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Impulsem do wszczęcia we-
wnętrznego postępowania 
wyjaśniającego przez zarzą-
dzających konkretnym pod-
miotem jest pozyskanie infor-
macji o możliwym wystąpieniu 
nieprawidłowości. Źródła 
wiedzy o mających miejsce 
w  przedsiębiorstwie poten-
cjalnie niezgodnych z prawem 
działaniach lub zaniechaniach 
mogą pochodzić zarówno 
z wewnętrznych kanałów (np. 
od pracownika zgłaszającego 
skargę o mobbing), jak i z ze-
wnątrz organizacji (np. infor-
macje i wątpliwości przekaza-
ne przez przedstawiciela dłu-
goletniego kontrahenta 
o  zmianie sposobu realizacji 
procesu zakupowego). Także 
kontrola zarządcza lub audyt 
wewnętrzny może wykazać 
działania, które powinny być 
zweryfikowane pod względem 
zgodności z prawem po-
wszechnie obowiązującym 
oraz regulacjami wewnątrzza-
kładowymi. Dlaczego przepro-
wadzenie wewnętrznego po-
stępowania wyjaśniającego 
niesie ze sobą wartość dodaną 
i jak to zrobić krok po kroku? 
Na co szczególnie zwrócić 
uwagę w aspekcie praktycz-
nym?

mam wiadomość  
i co dalej?

Co do zasady decyzja o wsz-
częciu wewnętrznego postę-
powania wyjaśniającego zapa-
da na szczeblu zarządczym. 
W  niektórych firmach decy-
dentem w tym zakresie jest 
compliance officer czy też inny 
manager nadzorujący dany 
obszar merytoryczny (np. 
w  zakresie mobbingu lub 
dyskryminacji – dyrektor ds. 
zarządzania zasobami ludzki-
mi). Jakie zatem etapy i działa-
nia można wyróżnić w ramach 
wewnętrznego prawidłowo 
skonstruowanego postępowa-
nia wyjaśniającego?

1. Pierwszym etapem, który 
można wskazać to wstępne 

rozpoznanie sprawy. Obejmu-
je ono identyfikację głównych 
zainteresowanych (przykłado-
wo w sprawie o mobbing 
skarżący i obwiniony), ustale-

nie czego dotyczy analizowany 
przypadek oraz kiedy miał on 
miejsce. Ważnym aspektem 
jest weryfikacja czy dane do-
starczone w zgłoszeniu, jeśli 
wpłynęło ono kanałami whi-
stleblowing’owymi, są wystar-
czające do wszczęcia postępo-
wania. W przypadku, gdy 
zgłoszenie dotyczy bardzo 
ogólnych zagadnień (np. wska-
zuje jedynie na „rażące niepra-
widłowości w kwestiach finan-
sowych”) wszczęcie postępo-
wania może być niecelowe 
z  uwagi na brak zidentyfiko-
wanej nieprawidłowości pod-
legającej potencjalnemu ba-
daniu. Również zgłoszenia 
zawierające w przeważającej 
mierze określenia o charakte-
rze inwektyw nie poparte 
przytoczonymi okolicznościa-
mi ani dowodami, powinny 
pozostać bez rozpoznania.

2. Po podjęciu decyzji 
o  poddaniu konkretnej 

sprawy dalszej analizie w toku 
postępowania wyjaśniającego 
istotne znaczenie ma opraco-
wanie planu działania. Warto 
rozważyć zawarcie w nim nie 
tylko harmonogramu prac, ale 
także celów, które winny zo-
stać osiągnięte po jego zakoń-
czeniu. Mogą one obejmować 
np. kwestię weryfikacji, czy 
zgłoszone potencjalnie nie-
prawidłowe działania były 
zgodne/niezgodne z we-
wnętrznymi procedurami 
przyjętymi u danego praco-
dawcy (np. w zakresie proce-
dur zakupowych). Właściwie 
opracowany plan będzie sta-
nowił swoistą mapę drogową 
dla całego toku postępowania, 
zaś po jego zakończeniu może 
stanowić matrycę porównaw-
czą w zakresie realizacji po-
szczególnych etapów oraz 
osiągniętych celów.

3. Kluczową częścią postępo-
wania wyjaśniającego jest 

weryfikacja postawionych za-
rzutów czy też powziętych 
wątpliwości przez pryzmat 
zgromadzonego materiału 
dowodowego. Zakres kompe-
tencji organu prowadzącego 
postępowanie najczęściej de-
limitowany jest w ramach 
wdrożonej w przedsiębior-
stwie procedury w zakresie 
wewnętrznych postępowań 
wyjaśniających. Niezależnie 
jednak od funkcjonowania 
takiego dokumentu w we-
wnętrznym porządku praw-
nym pracodawcy, można 
wskazać kilka najczęściej wy-
korzystywanych źródeł wiedzy 
pozwalających na efektywne 
prowadzenie postępowania. 
Należą do nich spotkania ze 
świadkami, analiza dokumen-
tacji wewnętrznej oraz bada-
nie relewantnej komunikacji 
mailowej (lub pochodzącej 

z  innych przyjętych w danej 
firmie środków komunikacji 
– np. czatów wewnętrznych). 
Każdy z wymienionych środ-
ków dowodowych pozwala na 
krzyżową weryfikację przyta-
czanych faktów i okoliczności 
sprawy. 

