
 
 
 

 

 
22 czerwca (śr.), godz. 11:00–12:00 

 
Platforma MS Teams 

 
Udział bezpłatny 

 

Zapraszamy na webinar, podczas którego powiemy, w jaki sposób prowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające. 

Co robić, gdy mamy informację o nieprawidłowości? 

Gdy wpływa do nas informacja o nieprawidłowości, często nie wiemy, co robić. Proces wyjaśniający może 

być bardzo skomplikowany, a od osób go prowadzących oczekuje się ochrony interesów organizacji 

i sprawności działania przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowników. Tymczasem w obliczu 

wzmożonych kontroli niezwykle istotne okazuje się przedstawienie dowodów wskazujących na zachowanie 

należytej staranności w wyjaśnianiu tego typu spraw. Sam Program działania Państwowej Inspekcji Pracy 

na rok 2022 zakłada przeprowadzenie 52 tys. kontroli w około 30 tys. podmiotów. Nowe wymogi 

na pracodawców nałoży także projektowana ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 

Czy jesteś gotowy na te wyzwania? Jakie masz możliwości w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości? Jakie 

są zalety i ryzyka poszczególnych działań? Jak podejmować decyzje, by minimalizować ryzyka dla organizacji?   

Łączymy wiedzę z 3 różnych specjalizacji DZP 

Dzięki połączeniu perspektywy ekspertów compliance, prawa pracy i postępowań spornych podczas naszego 

spotkania przedstawimy modelowy proces wyjaśniający spełniający wszystkie wymogi regulacyjne, zakres 

praw pracowniczych, które należy szczególnie brać pod uwagę w takiej sytuacji oraz kwestię kompletowania 

dokumentacji na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.   

Czego dowiesz się podczas webinaru? 

 

▪ W jaki sposób zbierać informacje o nieprawidłowościach?  

▪ Jak wygląda modelowy proces wyjaśniający? 

➢ Kto powinien w nim uczestniczyć? 

➢ Jakie mamy możliwości działania? 

➢ Jak mitygować ryzyka dla organizacji? 

▪ Jak podchodzić do kwestii prawnopracowniczych? 

➢ Jakie obowiązki a jakie prawa mają nasi pracownicy? 

➢ Jakie działania możemy wobec nich podejmować by być bezpiecznym? 

▪ Jak przygotować się do postępowania przed sądem? 

➢ Czy i kiedy warto informować organy ścigania o przestępstwie?  

➢ Jakie są uprawnienia takich organów? 

➢ Jak zbierać dowody i jak dokumentować postępowanie wewnętrzne? 

Zapraszamy na 
webinarium 

 
 

Jak prowadzić wewnętrzne 

postępowania wyjaśniające? 



 
 
 

Kim będą prelegenci? 

Webinar poprowadzą eksperci z zakresu compliance, prawa pracy oraz postępowań spornych DZP: 

 

Dr Anna Partyka-Opiela 

Partner | Zespół Compliance 
E: anna.partyka-opiela@dzp.pl 
M: +48 661 363 505 

 

Agata Mierzwa 

Partner | Praktyka Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
E: agata.mierzwa@dzp.pl 
M: +48 504 260 694 

 

Rafał Karbowniczek 

Senior Associate | Praktyka Postępowań Spornych 
E: rafal.karbowniczek@dzp.pl 
M: +48 518 518 171 

 

 
Rejestracja: prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz do 21 czerwca (wt.) do godz. 12:00.  
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWHMsFPGFh3NBtL4ETDkv6MJUMEZRSFJOSVRTTVJRUThIOUJGTFVCWTUzRi4u&wdLOR=c90E7B4F9-708A-4A2A-B4EF-8E9832D8990C

