z pracą. 
- Naruszenie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub innych zasad mających 

zastosowanie do działalności Grupy. 

- Naruszenie przepisów wewnętrznych pod warunkiem, że: 

- naruszenie może prowadzić do poważnych, powtarzających się zagrożeń bezpieczeństwa; 

- naruszenie może prowadzić do poważnego ryzyka finansowego; 

- naruszenie może prowadzić do podjęcia środków regulacyjnych; 

- naruszenie może zostać zakwalifikowane jako poważne przez audytora; lub 

- naruszenie może poważnie zaszkodzić relacjom Grupy z pracownikami lub podmiotami 

zewnętrznymi. 
 

3.2 Zgłoszenia w systemie zgłaszania nieprawidłowości są weryfikowane wstępnie przez zewnętrznego 

partnera IC-net przed ewentualnym dalszym postępowaniem wyjaśniającym. 

 

3.3 Po dokonaniu zgłoszenia, IC-net w imieniu Grupy przekazuje zgłoszenie jako anonimowe lub z 

podaniem imienia i nazwiska, osobie prowadzącej postępowanie wyjaśniające, którą domyślnie 

jest Dyrektor Finansowy Grupy. 
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3.4 Jeśli jednak zgłoszenie dotyczy Dyrektora Finansowego Grupy lub spraw podlegających 

bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu Grupy, IC-net przekazuje zgłoszenie Prezesowi Zarządu. 

 

3.5 Jeśli zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu, IC-Net informuje o nim zewnętrznego audytora Grupy, 

Thomasa Nørgaarda Christensena, BDO Statsautoriseret Revisionsieselskab, tnc@bdo.dk. 

 
3.6 Osoby, które zgłosiły naruszenia przez systemu zgłaszania naruszeń nie będą narażone na 

niekorzystne traktowanie lub negatywne konsekwencje z tego tytułu. 

 

4. Procedura zgłaszania nieprawidłowości 
 

4.1 Zgłoszenia należy składać za pomocą systemu Whistleblower funkcjonującego w Grupie i 

dostępnego na stronie www.iqmetal.com. 
 

4.2 Aby ułatwić dalsze postępowanie wyjaśniające w zgłoszonej sprawie i umożliwić ustalenie 

przestępstwa, ważne jest, aby osoba zgłaszająca nieprawidłowości jak najlepiej opisała 

przestępstwo za pomocą formularza zgłoszeniowego online. 

Nie jest więc możliwe dalsze postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia, jeśli nie jest ono 

sprecyzowane lub zawiera jedynie bardzo ogólne zarzuty bez żadnych dalszych wyjaśnień. 

 
4.3 Dlatego też w zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

- opis sprawy; 

- osoba(y) zaangażowana(e); 

- czy inni wiedzą o podejrzeniach w tej sprawie; 

- czy kierownictwo wykonawcze wie o sprawie; 

- czy istnieją dokumenty, które potwierdzają podejrzenia; 

- czy i gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat tej sprawy; 

- od jak dawna trwa ta sprawa; 
oraz 

- czy osoba zgłaszająca wie o jakichkolwiek próbach ukrycia przestępstwa. 

 

4.4 Wszystkie zgłoszenia muszą zostać zbadane. Jeżeli jednak zgłoszenie zdarzenia zostanie ocenione 
jako wyraźnie nieuzasadnione, nie wszczyna się dalszego postępowania wyjaśniającego. 

http://www.iqmetal.com/
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5. Zgłoszenie anonimowe 
 

5.1 Grupa zawsze zachęca, aby zgłoszenia podpisywać imieniem i nazwiskiem danej osoby, aby osoby 

zajmujące się daną sprawą miały możliwość zadania dodatkowych pytań, a następnie 

poinformowania o sposobie prowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

5.2 Możliwe jest jednak dokonanie zgłoszenia anonimowo, gdyż zgłoszenia składane za pomocą 

internetowego formularza dostępnego na stronie www.iqmetal.com są dostępne tylko dla IC-net, 

a nie dla żadnego z członków Grupy. 

 
5.3 Jeżeli osoba zgłaszająca nieprawidłowość zdecyduje się na dokonanie anonimowego zgłoszenia, 

zaleca się, aby dla zapewnienia pełnej anonimowości korzystała z prywatnego komputera lub np. 

komputera znajdującego się w bibliotece publicznej.  

 
5.4 Badający zgłoszenie potwierdzi jego otrzymanie w ciągu 5 dni roboczych, jeśli zgłaszający podał 

swoje dane kontaktowe. 

 
5.5 Osoba zgłaszająca nieprawidłowości otrzyma informację zwrotną jak najszybciej, co do zasady w 

ciągu trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. 

 
5.6 Badający zgłoszenie i osoby zaangażowane zgodnie z postanowieniami punktu 8.7 muszą 

zachować poufność wszystkich informacji uzyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego. Do 
czasu przekazania pisemnego sprawozdania Zarządowi jedynie osoba badająca zgłoszenie może 

zezwolić na ujawnienie informacji osobom trzecim. 

