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Sygnaliści
Wdrożenie krok po kroku



Jak wdrożyć wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania

działań następczych?



 czy i w jakim zakresie należy wprowadzić procedurę w danym przedsiębiorstwie,

 analiza struktury zatrudnienia pod kątem stworzenia prawidłowych zapisów,

 weryfikacja możliwości utworzenia niezależnej komisji,

 weryfikacja konieczności uzupełnienia wewnętrznych procedur (procedura rodo, istnienie 

organizacji zakładowych, weryfikacja wyboru przedstawiciela pracowników)

Odpowiedzi na pytania:



Przygotowanie
dokumentacji

Wdrożenie procedury

Zapoznanie
personelu z procedurą 

(przeprowadzenie szkoleń)

Powołanie komisji
i przeszkolenie jej członków



 procedura zgłoszeń,

 procedura prac dla komisji w sprawie podejmowania działań następczych,

 upoważnienie pełnomocnika ds. naruszeń,

 umowa powierzenia działań następczych,

 upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń,

 upoważnienie do podejmowania działań następczych, 

 dokumenty ewidencji zgłoszeń,

 dokumenty wprowadzające procedurę,

Dokumenty, które należy przygotować:

 wzory protokołów,

 rejestr zgłoszeń wewnętrznych,

 ewidencja zgłaszających,

 klauzule informacyjne,

 rejestr czynności przetwarzania danych,

 DPIA procesu naruszeń,

 wybór przedstawicieli pracowników,



Działania powdrożeniowe.
Pełna obsługa procesu zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń
za pośrednictwem

odpowiednich
kanałów

Analiza zgłoszeń
przez komisję

Podejmowanie działań następczych, 
które polegają na wyciągnięciu 

konsekwencji wobec osób 
dokonujących naruszeń oraz 
zastosowaniu odpowiednich 

procedur naprawczych



W następnych krokach:

 przygotujemy dla Państwa rekomendacje,

 dokonamy wspólnych ustaleń w zakresie procesu,

 przygotujemy wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń,

 przygotujemy zestaw dokumentów.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Możemy przeprowadzić Państwa
przez proces wdrożenia.



Kancelaria Radców Prawnych

Tomasz Czapczyński

Al. gen. Józefa Hallera 78/2

53-324 Wrocław

Polska

+48 501 806 431

info@tcrp.pl

www.tcrp.pl

Kontakt
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