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GminY Bartniczka

zARzĄDzENlE NR 70I2o21

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustaIenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa

oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami

w Urzędzie Gminy Bańniczka

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201911937 z dnia

23paŹdziernika 2019 r' w sprawieochrony osób zgłaszĄących naruszenia prawa Unii

(Dz. U. UE. L. z2019 r' L 305/17 ze zm'), zarządzam, co następuje:

sl
Ustalam Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań

następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka, stanowiący

załącznik d o n i n iej sz ego zarządzenia.

s2

Wyko na n ie zarządzenia powie rza m Se kreta rzowi G m i ny.

Zarządzenie wchodzi w zycie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomoŚci

pracownikóW poprzez wyłozenie do wglądu we wszystkich komorkach organizacyjnych

Urzędu Gminy Bańniczka oraz przekazanie na samodzielne stanowiska pracy.

s3

ński



Załącznik do Zaządzenia nr 7012021

Wójta Gminy Bańniczka

zdnia2T grudnia 2021 r.

Regulamln przyjmowania zgłoszeń naruszenaa prawa

oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami

w Urzędzle Gminy Bańniczka

sl
Postanowienia ogólne

1' Niniejszy Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania

działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka określa

sposób dokonywania przez sygnalistę zgłoszenia naruszenia prawa oraz przYmowania,

oceniania i weryfikacji zgłoszeń, a także prowadzenie postępowania wy'jaśniającego.

2' Wdrozony w Urzędzie Gminy Bańniczka proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń

umozliwia sygnalistom dokonywanie zgłoszeń, zapewniając ochronę pzed działaniami

odwetowymi, ktore mogą byc następstwem zgłoszenia.

3. Nie podlegają ochronie osoby dokonujące zgłoszenia W złej wielze, zgłoszenia

nieprawdziwego, a także osoby, które pzy dokonywaniu zgłoszenia podają informacje

wprowadzające w błąd.

4. Niniejszy Regulamin ustalony został po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

5. KaŻdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu

ipotwierłzenia tego faktu podpisem, a nowozatrudniony pracownik zobowiązany jest

zapoznac się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy. oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1.

s2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy - rozumie się przez to Urząd Gminy Bańniczka,

2. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin doĘczący przyjmowania

zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działan następczych w związku z tymi

zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka,



3. Sygnaliście (dokonujący zgłoszenia) - rozumie się przez to osobę flzyczną, która

dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, niezaleznie od

zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy,

4. Komisji _ rozumie się przez to komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz

działań odwetowych odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego

doĘczącego zgłoszenia,

5. Zgłoszeniu - rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa związane

z wykonywaną pracą, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów

komunikacji,

6. osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu

jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa,

7. Postępowaniu wyjaśniającym rozumie się przez to postępowanie prowadzone

w związku ze złoŻonym zgłoszeniem,

8. Kanale zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania

umożliwiające dokonywa nie zgłoszenia,

9. Działaniu odwetowym - rozumie się przez to działania o charakterze represyjnym,

dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, które

prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz

zostały podjęte w związku z dokonanym zgłoszeniem,

'10. lnformacji zwrotnej - rozumie się przez to przekazanie zgłaszającemu naruszenie

prawa informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych,

11. Działaniu następczym rozumie się przez to działanie podjęte przez komisję

ds. rozpatn7wania zgłoszeń naruszenia prawa oraz działań odwetowych, W Ęm
przyjmowanie, ocenianie i weffikację zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania

wyjaśniającego,

12. Naruszeniu prawa - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie działania niezgodne

z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące m.in.:

1) zamówień publicznych,

2) usług, produktÓw i rynkow finansowych,

3) zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy ifinansowaniu terroryzmu,

4) bezpieczeństwa produktow i ich zgodności z wymogami,

5) bezpieczeństwa transpońu,



6) ochrony środowiska,

7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

8) bezpieczeństwa żywności i pasz,

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,

1 0) zdrowia publicznego,

1 1 ) ochrony konsumentów,

12)ochrony prywatności i danych osobowych,

1 3) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

1 4) interesów finansowych Unii Europejskiej,

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

oraz opodatkowania osób prawnych.

s3
Dokonywanie zgłoszeń

'1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór

nad przyjmowaniem zgłoszenjest Urząd Gminy Bańniczka'

2. Zgłoszenia przyjmowane i rozpoznawane są przez komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń

naruszenia prawa oraz działań odwetowych powołaną przez Pracodawcę' Skład oraz tryb

pracy komisji okreŚla odrębne zarządzenie.

