#HRSYGNAŁ

WDROŻENIE DYREKTYWY – SPRAWDŹ,
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
POZNAJ TAJEMNICE TWOJEJ FIRMY – ZANIM POZNAJĄ JE INNI.
WDRÓŻ SKUTECZNĄ POLITYKĘ INFORMOWANIA
O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH.
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#HRSYGNAŁ
Zapewniając kompleksowe wsparcie przeprowadzimy Państwa od początku do końca przez cały
proces dostosowania firmy do wymogów Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Zdejmiemy z Państwa
ciężar wdrażania wymaganych rozwiązań i monitorowania tworzonych rozwiązań prawnych.
Wyróżnia nas to, że dla naszych Klientów jesteśmy partnerem biznesowym, wprowadzamy
pragmatyczne rozwiązania. Projektując „szyte na miarę” narzędzia zadbamy o to, by były one dla
Państwa nie tylko obowiązkiem, który należy spełnić, ale narzędziem, które będzie pomocne w
osiąganiu założonych celów biznesowych.
Zakres naszej pomocy obejmuje w szczególności następujące obszary:

Audyt aktualnych systemów, obejmujący analizę i ocenę procedur z zakresu
przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości i prowadzenia
postępowania wyjaśniającego, przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom,
konfliktowi interesów, mobbingowi i dyskryminacji, jak również kodeksów
etycznych.

Lokalizacja procedur obowiązujących w grupie spółek i dostosowanie ich do
polskich wymogów prawnych oraz praktyk rynkowych.
Kompleksowe wdrożenie wymogów wynikających z Dyrektywy o ochronie
sygnalistów oraz polskich regulacji, w tym:
opracowanie „szytych na miarę” procedur i polityk;
zaprojektowanie i wdrożenie kanału zgłoszeń;
przeprowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej;
zadbanie o realną implementację nowych narzędzi.
Opracowanie kampanii informacyjnej dla pracowników dot. wdrożonych
procedur i systemu zgłoszeń, przeprowadzenie szkoleń dla kadry
menadżerskiej oraz pracowników, których cykl, jak i profil jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Obsługa kanału zgłoszeń nieprawidłowości, wsparcie przy ocenie zgłoszeń
i podejmowaniu decyzji co do zasad procedowania.
Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych.
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DEDYKOWANY ZESPÓŁ
Oddajemy do Państwa dyspozycji doświadczony i wykwalifikowany zespół prawników. Nasze
kompetencje wraz z atrakcyjnymi warunkami współpracy powodują, że skorzystanie z naszej
pomocy będzie dla Państwa realną wartością. Dzięki nam będą mieli Państwo komfort, że wszelkie
wymogi prawne związane z implementacją Dyrektywy zostaną dopilnowane i Państwa firma będzie
we właściwy sposób przygotowana do nowych regulacji.
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Radca prawny, partner
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Radca prawny,
starszy prawnik
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Adwokat, starszy prawnik

Asystent prawny
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PLATFORMA HR SYGNAŁ
#HR Sygnał to wielowymiarowa platforma wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców
zainteresowanych wdrożeniem lub aktualizacją procedur whistleblowingu i szeroko pojętego
HR compliance. HR Sygnał to także dostęp do artykułów, webinarów, konsultacji oraz narzędzi
wspierających wdrożenie odpowiednich procedur.
Sprawdź
tutaj.

O KANCELARII
PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global specjalizuje się we wszystkich kwestiach
prawa HR dot. zatrudnienia, w tym zatrudnienia i zwolnień, global mobility&immigration,
wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, sporów sądowych, restrukturyzacji, zasad
motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych
osobowych.
Zespół PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global tworzy obecnie grono ponad 65
doświadczonych prawników, konsultantów oraz wsparcia administracyjnego.
Jesteśmy częścią Littler - największej na świecie praktyki prawa pracy, reprezentującej
pracodawców. Globalny zasięg Littler to ponad 1600 prawników w 26 krajach, w 90
biurach, na 4 kontynentach. Jesteśmy w stanie koordynować i realizować międzynarodowe
projekty w sposób komfortowy dla Państwa oraz efektywny czasowo i kosztowo.
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