4. Nie mniej istotnym ele-
mentem skutecznie prze-

prowadzonego postępowania 
wewnętrznego jest dokonanie 
analizy i oceny zgromadzone-
go materiału dowodowego. 
Stąd też, istotne jest ustalenie 
na wstępie swoistej matrycy 
porównawczej zawartej w pla-
nie postępowania, która po-
zwoli na klarowne przedsta-
wienie wypracowanej konklu-
zji. Ustalenia poczynione 
w  postępowaniu najczęściej 
gromadzone są w raporcie 
podsumowującym całość 
przeprowadzonych działań 
wraz ze wskazaniem dowodów 
potwierdzających dane tezy. 
Optymalnie sporządzony ra-
port końcowy zawiera także 
wskazówki co do kroków na-
stępczych oraz/i rekomendo-
wanych działań zaradczych 
w  przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości.

działania efektywne 
i skuteczne

Wdrażając w organizacji 
prowadzenie wewnętrznych 
postępowań wyjaśniających 
warto zwrócić uwagę na kilka 
zagadnień, które sprawią, że 
prowadzone działania będą 
efektywne i skuteczne. 
W pierwszej kolejności warto 
rozważyć kto będzie prowa-
dził sam proces wewnątrz fir-
my. O ile decydentem w spra-
wie wszczęcia postępowania 
może być główny podmiot 
zarządzający całą organizacją 
lub danym pionem, o tyle 
podmiot prowadzący postę-
powanie powinien cechować 
się nie tylko znajomością 
know-how wewnętrznych 
postępowań wyjaśniających, 
lecz także poufnością i nieza-
leżnością. 

Rozwiązaniem wartym na-
mysłu jest outsourcing opisy-
wanych działań do podmiotu, 
który nie tylko będzie miał 
doświadczenie w zakresie in-
ternal investigation, ale także 
będzie w stanie zapewnić 
obiektywizm i staranność 
w prowadzonych działaniach. 
Opcją do rozważenia jest 
podjęcie współpracy z wyspe-

cjalizowaną kancelarią praw-
ną, której dodatkową warto-
ścią dodaną będzie objęcie 
prowadzonych działań tajem-
nicą zawodową. Niezależnie 
od tego, czy prowadzącym 
będzie podmiot zewnętrzny 
czy też powołana ad hoc komi-
sja lub też compliance officer 
ze swoim zespołem, istotnym 
jest nadanie prowadzącemu 
odpowiednich klauzul dostę-
pu do dokumentacji związanej 
z toczącym się postępowa-
niem. Jest to warunek nie-
zbędny do zgromadzenia 
i  dokonania oceny materiału 
dowodowego. 

Kolejnym aspektem, na który 
warto zwrócić uwagę to określe-
nie ram czasowych prowadzo-
nego internal investigation. Po-
zwoli to na sprawne działanie 
uprawnionego podmiotu, a za-
razem umożliwi podjęcie odpo-
wiednio szybko działań zarad-
czych i następczych. 

po co to wszystko?

Wewnętrzne postępowanie 
wyjaśniające może obiektyw-
nie generować dodatkowe 
koszty – czy to z uwagi na za-
angażowanie pracowników 
w  czynności z nim związane, 
czy też z uwagi na nawiązanie 
współpracy z wyspecjalizowa-
nym podmiotem zewnętrz-
nym. Jednakże, poniesione 
nakłady finansowe stanowią, 
wbrew pozorom, faktyczną 
inwestycję. Polega ona na 
możliwie szybkiej identyfika-
cji działań potencjalnie mogą-
cych naruszać prawo lub też 
faktycznie naruszających 
prawo. Wraz z otrzymaniem 
raportu podsumowującego 
postępowanie możliwe jest 
podjęcie działań mających na 
celu ukrócenie nielegalnego 
procederu lub wprowadzenie 
odpowiednich zmian np. 
w   procesach wewnętrznych, 
które pozwolą na zmniejszenie 
strat lub „uszczelnienie” dzia-
łalności. Sprawnie podjęte 
działania mogą przyczynić się 
także do uchronienia firmy 
przed stratami nie tylko finan-
sowymi, ale także wizerunko-
wymi. Ponadto, solidnie 
przeprowadzone wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające 
i wnioski z niego wyciągnięte 
mogą pozwolić, w przypadku 
potencjalnego procesu sądo-
wego, na wsparcie wykazania 
dochowania należytej staran-
ności w działaniach przedsię-
biorcy. 

