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Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Wewnętrzny Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia 

prawa w Serpol-Cosmetics w Mieścisku powstał w obowiązku wykonania Dyrektywy z dnia 

23 października 2019r. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony 

osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i określa utworzenie wewnętrznego systemu 

zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem 

nieprawidłowości i naruszeń prawa.  

§ 2 

Wewnętrzny Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia 

prawa w Serpol-Cosmetics w Mieścisku powstał po konsultacjach i w uzgodnieniu z 

Przedstawicielami Pracowników. 

§ 3 

Ilekroć w Wewnętrznym Regulaminie zgłoszeń użyto określenia:  

Pracodawca – rozumie się przez to Zarząd Komplementariusza Serpol-Cosmetics w Mieścisku 

Informację o naruszeniu prawa – należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, 

dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub 

prawdopodobnie dojdzie w Serpol-Cosmetics, w którym zgłaszający pracuje lub pracował, z 

którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub 

dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa 

Działanie następcze – działania podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów 

zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu 

prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie 

wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w 

celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji 

zgłoszeń 

Informację zwrotną – rozumie się przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych 

lub podjętych działań następczych i powodów takich działań 



Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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 

Zgłaszający – pracownik, który pracuje lub pracował u pracodawcy lub osoba fizyczna, która 

ubiegała się o zatrudnienie, lub świadczyła lub świadczy pracę na innej podstawie niż stosunek 

pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub odbywała lub odbywa staż, lub 

wolontariat,  która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z 

pracą 

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się osobę, która pomaga zgłaszającemu 

w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą 

Osoba powiązana ze zgłaszającym – rozumie się osobę, która może doświadczyć działań 

odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego 

Osoba, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się osobę, która dopuściła się naruszenia prawa lub 

z którą osoba ta jest powiązana 

Kontekst związany z pracą – rozumie się całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem 

pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach 

których uzyskano informację o naruszeniu prawa.  

Zgłoszenie wewnętrzne – rozumie się przekazanie informacji o nieprawidłowości i naruszeniu 

prawa 

Naruszeniem prawa – rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające 

na celu obejście prawa dotyczące, m.in.:  

1) zamówień publicznych;  

2) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami 

3) ochrony środowiska;  

4) ochrony konsumentów;  

5) ochrony prywatności i danych osobowych;  

6) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;  



7) interesów finansowych Unii Europejskiej;  

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

opodatkowania osób prawnych;  

9) bezpieczeństwa transportu 

§ 4 

1. Pracownik, który posiada wiedzę o naruszeniu prawa przy wykonywaniu pracy bądź przy 

realizacji zadań powinien bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazujące okoliczności 

zaistniałej sytuacji.  

2. Ustanawiając Wewnętrzny Regulamin, pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji 

zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i ochronę osób zgłaszających, osób pomagających w 

dokonaniu zgłoszenia, jak również osób powiązanych ze zgłaszającym.  

§ 5 

1. Każdy Pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zapoznaje się z treścią 

Wewnętrznego Regulaminu zgłoszeń i fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem pod 

stosownym oświadczeniem, które włącza się do akt osobowych, druk oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do Wewnętrznego Regulaminu.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Pracowników, bez względu na 

zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy i rodzaj wykonywanej pracy.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób świadczących pracę na rzecz pracodawcy 

na innej podstawie niż stosunek pracy np. stażystów.  

Rozdział II Sposoby przekazywania zgłoszeń 

§ 6 

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane poprzez internetowy system zgłoszeń na 

stronie http://www.sygnalista.serpol-cosmetics.pl/ 

2. System zapewnia pełną poufność, bezpieczeństwo i integralność danych, w tym ich 

zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione. 

§ 7 

1. Zgłoszenie może mieć charakter: 

http://www.sygnalista.serpol-cosmetics.pl/


1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości 

osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia; 

2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane 

podlegają utajnieniu; 

3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, nie dotyczy zgłoszeń, 

o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 3; 

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce 

pracy; 

4) szczegółowy opis naruszeń prawa oraz ich daty. 

3. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem 

świadków. 

Rozdział III Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia 

§ 8 

 1. Pracodawca Zarządzeniem upoważnia Agnieszkę Mielcarek – Kierownika Projektu w 

Serpol-Cosmetics w Mieścisku do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. 

2. Osoba przyjmująca zgłoszenia realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie 

systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez: 

     a) przyjmowanie zgłoszeń, 

     b) prowadzenie rejestru zgłoszeń, 

     c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie działań następczych, a 

także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi 

kompleksowe wyjaśnienie sprawy, 



     d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w 

szczególności udzielenia informacji zwrotnej, 

     e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia, 

     f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań, 

Rozdział IV Obsługa zgłoszeń 

§ 9 

1. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych 

oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych:  

1) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym 

nieupoważnionym osobom;  

2) zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której 

dotyczy zgłoszenie.  