3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa za pośrednictwem następujących

kanałów zgłaszania:

a) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail sygnalista@ugbańniczka.pl,

b) pislmnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bańniczka, ul. Brodnicka 8

87-321 Bańniczka, w zamkniętej kopercie z napisem ,,Komisja ds. rozpatrywania

zgłoszeń naruszeń prawa oraz działań odwetowych'',

c) ustnie podczas spotkania z komisją ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz

działan odwetowych.

4' Dostęp do kanałÓw zgłaszania posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za

przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.

5. Składane zgłoszenie powinno zawierać szczegółowe i kompleksowe wyjaśnienie

przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce

zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,

opis konkretnej sytuacji lub okoliczności świadczących o mozliwości Wystąpienia naruszenia



prawa' Wskazanie osoby/ której doĘczy zgłoszenie, świadków naruszenia prawa oraz

przekazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą

okazać się pomocne W procesie rozpatrywania zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres

zamieszkania, telefon lub e-mail sygnalisĘ i czytelny podpis, a także wskazanie

preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

6. Zgłoszenia anonimowe będą pozostawały bez rozpatrzenia.

7 ' Zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze, prawdziwe, odnoszące się do zdarzeń, ktore

w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie prawa są rozpatrywane

z uwzględnieniem zasad poufnoŚci, dając sygnaliŚcie gwarancję pozostania anonimowym

i gwarantują ochronę pzed potencjalnymi działaniami odwetowymi'

8. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia, w toku postępowania wyjaśniającego,

iŻ w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia

moze zostać pociągnięĘ do odpowiedzialności porządkowej lub karnej określonej W

przepisach Kodeksu pracy lub Kodeksu karnego. Zachowanie takie moze być również

zakwalifikowane jako cięzkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i

Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Bartniczka oraz skutkować

rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do osoby lub podmiotu

świadczącego pracę' roboty budowlane, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie

umowy cywilnoprawnej, dokonanie fałszywego zgłoszenia może skutkować sankcjami

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

9. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2

do niniejszego Regulaminu. Dostęp do złozonych zgłoszeń naruszeń prawa posiadają

jedynie cżłonkowie komisji oraz Wojt Gminy Bańniczka.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby będącej członkiem

komisji, osoba ta jest automatycznie wyłączona z prac komisji, w jej miejsce zaś powoływany

jest Zarządze n ie m Wójta G m i ny Ba ńn i czka niezaleŻny członek.

11. Zgłoszenie nie jest przekazywane osobie, ktorej działanie lub zaniechanie stanowi

przedmiot zgłaszanego naruszenia prawa.



s4
Analiza zgłoszeń

1. Po otrzymaniu zgłoszenia jest ono przekazywane komisji, ktÓra weryfikuje wstępnie

zgłoszenie pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umoŹliwiają rozpatrzenie

zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą'

2. Komisja może podjąc decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania

wyjaŚniającego W pzypadku, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne,

nieprawdziwe lub niemozliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania wyjaśn iaj ącego.

3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto

według jego opisu zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, następuje

wszczęcie postępowan ia wyjaśniającego.

4. Komisja może za zgodą Wojta Gminy Bańniczka zaangażować, o ile uzna to za zasadne,

pzedstawicieli komorek organizacyjnych Pracodawcy lub niezaleŻnych konsultantow do

udziału w postępowaniu wyjaśniającym, których wiedza odpowiada tematowi zgłaszanych

naruszeń prawa'

s5
Postępowanie wyjaś n iające

1. Komisja rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje sygnaliście

potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni oraz informacje zwrotne nie pozniej

niz w termjnie 2 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia. W przypadku skomplikowanego

charakteru sprawy, np. konieczności wysłuchania świadkow, pracowników, konsultantów

i złozoności zgłoszenia, termin ten moze ulec wydłuzeniu, jednak nie dłużej niz do 3

miesięcy'

2. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadnoŚci zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym

w oparciu o regulamin oraz informacje uzyskane od świadkow zdarzenia, pracownikow

iprzedstawicieli komorek organizacyjnych Urzędu Gminy Bańniczka zzachowaniem zasad

poufności.

3. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest w sposób uczciwy i bezstronąy.

4. Komisja moŻe, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby czy konieczności, wezwaĆ

na posiedzenie i wysłuchaÓ Świadków, ktorzy mogą miec związek lub wiedzę w zakresie

zgłoszenia, jak rownież sygnalistę w celu złoŻenia dodatkowych wyjaśnidń.