procedury

Jak przeprowadzić 
wewnętrzne postępowania 
wyjaśniające? 
Coraz częściej organizacje decydują się na wewnętrzne dochodzenie,  
w sytuacji pozyskania informacji o nieprawidłowościach.  
Czy takie działanie może przynieść efektywne rezultaty? Kogo i w jaki sposób 
w nie zaangażować?
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 Optymalnie sporządzony raport 
końcowy zawiera także wskazówki  
co do działań zaradczych  

pomoc antykryzysowa dla firm

Rząd deklaruje także w kwietniu pomoc dla przedsiębior-
ców, którzy powodu pandemii musieli zamknąć /
ograniczyć działalność. Zamierza poszerzyć listę branż, 
które ubiegają się o pomoc z tzw. Tarczy Branżowej. 
Planuje też pomoc w zakresie regulacji czynszowych dla 
najemców, umorzenie 100 proc. subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 oraz dofinansowanie środków 
dezynfekcji dla gastronomii, fitness i hoteli.
Wsparcie ma otrzymać dodatkowo 16 nowych sektorów, m.
in. branża beauty czy branża handlowa (sklepy elektroniczne, 
sportowe, meblowe, budowlane, kosmetyczne). Przedsiębior-
stwa chronione Tarczą Branżową mogą liczyć na:
∑  bezzwrotną dotację w kwocie do 5 tys. złotych,
∑  zwolnienie ze składek ZUS dla firm do 49 zatrudnionych 

oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych,
∑  postojowe w kwocie 2 080 złotych dla jednoosobowych 

działalności gospodarczych,
∑  dofinansowanie miejsc pracy pracowników.
Zmodyfikowana zostanie Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla 
dużych firm, zatrudniających ponad 249 pracowników. 
Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać z programu 
pożyczek na pokrycie 75 proc. poniesionych strat w okresie 
od listopada 2020 do kwietnia 2021 r. W okresie 
obowiązywania zakazów prowadzenia działalności, obiekty 
handlowe o pow. 2000 m2 otrzymają automatyczną 
obniżkę czynszu. Zapłacą o 80 proc. mniej, a przez 
pierwsze trzy miesiące po ustaniu zakazu kwota opłat 
najmu będzie zmniejszona o 50 proc.  

Zagrożenie inwestycji infrastrukturalnych

Grozi nam ostre hamowanie i tak już opóźnionych 
inwestycji na liniach kolejowych oraz poważne problemy 
przy realizacji inwestycji drogowych. Duża część przygoto-
wywanych budów może być zagrożona wstrzymaniem lub 
nawet utratą unijnego dofinansowania, które w przypadku 
inwestycji kolejowych sięga 85 proc. wartości projektów  
– ostrzega dr Łukasz Bernatowicz ekspert BCC. I podkreśla, 
że jest to rezultat wieloletniej zwłoki w dostosowaniu 
naszych przepisów do unijnych wymogów związanych 
z ochroną środowiska i ostatnimi działaniami Komisji 
Europejskiej. Komisja kwestionuje tzw. specustawy, 
stosowane u nas od lat, a wprowadzone przy okazji 
inwestycji związanych z Euro 2012. Specustawy pozwalają 
na kontynuowanie inwestycji, jeśli ocenę oddziaływania 
na środowisko kwestionują organizacje społeczne, 
co w innym wypadku skutkowałoby wstrzymaniem 
postępowania. Problemem jest m.in. brak możliwości 
zwrócenia się o wstrzymanie wykonania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, czy brak możliwości wstrzyma-
nia inwestycji, gdy taka decyzja okazała się nieważna.  
Dr Bernatowicz zwraca uwagę, że od marca 2021r. nie 
powinno się wydawać pozwoleń na budowę dla projektów 
dofinansowanych ze środków UE. Możemy znaleźć się 
w sytuacji, że decyzje takie będą uchylane, a realizacja 
inwestycji sparaliżowana – podkreśla ekspert BCC.

akTualności

W lipcu znikną z rynku jednorazowe talerze, 
sztućce, plastikowe słomki.  A za inne 
produkty z tworzyw sztucznych trzeba 

będzie dodatkowo zapłacić. Czy to rozwiąże 
problem z odpadami? To jedynie drobny kroczek 
do przodu, ale zdecydowanie za mało.

Do prac legislacyjnych trafił projekt ustawy 
implementującej tzw. dyrektywę plastikową, której 
celem jest zmniejszenie produkowanych odpadów 
z tworzyw sztucznych na terenie Unii. Nowe 
regulacje muszą wejść w życie już za trzy miesiące. 
Przygotowywane w ostatniej chwili, zawierają „mini-
mum” nałożone dyrektywą. Tymczasem, żeby 
zmniejszyć ilość produkowanych odpadów 
potrzebne są rozwiązania kompleksowe. Przede 
wszystkim na producentów trzeba nałożyć 
odpowiedzialność za wytwarzane odpady. Już 
produkując opakowanie, powinni oni wiedzieć, 
jak je ekologicznie przetworzyć. 

Dyrektywa była przyjęta przed pandemią, która 
uderzyła szczególnie mocno w branżę gastrono-
miczną. Tymczasem projektowane przepisy 
nakładają na takie  firmy nowe obowiązki i sankcje 
za ich niedopełnienie. Jak mają sobie poradzić 
z nimi przedsiębiorcy? Nie wiadomo. Projekt nie 
odpowiada na takie pytania.

Nowe obowiązki  
dla gastronomii
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