 
5.7 Informacje na temat tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowość, jeśli są znane, mogą być 

przekazywane wyłącznie na podstawie nakazu lub innego aktu organu władzy publicznej, lub jeśli 

Grupa jest w inny sposób zobowiązana do tego na mocy prawa, np. zgodnie z ustawą o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

 

6. Powiadomienie osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości 
 

6.1 Osoba, której dotyczy zgłoszenie zostanie powiadomiona o postępowaniu wyjaśniającym w 

możliwie najkrótszym czasie, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego i 

zabezpieczeniu wszystkich istotnych dowodów. 
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6.2 Osoba, której dotyczy zgłoszenie zostanie poinformowana o: 

- Tożsamości osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za postępowanie wyjaśniające. 

- Charakterze zarzutów. 

- Osobach mających dostęp do sprawozdania. 
 

6.3 Osoba, której dotyczy zgłoszenie nie otrzyma informacji o tożsamości osoby zgłaszającej, chyba że 
Grupa zgodnie z obowiązującym prawem jest zobowiązana do przekazania takiej informacji. 

 

7. Sprawozdania dla zarządu 
 

7.1 Każda zgłoszona kwestia musi zostać zamknięta pisemnym sprawozdaniem zawierającym wnioski 

i/lub zalecenia dotyczące dalszych działań w oparciu o ustalenia sprawozdania. Sprawozdanie jest 

przekazywane zarządowi i/lub kierownictwu wykonawczemu Grupy. 

Wniosek/rekomendacja może przybrać następującą postać: 

- Postępowanie wyjaśniające zostaje zamknięte jako oczywiście bezpodstawne. 

- Sprawa kończy się zmianą procedur wewnętrznych. 

- Sprawa kończy się ostrzeżeniem. 

- Sprawa kończy się innymi działaniami dyscyplinarnymi (zakończenie współpracy/zwolnienie). 
- Sprawa wymaga zgłoszenia na policję w celu przeprowadzenia dochodzenia. 

- Sprawa wymaga zgłoszenia innym organom. 

 

7.2 Ponadto osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające składa zarządowi sprawozdanie roczne na 

podstawie sprawozdań otrzymanych w danym roku kalendarzowym. W sprawozdaniu rocznym 

podaje się ogólnie zakres i rodzaje zgłoszeń oraz informacje o tym, kto weryfikował zgłoszenia i 
jakie były jego wnioski. 

 

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych 
 

8.1 Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości Whistleblower, w 

tym sprawozdania z postępowań wyjaśniających, są przetwarzane w sposób bezpieczny, a dostęp 

do tych informacji mają jedynie upoważnieni pracownicy. 
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8.2 Elektroniczne dane osobowe są chronione za pomocą loginu / hasła, firewalla i oprogramowania 

antywirusowego. Dane osobowe w postaci innej niż elektroniczna są przechowywane pod 

kluczem. 

 
8.3 IC-net działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu Grupy w odniesieniu do systemu 

zgłaszania nieprawidłowości przez osoby fizyczne. IC-net wdrożyła niezbędne techniczne i 

organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed ich przypadkowym lub 

niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem, nadużyciem lub innym przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych. 

 
8.4 Grupa zawarła pisemną umowę zgodną z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych przy 

korzystaniu z usług podmiotów przetwarzających dane oraz zgodną z unijnym ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych. 

 
8.5 Informacje są usuwane natychmiast po zamknięciu postępowania przez odpowiednie organy w 

przypadku, gdy zgłoszenie zostało złożone na policji lub w innych odpowiednich organach. Grupa 

powiadamia IC-net o zamknięciu sprawy. 

 
8.6 W przypadku prowadzenia sprawy dyscyplinarnej lub nałożenia kary na pracownika lub zaistnienia 

innych przesłanek, w których dalsze przechowywanie informacji o pracowniku jest uzasadnione i 

konieczne, informacje będą przechowywane w aktach osobowych pracownika. Informacje o 

pracowniku przechowywane są do 5 lat po ustaniu zatrudnienia. 
 

8.7 W zakresie uznanym za absolutnie konieczny, osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest 

upoważniona do angażowania wewnętrznej i zewnętrznej pomocy w celu zbadania zgłoszenia, w 

tym informatycznej pomocy technicznej, pomocy dochodzeniowej i kryminalistycznej oraz pomocy 
prawnej. 

 

9. Weryfikacja i zmiany 
 

9.1 Dyrektor finansowy grupy dokonuje stałej weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji niniejszej 

procedury. 

 
9.2 Ostatnia wykonana aktualizacja: Grudzień 2022 r. 
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10. Publikacja 
 

10.1 Niniejszy polityka i procedura dotyczące systemu zgłaszania nieprawidłowości zostały 
opublikowane na stronie internetowej Grupy www.iqmetal.com. 
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