5. Pracownicy wezwani przez komisję mają obowiązek stawic się na posiedzenie oraz

udostępnic dokumenty i udzieliÓ niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich

okoliczności sprawy i zasadności zgłoszenia.

6. Posiedzenie komisji jest utnrualane w formie notatki słuzbowej. Wyjaśnienia składane

przez sygnalistę oraz wyjaśnienia składane przez świadkow utnłalane są w formie protokołu.

7 ' Po ustaleniu stanu faktycznego komisja podejmuje decyzję co do zasadnoŚci zgłoszenia,

a W przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację dotyczącą podjęcia stosownych

działań naprawczych, ktorych celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości

tozsamym lub podobnym naruszeniom prawa, co opisane w zgłoszeniu.

8. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, komisja przekazuje niezwłocznie

Pracodawcy, sygnaliŚcie oraz osobie, ktorej zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonanym

zgłosze n i u or az przeprowadzo nej we ryf i kacj i.

9. Komisja podejmuje decyzję zwykłąwiększością głosow.

s6

Zakaz dz iała ń odwetowyc h

1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, ktory dokonał

zgłoszenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), a takŻe ujawnienia publicznego.

2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze odwetowym, czyli represyjnym,

dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą

traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i mogą skutkowac odpowiedzialnością

porządkową lub rozwiązaniem stosunku pracy, a takŻe rodzic odpowiedzialnośÓ na gruncie

powszechnie obowiązującego prawa.

3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest W szczegolności: stosowanie mobbingu,

wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy

o pracę na czas nieokreŚlony po zakończeniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji

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

obnizenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy

awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niŻ wynagrodzenie Świadczeń

związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niŻsze stanowisko pracy, zawieszenie w

wykonywaniu obowiązkow słuzbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych

obowiązkow pracowniczych sygnalisty, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub

rozkładu czasu pracy, negatywna ocena wynikow jego pracy lub wyrazanie negatywnej opinii



o pracy, nałozenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym upomnienia, nagany czy

kary finansowej' lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie

przy typowaniu do udziału W szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, działanie zmiezające do utrudnienia

znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branŻy na podstawie

nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branzowego - chyba ze

Pracodawca jest w stanie wykazaĆ, że kieruje się obiektywnymi przYczynami, przesłankami,

waznymi powodami.

4' Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego

uwaŻa się takze grozbę lub probę zastosowania środka określonego w ust. 3, chyba ze

Pracodawca jest w stanie wykazac, ze kieruje się obiektywnymi przyczynami, pzesłankami,

waznymi powodami.

5. Zgłoszenia działan odwetowych dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3

do niniejszego Regulaminu. Dostęp do złoŻonych zgłoszen działań odwetowych posiadają

jedynie członkowie komisji oraz Wojt Gminy Bańniczka.

s7

Ochrona danych osobowych

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście

oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych, czyli represyjnych lub

dyskryminacyjnych itp.

2. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, W szczególności, gdy nastąpiło ujawnienie jej

tozsamości, odpowiada komisja, ktora jest zobowiązana reagowac na wszelkie przejawy

potencjalnych działań odwetowych, W tym np. represyjnych lub dyskryminacyjnych

związanych z osobą sygnalisty i dokonanym zgłoszeniem.

3. Sygnalista, ktory dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposob

nieuprawniony ujawnione, ktory doŚwiadczył jakichkolwiek działan odwetowych,

m.in. represyjnych lub dyskryminacyjnych lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania,

powinien niezwłocznie powiadomic komisję o zaistniałej sytuacji' Jezeli analiza zgłoszenia

potwierdzi jego zasadnośc, komisja podejmuje odpowiednie działania, mające na celu

ochronę sygnalisty.



4. Tożsamośc sygnalisty, jak równiez wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację,

nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym

pracownikom i wspołpracownikom podmiotu.

5. Tożsamośc sygnalisty, jak rowniez inne informacje umozliwiające jego identyfikację mogą

zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym

obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisÓw prawa, W tym

w kontekŚcie postępowań prowadzonych przez właściwe organy.

6. Tozsamość osób, ktorych dotyczy zgłoszenie, podlega Wymogom zachowania poufności

w analogicznym zakresie, co tozsamoŚc sygnalisty.

s8

Rejestr zgłoszeń

1' Każde podjęte zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa,

niezaleznie od przebiegu postępowania wyjaŚniającego.

