
Procedura dla Podopiecznych 

 

Zanim skontaktujesz się z nami przeczytaj, jak pracujemy i co oferujemy w ramach Fundacji. 

Każda ze spraw jest dla nas ważna, każdą uważamy za istotną, a każda z Was jest dla nas 

bardzo ważna i każdej chcemy pomóc!  

Ustalamy zatem reguły i zasady, oto one: 

 

1. Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza mobbingu, molestowania i nierównego 

traktowania w służbie lub nie wiesz tego, ale czujesz, że działania 

przełożonego/kolegów wykraczają poza ogólnie przyjęte normy dobrego 

traktowania/kultury, a w szczególności prawa (przeczytaj: 

https://saystop.pl/poradnik-prawny/) to napisz do nas na kontakt@saystop.pl lub 

zadzwoń na numer +48 661 220 997 (czynny 10-16 od poniedziałku do piątku); 

- Podaj podstawowe dane o sobie oraz kontakt do siebie;  

- Zwięźle ujmij swoją sytuację/problem w służbie wyłącznie w zw. z problemem 

mobbingu, molestowania i nierównego traktowania (to nasze działania statutowe);  

- Określ swoje oczekiwania względem Fundacji – pomoc/porada/rozmowa. Pamiętaj, że 

Fundacja udziela porad prawnych do danej sprawy, ale nie przyznaje Podopiecznym 

zastępstwa procesowego w postaci profesjonalnych pełnomocników do toczących się 

postępowań 

2. Fundacja przeanalizuje Twoją sprawę i odezwiemy się do Ciebie w terminie do 7 dni 

roboczych od przyjęcia zgłoszenia (mail lub telefonicznie); 

3. Możemy Cię poprosić o scany dokumentów oraz rozmowę online lub/i w siedzibie 

Fundacji przy ul. Jagiellońskiej 56/6a w Warszawie, jeżeli uznamy, że potrzebujemy 

więcej informacji o Twojej sytuacji - podeślemy wówczas dla Ciebie oświadczenie 

RODO, które należy podpisać i odesłać do Fundacji wyłącznie w formie PDF 

4. Po analizie otrzymanych dokumentów Fundacja podejmie decyzję w kwestii 

podpisania umowy z daną osobą. Przedstawimy plan działania w Twojej sprawie i 

możliwości. Jeżeli zgodzisz się z nimi, to otrzymasz od nas umowę i pozostałe 

dokumenty – analogicznie jak w pkt. 3 należy je podpisać i odesłać do Fundacji w 

formie PDF.  

5. Pamiętaj, że przekazując nieprawdziwe informacje dla pracowników Fundacji nie 

możesz liczyć na naszą pomoc i współpracę. Działamy w oparciu o obustronne 

zaufanie! 
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