2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia 

oraz osoby której dotyczy zgłoszenie.  

§ 10 

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszenia ma obowiązek potwierdzenia 

zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 

2. Osoba wyznaczona do prowadzenia działań następczych przekazuje zgłaszającemu 

informacje zwrotną w maksymalnym terminie, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 

miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.  

3. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu naruszenia prawa 

lub stwierdzeniu braku wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały 

lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.  

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez 

pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. 



Rozdział V Działania następcze 

§ 11 

1. Za działania następcze uznaje się czynności:  

1) ocena prawidłowości zarzutów;  

2) weryfikacja informacji o naruszeniu;  

3) przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego;  

4) zamknięcie procedury działań następczych.  

2. Osoba upoważniona do przeprowadzania działań następczych może podejmować działania 

w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu takich jak: 1) odbieranie wyjaśnień w celu 

zgromadzenia dodatkowych informacji: 2) na prośbę otrzymywaniu kopii dokumentów.  

3. Osoba upoważniona do przeprowadzania działań następczych ma obowiązek podejmowania 

czynności, z zachowaniem należytej staranności.  

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia w drodze podjętych działań następczych Osoba 

upoważniona do przeprowadzania działań następczych zobowiązany jest do bezzwłocznego 

powiadomienia Pracodawcy o naruszeniu w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom.  

Rozdział VI Rejestr naruszeń 

§ 12 

 1. Pracodawca:  

1) prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń wewnętrznych;  

2) jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.  

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia 

wewnętrznego.  

§ 13 

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:  

1) numer sprawy; 2) przedmiot naruszenia; 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego; 4) 

informację o podjętych działaniach następczych; 5) datę zakończenia sprawy.  



3. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia 

zgłoszenia.  

Rozdział VII Prawa i ochrona sygnalisty oraz osób zaangażowanych 

§ 14 

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie 

podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.  

2. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia 

działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, 

nawet bez jej zgody.  

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez 

pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia 

przyjęcia zgłoszenia.  

4. Zapisy pkt. 1-3 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, 

powiązanej ze zgłaszającym i osoby, której dotyczy zgłoszenie.  

§ 15 

1. Pracodawca nie będzie stosował żadnych gróźb oraz działań odwetowych w stosunku do 

zgłaszającego, jak również nie będzie niekorzystnie traktował z powodu dokonania zgłoszenia 

wewnętrznego lub ujawnienia publicznego.  

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: 1) 

odmowę nawiązania stosunku pracy, 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia 

stosunku pracy, 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o 

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

umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w 

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

4) obniżenie wynagrodzenia za pracę, 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy 

awansowaniu, 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń 

związanych z pracą, 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, 8) zawieszenie 

w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, 9) przekazanie innemu 

pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, 10) niekorzystną zmianę 

miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, 11) negatywną ocenę wyników pracy 



lub negatywną opinię o pracy, 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym 

kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie 

przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 14) 

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

odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, 15) działanie 

zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub 

branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub 

branżowego.  

3. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w pkt. 1, uważa się w szczególności 

rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie 

którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku 

prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.  

4. Zapisy pkt. 1 - 2 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby 

powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą 

zatrudniającym zgłaszającego.  

5. Pracodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania odpowiednich działań w stosunku do 

wszystkich osób, których działania będą miały na celu stosowanie gróźb lub działań 

odwetowych na osobie zgłaszającej bądź osoby której dotyczy zgłoszenie.  

Rozdział VIII Ochrona danych osobowych 

§ 16 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem 

dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających jest 

pracodawca.  

2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).  

§ 17 

1. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników.  

2. Wszystkie informacje i dokumenty zgromadzone przez osobę uprawnioną przechowywane 

są w katalogu zabezpieczonym hasłem, w pomieszczeniu zamykanym na klucz.  

§ 18 



Każde Zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Wewnętrznym Regulaminie, wraz z 

danymi dotyczącymi Zgłaszającego lub danymi mogącymi umożliwić jego identyfikację, ma 

charakter poufny.  

§ 19 

Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych w związku 

z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat 

od dnia przyjęcia zgłoszenia  

§ 20 

 Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy mogą być przetwarzane i zbierane bez jej 

zgody.  

Rozdział IX Postanowienia końcowe 

§ 21 

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania 

go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń. 

2.  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy dyrektywy, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego. 