2. Za prowadzenie rejestru odpowiada przewodniczący komisji ds' rozpatrywania zgłoszeń

naruszeń prawa oraz działań odwetowych, a w przypadku jego nieobecności zastępca

przewodn iczącego vrnł. kom isj i.

3. Rejestr prowadzony jest w postaci zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem

pliku w postaci elektronicznej.

4. Rejestr zgłoszeń zawiera:

a) numer sprawy,

b) przedmiot naruszenia,

c) datę dokonanego zgłoszenia,

d) dane kontaktowe sygnalisty,

e) informację o podjętych działaniach następczych,

f) datę zakończenia sprawy.

5. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty

iinformacje zebrane w toku analizy oraz informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia

przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od daty wpływu zgłoszenia naruszenia

prawa, a następnie podlegają zniszczeniu.



se
lnformacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

Zgłoszenie moze W kazdym przypadku nastąpic rÓwniez do właściwego organu z
pominięciem procedury przewidzianĄ w niniejszym Regulaminie, W szczegolności gdy:

Pracodawca nie podejmie działan następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej lub

sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzic, ze naruszenie prawa może stanowić

bezpośrednie lub oczywiste zagrozenie dla interesu publicznego, gdy istnieje ryzyko
nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania

odwetowe, lub W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z

uwagi na szczegÓlne okolicznoŚci Sprawy, takie jak mozliwośc ukrycia lub zniszczenia

dowodow lub mozliwośc istnienia zmowy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa

lub udziału pracodawcy W naruszeniu prawa.

s10

Postanowienia końcowe

1. Za zgodnoŚĆ z obowiązującymi przepisami, adekwatnośc i skuteczność funkcjonowania

Regulaminu odpowiada Sekretarz Gminy Bańniczka.

2. Pienłlszego przeglądu Regulaminu oraz oceny jego adekwatnoŚci i skuteczności dokonuje

komisja ds' rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz działań odwetowych w ciągu

6 miesięcy od daty wejścia w zycie niniejszego Regulaminu, a kolejnych przeglądów i ocen

dokonuje się systematycznie, jednak nie rzadziej raz na 2lata.

3. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Wzór upowaznienia do przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń

naruszenia prawa izgłoszeń działan odwetowych stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.



Załączniknr 1
do Regulaminu pzyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa

oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi

zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka
ustalonego Zarządzeniem nr 70.l2o21 Wójta Gminy Bańniczka
zdnia2T grudnia2O2l r.

(imię inazwisko)

(stanowisko)

(nazwa komórki organizacyjnej)

oŚwlłoczENlE

oświadczam, Że zapoznałam/em się z Regulaminem przyjmowania zgłoszeń

naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych W związku z tymi

zgłoszeniami w Uzędzie Gminy Bańniczka.

Bartniczka, dnia
podpis



Załączniknr 2

do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi
zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka
ustalonego zarządzeniem nr 7012021 Wójta Gminy
Bańniczka zdnia27 grudnia2021 r'

zcŁoszENl E NARUSZENIA PRAWA

UWAGA! Niniejszy formularz słuzy zgłaszaniu naruszenia prawa W Urzędzie Gminy

Bańniczka. Podane W zgłoszeniu informacje objęte są poufnością na zasadach określonych

w Regulaminie przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działan

następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka z dnia 27 grudnia

2021 r.

l nstrukcja wypełnienia formu!arza
Zgłoszenie może dotyczyó naruszeń, ktore zostały juz dokonane, naruszeń, ktorych

nie popełniono, ale istnieje bardzo duŻe ryzyko ich popełnienia lub prob zatarcia Śladow

iukrycia naruszeń prawa. Formularz naleŻy uzupełnic czytelnie i opatrzeć własnoręcznym

czytelnym podpisem.

Wypełniony i podpisany formularz naleŻy dostarczyÓ na adres: Urząd Gminy Bańniczka,
ul. Brodnicka 8' 87-321 Bańniczka, W zamkniętej kopercie z napisem: ,,Komisja ds.

rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz działań odwetowych'' lub skan formularza

Wysłać elektron iczn ie na ad res : syg nal ista@ugbańniczka. p!

Zgłaszane naruszenia prawa mogą dotyczyÓ następujących obszarow:

1) zamowień publicznych,

2) usług, produktow i rynkow finansowych,

3) zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

4) bezpieczeństwa produktow i ich zgodności z wymogami,

5) bezpieczeństwa transpońu,

6) ochrony Środowiska,

7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

8) bezpieczeństwa zywności i pasz,

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
1 0) zdrowia publicznego,
'1 1 ) ochrony konsumentów,

12)ochrony prywatności i danych osobowych,

1 3) bezpieczeństwa sieci i systemóW teleinformatycznych,

14) interesow finansowych Unii Europejskiej

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

oraz opodatkowania osÓb prawnych.



