
Narzędzie do wewnętrznego 
zgłaszania nieprawidłowości

Anonimowy, dwustronny, bezpieczny i prosty 
w obsłudze system online do przyjmowania 
zgłoszeń od sygnalistów.



Jak działa 
najprostszy system do sygnalizowania?

Miej świadomość, ze właściwie i szybko obsługując zgłoszenie 
sygnalisty wewnątrz firmy uprzedzasz przekazanie takiego 
zgłoszenia do Prokuratury lub do Mediów.

Firma rejestruje się w naszym systemie i otrzymuje 
indywidualny adres strony internetowej przeznaczonej 
do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Np.: sygnanet.pl/microsoft microsoft - nazwa firmy

Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz
dołącza do niego załączniki (jeśli występują).

Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany 
i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista
ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować
wyłącznie odbiorca zgłoszenia.

Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na 
zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość 
korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego 
hasła odczytu.

!



Rejestracja
Rejestracja w systemie jest prosta i zajmuje tylko
kilka minut

1. Podaj adres email odbiorcy zgłoszeń
2.Uzupełnij dane odbiorcy zgłoszeń
3.Uzupełnij dane firmy



Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista
ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.

Zgłoszenie



Potwierdzenie zgłoszenia (dla sygnalisty)



Potwierdzenie zgłoszenia pdf



Panel firmowy



Odczytanie zgłoszenia

Treść zgłoszenia pozostaje zaszyfrowana do
momentu wprowadzenia hasła



Odczytanie zgłoszenia i odpowiedź

Wiadomość i 
ewentualne załączniki 

można pobrać

Okienko odpowiedzi na zgłoszenie

Historia zgłoszenia

Możliwość użycia gotowych szablonów 
odpowiedzi



Historia zgłoszenia



Odczytanie zgłoszenia i odpowiedź

Cała korespondencja z sygnalistą 
jest zapisywana w danym zgłoszeniu



Skrzynka odbiorcza sygnalisty

Aby przejść do zgłoszenia należy wpisać identyfikator i hasło, 
które sygnalista otrzymał wysyłając zgłoszenie



Skrzynka odbiorcza sygnalisty
W Skrzynce Odbiorczej Sygnalisty sygnalista znajdzie informacje o swoim 
zgłoszeniu.

1. 2.

Korzystając z okienka "napisz wiadomość do odbiorcy",
sygnalista może prowadzić dalszą korespondencję z 
firmą.



Skrzynka odbiorcza sygnalisty

Odpowiedź sygnalisty trafia do Panelu Odbiorcy.



Anonimowość
Zgłoszenie za pośrednictwem strony Sygnanet jest całkowicie anonimowe.
Anonimowość i bezpieczeństwo sygnalistów jak i firmy pracodawcy zapewniamy na 
kliku poziomach:

Anonimowość kontaktu sygnalisty z serwerem Sygnanet:
• używanie serwera proxy anonimizującego kontakty z serwisem
• brak pobierania jakichkolwiek danych od sygnalisty
• podmiana numeru IP urządzenia sygnalisty
• nie używanie subdomen
• tworzenie maila ze zgłoszeniem do odbiorcy przez serwer a nie przez sygnalistę



Bezpieczeństwo treści zgłoszenia
sygnalisty:

Szyfrowanie treści przekazywanego
zgłoszenia (na komputerze sygnalisty)
kluczem publicznym odbiorcy zgłoszeń

Możliwość odszyfrowania treści zgłoszenia
tylko przez ustalonego odbiorcę (kluczem
prywatnym)

Przekazywanie treści zgłoszenia z urządzenia 
sygnalisty na serwer wyłącznie w szyfrowanym 
pliku



Jak działa 
najprostszy system do sygnalizowania?

Wyznaczony w firmie odbiorca zgłoszeń 
przekazuje zwrotną wiadomość na serwer a nie 
do sygnalisty

Bezpieczeństwo kontaktu zwrotnego:

Wiadomość ta oznaczona jest identyfikatorem i 
hasłem, które zna tylko sygnalista i tylko on 
może ją odczytać z serwera

Wiadomość zwrotna zawiera także automatyczne 
potwierdzenie odczytu (odszyfrowania) zgłoszenia 
przez wyznaczonego odbiorcę

Kasowane są ślady dostępu sygnalisty
do serwera jak opisano wyżej



Bezpieczeństwo pracodawcy:

• osobna (dedykowana) strona dla zgłoszeń kierowanych do pracodawcy
• ewidencja wystąpienia każdego zgłoszenia (wraz z zaszyfrowaną treścią)
• ewidencja przekazania każdego zgłoszenia do wyznaczonego odbiorcy
• ewidencja potwierdzeń odbioru (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego 

odbiorcę
• ewidencja kontaktu zwrotnego



Zapraszamy do współpracy


