
Zarządzenie Nr 120/22/2021 

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 2 grudnia 2021 r.  

 

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa  

w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz § 23 ust. 1 Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów z dnia 

2 lutego 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów 

(Nr 5/2017 z późn. zm.2) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Wprowadzam regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa w Urzędzie Gminy 

w  Świerczowie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 

            

     mgr Barbara Bednarz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2 Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w zarządzeniach: Nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017 

r., Nr 25/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., Nr 12/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 

r., Nr 44/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 120/5/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr 120/18/2020 z dnia 4 czerwca 

2020 r., Nr 120/25/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr 120/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 120/10/2021 z 

dnia 29 marca 2021 r. i Nr 120/18/2021 z dnia 1 października 2021 r. 



Załącznik  do Zarządzenia Nr 120/22/2021  

Wójta Gminy Świerczów  

z dnia 2 grudnia 2021 r.                                             

                                                                                                                                                                                                              

 

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

§ 1.  Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa określa zasady i tryb 

zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedury postępowania i podejmowania działań 

następczych w wypadku otrzymania zgłoszenia obowiązujące w Urzędzie Gminy 

w Świerczowie. 

§ 2. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa 

jest Sekretarz Gminy. 

§ 3. Zgłoszenia naruszeń prawa można dokonać za pomocą: 

1) poczty elektronicznej na adres: sygnalista@swierczow.pl; 

2) przesyłki listowej adresowanej na Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 

46-112 Świerczów z dopiskiem „Sygnalista”; 

3) rozmowy telefonicznej na nr telefonu: 77 419 61 70 w. 25 lub rozmowy osobistej  

z Sekretarzem Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 12. 

§ 4. 1. Niniejszy Regulamin nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. 

2. Zgłoszenie naruszenia prawa musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane 

umożliwiające wymianę informacji z osobą dokonującą zgłoszenia.  

 § 5.  Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych polegających 

na weryfikacji zgłoszenia, komunikacji ze zgłaszającym i przekazywaniu zgłaszającemu 

informacji zwrotnej jest podmiot wymieniony w § 2 niniejszego Regulaminu. 

§ 6.1. Zgłaszający naruszenie prawa w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez 

Sekretarza Gminy zostanie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia. 

2. Warunkiem niezbędnym do otrzymania potwierdzenia zgłoszenia będzie podanie przez 

zgłaszającego naruszenie danych umożliwiających kontakt. 

§ 7.1. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa Sekretarz Gminy przystąpi do oceny 

prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz ich zasadności w stosunku 

do obowiązujących przepisów prawa. 

2. W razie konieczności podmiot, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzi dochodzenie 

wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania polegające na 

odzyskaniu środków finansowych lub inne działania mające związek z incydentem naruszenia 

prawa. 

3. W procedurze weryfikacji zgłoszenia, podmiot, o którym mowa w ust. 1 ma prawo korzystać 

z pomocy merytorycznej Radcy Prawnego Urzędu oraz wiedzy eksperckiej pracowników 

i kadry kierowniczej Urzędu, może też wysłuchać świadków. 

mailto:sygnalista@swierczow.pl


4. Zgłaszający naruszenie prawa zostanie poinformowany o stwierdzeniu bądź braku 

stwierdzenia naruszenia prawa i ewentualnych środkach planowanych lub zastosowanych 

wynikających z naruszenia prawa. 

5. Informacja o działaniach następczych zostanie przekazana podmiotowi zgłaszającemu 

naruszenie prawa w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu 3 miesięcy 

od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. 

§ 8.1. Podmiot, o którym mowa w § 2 prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zapewniając 

poufność danych sygnalisty lub osoby występującej w imieniu sygnalisty. 

2. Informacje zawarte w rejestrze przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia 

zgłoszenia. 

§ 9.1. Osobie zgłaszającej naruszenie prawa przysługuje ochrona przed działaniami 

odwetowymi w następstwie dokonanego zgłoszenia. 

2. Nie podlegają ochronie sygnaliści, którzy dokonują zgłoszenia w złej wierze, zgłoszenia 

nieprawdziwego, świadomie i celowo podają błędne informacje. 

§ 10. Oprócz procedury zgłoszeń wewnętrznych opisanych w niniejszym regulaminie, 

sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanału zewnętrznego korzystając  

z formularza dostępnego na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

§ 11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania 

go do wiadomości. 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 

            

     mgr Barbara Bednarz 

 