WYPEŁN !A oSoBA ZGŁASZAJACA:

lmię

Nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

lnformacja dotycząca

zgłaszającego

(naleŻy podkreŚIić

właściwe l u b uzu pełnić)

Pracownik (stanowisko

słu Żbowe zgłaszająceg o)

Zleceniobiorca

Usługodawca

Były pracownik

Kandydat do pracy

Wolontariusz

Praktykant

Stazysta

Pracujący w organizacj i wykonawcy/dostawcy

lnne... (akie?)

obszar zgłaszanego

naręzenia prawa

opis zgłaszanego

naruszenia prawa

(zgłaszane naruszenie

prawa naleŻy opisać jak

n ajdokład n iej, podaj ąc
wszelkie znane

zgłaszające mu fakĘ oraz

przepisy, ktÓre zostały

naruszone)

osoba, której zgłoszone

działanie lub zaniechanie

dotyczy

Stanowisko służbowe

osoby wskazanei

w powyższym wierszu

Data wystąpienia

naruszenia prawa



Data powzięcia

wiadomośc| płzez

zgłaszającego

o naruszeniu prawa

Dowody, które mogą

potwierdzió zasadność

zgłaszanego naruszenia

prawa

swaadeklświadkowie

naruszenia prawa

Dane osoby, która

została pokrzywdzona na

skutek naruszenia prawa

Miejsce na dodatkowe

informacje zgłaszającego

Data zgłoszenia

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszen ie

lmię i naruisko
przyimuiącego

zgłoszenie

Data pzyięcia zgłoszenia



Załączniknr 3
do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi
zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka
ustalonego Zatządzeniem nr 7012021 Wójta Gminy Bańniczka
zdnia2T grudnia2021 r.

zGŁoszEN l E DzlAŁAŃ oDWETovVYc H

UWAGA! Niniejszy formularz słuzy zgłaszaniu działań odwetowych, jakie podjęte

zostały Wobec zgłaszającego W związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa

zaistniałego W Urzędzie Gminy Bańniczka. Podane W zgłoszeniu informacje objęte są

poufnością na zasadach określonych W Regulaminie przyjmowania zgłoszeń naruszenia

prawa oraz podejmowania działan następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Urzędzie

Gminy Bańniczka zdnia27 grudnia2021 r.

lnstrukcja wypełnlenia formularza

Zgłoszenie dotyczy działan odwetowych wobec zgłasząącego naruszenie prawa, ktore

zostały juz dokonane, zastosowanych grożb, lub prob podejmowania działań odwetowych.

Formularz nalezy uzupełnic czytelnie i opatrzec Własnoręcznym czytelnym podpisem'

Wypełniony i podpisany formularz naleŻy dostarczyĆ na adres: Urząd Gminy Bańniczka, ul.

Brodnicka 8' 87-321 Bańniczka, W zamkniętej kopercie z napisem: ,,Komisja ds.

rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz działań odwetowych'' lub skan formulaza

wysłaĆ elektron iczn ie na adres : syg nal ista@u gbańn iczka.pl

WYPEŁNIA oSoBA ZGŁASZAJAGA DZIAŁANIA oDWEToWE:

!mię

Nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

lnformacja dotycząca
zgłasza!ąceg o dzi ałan ia
odwetowe

(podkreślić właściwe lub
uzupełnić)

Frannrłlnik I ęłannvtiękn

słu żbowe zgłaszaj ąceg o)

Tleenniohiorca

l lcłl tnndąrruea

Były pracownik

Kandydat do pracy

Wolontariusz



Praktykant

Stazysta

Pracujący w organizacji wykonawcy/dostawcy

lnne (iekic?\

Działania odwetowe,
które nasĘpiły
w ałliązku ze
zgłoszeniem
naruszenia prawa

(szczegołowy opls
zachowań, do których
doszło, zastosowanych
działań odwetowych,
grÓźb itp.) o ktorych
mowa u/SO Regulaminu

Data lub okres,
w którym nastąpiły
działania odwetowe

Wskazanie osoby lub
osób, które dopuściły
się działań
odwetowych

Zgłaszane dowody

Swiadek zdarzenia

Mieisce'na dodatkowe
informacje udzielane
pfzez zgłaszającego

Podpis zgłaszającego

Data zgłoszenia

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie działań odwetowych
lmię i nazwisko
przyjmującego
zgłoszenie
Data przyjęcia
zgłoszenia



Załączniknr 4
do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi
zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka
ustalonego Zaządzeniem nr 7012021 Wójta Gminy Bańniczka
zdnia2T grudnia2021 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osob fizycznych W związku
z pŻetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pŻepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46^/vE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L
119 z2016 r', str. 1), dalejjako. ,'RoDo'' informuję, Że'.

1' Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uząd Gminy Bańniczka,
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, telefon: 564936811, e-mail: ugb@data.pl.W
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym sposobami i zakresem
przetwalzania Pana/Pani danych osobowych oruz przysługujących uprawnień moze
Pan/Pani kontaktowac się z lnspektorem ochrony Danych mailowo na adres:
inspektor@cbi24.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszeniem
naruszenia prawa w Uzędzie Gminy Bańniczka lub zgłoszeniem działań odwetowych,
co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratoze (art. 6 ust. 1

lit. c RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą byc ujawniane przez Administratora uprawnionym

podmiotom , jeśli zĄdzie taka koniecznośc w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie
określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4' Przysługuje Panu/Pani prawo:

a) dostępu do danych osobowych,
b) ządania sprostowania danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. W przypadku, gdy uzna PanlPani, ze pzetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
narusza przepisy RoDo przysługuje Panu/Pani prawo złoŻenia skargi do Prezesa
Urzędu ochrony Danych osobowych (ul' Stawki 2,00-193 Warszawa).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Zaniechanie podania

danych osobowych skutkuje pozostawieniem anonimowego zgłoszenia bez
rozpoznania.

'7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w związku z pzyjęciem zgłoszenia naruszenia
prawa w Urzędzie Gminy Bańniczka lub przyjęciem zgłoszenia działań odwetowych
będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty wpływu zgłoszenia naruszenia
prawa, po czym zostaną usunięte.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu.



Załącznik nr 5

do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi
zgłoszeniami w Urzędzie Gminy Bańniczka
ustalonego Zaządzeniem nr 70l2o21 Wójta Gminy Bańniczka
zdnia2T grudnia2021 r.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń
naruszenia prawa i zgłoszeń dzlałań odwetowych

Administrator Danych osobowych: Urząd Gminy Bańniczka

lmię i nazwisko osoby upowaznionej:

Data nadania upowaznienia:

Zakres upoważnienaa

Upoważniam Paniąla do plzetwarzania danych osobowych W zakresie niezbędnym
do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia plawa ofaz
zgłoszeń działań odwetowych wpływających do Administratora od osÓb zgłaszĄących
naruszenia prawa i działania odwetowe, zwanych dalejjako: sygnaliści.

Upowaznienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistow oraz osób Wskazanych
W zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistow w zakresie niezbędnym do realizacji
wewnętrznej procedury przyjmowania od sygnalistów i rozpatrywania zgłoszeń naruszenia
prawa lub działań odwetowych.

Wskazane czynności będą realizowane z wykozystaniem sprzętu oraz nazędzi
udostępn io ny ch przez Adm in istratora.

Upowaznienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie,
stosowanie pseudonimizai1i, niszczenie po ustaniu przydatnoŚci.

Niniejszy dokument nie upowaznia do udzielania dalszych upowaznień i wygasa z dniem
ustania stosunku pracylzakończenia realizaĄi umowy cywilnoprawnej lub odwołania
z pełnionej funkcji w komisji ds. rozpatn7wania zgłoszeń naruszenia prawa oraz działan
odwetowych, a ponadto upowaznienie moze być w kazdym czasie zmienione lub odwołane.

oświadczenie osoby upoważnionej :

oświadczam, Że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych,
a takŻe wewnętrznym Regulaminem przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz
podejmowania działań następczych W związku z tymi zgłoszeniami w Urzędzie Gminy
Bańniczka obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad
w nich zawańych. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji
chronionych, do ktorych otrzymam dostęp, a takŻe metod ich zabezpieczeń w poufności,
także po ustaniu upowaznienia.
oŚwiadczam, Że wykonując swoje obowiązki, zapewnię nalezytą poufnośc danych sygnalisty
oraz danych zawańych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizaĄę podczas
rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewniÓ nalezytą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności



i pseudonimizacji będę stosować takŻe W odniesieniu do danych osob zawartych
w zgłoszeniu, W celu umozliwienia skutecznego pzeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego'

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie: ........

Podpis osoby nadającej upoważnienie: ...........


