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Wstęp  

Niniejszy regulamin określa: 

1) czynności i działania podejmowane przez podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, 

2) sposoby przyjmowania zgłoszeń, 

3) czynności i działania podejmowane przez zgłaszającego w ramach procedury anonimowych zgłoszeń. 

Podmiot upoważniony 

1. Pracodawca na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 

23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powołuje podmiot 

upoważniony do: 

1) przyjmowania zgłoszeń: Marzena Kulawik, Anna Wójcik 

2) podejmowania działań następczych: Marzena Kulawik, Anna Wójcik 

2. Do obowiązków Podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych należy: 

1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą następujących kanałów: 

a) dedykowanego portalu: https://ochronasygnalistów365.pl/ 

b) dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital-chrzanow.pl 

c) dedykowanego numeru telefonu: 32 624 77 10  

d) podczas spotkania zorganizowanego na wniosek pracownika; 

2) zarządzanie rejestrem zgłoszeń naruszenia prawa; 

3) opracowanie działań następczych, w związku z dokonanym przez osobę świadczącą pracę na rzecz 

pracodawcy naruszeniem; 

4) opracowanie działań prewencyjnych niedopuszczających do kolejnego naruszenia prawa; 

5) bieżący monitoring procedury oraz procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak i działań 

następczych, celem optymalizacji procesów; 

6) informowanie pracodawcy zarówno o naruszeniach prawa, jak i o podjętych działaniach następczych, przy 

zapewnieniu anonimowości zgłaszającego naruszenie oraz osoby, która naruszenia się dopuściła; 

7) koordynowanie szkoleń z zakresu: zgłaszania naruszeń prawa, zgłaszania naruszeń regulaminów i zasad 

etyki przyjętych przez Pracodawcę, obowiązkach i prawach zgłaszającego, jak również konsekwencji 

działań odwetowych wobec zgłaszającego lub umyślnego dokonania fałszywego zgłoszenia przez 

zgłaszającego. 

3. Podmiot upoważniony, w rozumieniu ust. 1, nie jest upoważniony do: 

1) udzielania informacji osobom nieupoważnionym na temat przyjętego zgłoszenia, związanego z 

naruszeniem prawa; 

2) udzielania informacji o tożsamości zgłaszającego naruszenie prawa i tego, który naruszenia się dopuścił; 

3) wdrażania działań następczych i prewencyjnych bez upoważnienia / zgody pracodawcy; 

4) podejmowania działań wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa lub wobec zgłaszającego, który 

dokonał umyślnego fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa – działania te są w kompetencji osób, którym 

pracodawca w ramach obowiązków służbowych powierzył takie zadania; 

4. Podmiot upoważniony obiektywnie i w sposób bezstronny weryfikuje zgłoszenia naruszenia prawa. 

https://ochronasygnalistów365.pl/
mailto:sygnal@szpital-chrzanow.pl


Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych 

Wydanie 1 
2022-01-24  Strona 4 z 7 

Sposoby przekazywania zgłoszeń (wewnętrznie) 

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących 

kanałów: 

1) dedykowanego portalu: https://ochronasygnalistow365.pl/ 

2) dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital-chrzanow.pl 

3) dedykowanego numeru telefonu: 32 624 7710 

4) na wniosek pracownika – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 

7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

2. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, pracodawca zapewni odpowiednio poufność lub 

anonimowość zgłaszającego. 

3. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie. 

4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, oraz przetwarzania danych 

zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie pracodawcy. Osoby te upoważnione są do zachowania tajemnicy. W przypadku upoważnienia 

podmiotu zewnętrznego, innego niż pracownik – konieczne jest zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia 

wykonywania ww. czynności. 

5. Dane osobowe zgłaszającego należy przechowywać oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji 

obejmującego zgłoszenie. W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub na innym nośniku 

informacji – dane te należy niezwłocznie usunąć z ww. dokumentu / nośnika. 

Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia  

1. Podmiot upoważniony: 

1) potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że 

zgłaszający nie podał danych do kontaktu / adresu, na który należy przekazać potwierdzenie; 

2) przekaże zgłaszającemu informację zwrotną w maksymalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w okresie 3 

miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. 

2. Informacja zwrotna powinna zawierać zwłaszcza informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia 

wystąpienia naruszenia prawa i o ewentualnych środkach, które zostaną zastosowane w reakcji na 

stwierdzone naruszenie prawa. 

Sposoby przekazywania zgłoszeń (zewnętrznie) i ujawnienie publiczne  

1. Niniejszy rozdział określa zasady zgłoszenia zewnętrznego i ujawnienia publicznego. 

2. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.  

3. Zgłoszenie może, w każdym przypadku, nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego,  

z pominięciem procedury przewidzianej w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, zaś w szczególności wtedy, 

gdy: 

1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, 

pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub 

https://ochronasygnalistow365.pl/
mailto:sygnal@szpital-chrzanow.pl
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2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub 

oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności wtedy, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej 

szkody, lub 

3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub 

4) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez 

pracodawcę, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak: możliwość ukrycia lub zniszczenia 

dowodów, możliwość istnienia zmowy między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa, udział 

pracodawcy w naruszeniu prawa.  

4. Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane są przez organ centralny albo organ publiczny. 

5. Organ centralny oraz organy publiczne opracowują procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. 

6. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o ochronie, trybie 

postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów. 

7. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonywać anonimowo, jeśli przewiduje to procedura zgłaszania 

naruszenia prawa organowi publicznemu. 

8. Zgłoszenia można dokonywać: 

1) na dedykowany adres e-mail, wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie; 

2) na wskazany adres do korespondencji, podany przez organ przyjmujący zgłoszenie; 

3) poprzez dedykowaną infolinię, wskazaną przez organ przyjmujący zgłoszenie; 

4) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w siedzibie organu w 

wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. 

9. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 

10. Organ centralny przekazuje zgłoszenie do organu właściwego do podjęcia działań następczych w przypadku, 

gdy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa. W pozostałych przypadkach organ centralny odstępuje 

od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. 

11. Organem publicznym: 

1) przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

2) w zakresie innych naruszeń prawa są inne organy, przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne, dotyczące 

naruszeń w dziedzinach, należących do zakresu działania tych organów. 

12. Organ publiczny przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, od 

dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie  

6 miesięcy od tego dnia. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku 

zgłoszeń zewnętrznych, składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

13. Organ publiczny, podejmując działania następcze, weryfikuje zgłoszenie wewnętrzne i ocenia prawdziwość 

zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu. 

14. Organ publiczny może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, w zakresie 

przekazywanego zawiadomienia, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując w tym celu adres do 

kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub 

przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, organ publiczny odstępuje od żądania 

wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 
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15. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje, bez zbędnej zwłoki, właściwym instytucjom, 

organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu, w celu dalszego 

postępowania wyjaśniającego. 

16. Organ publiczny nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, 

dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych, nowych 

informacji na temat naruszeń, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. 

17. Zgłaszający, który dokonuje ujawnienia publicznego, podlega ochronie jeżeli: 

1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie 

informacji zwrotnej, ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na 

przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi 

publicznemu, pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań 

następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub 

2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym  

w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu, organ publiczny nie podejmie 

odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej. 

18. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności: czynności podjęte  

w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz 

adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, z uwzględnieniem wagi naruszenia, 

w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom..  

19. Za odpowiednie działanie następcze urząd uznaje także zamknięcie procedury weryfikacji informacji  

o naruszeniu, z powodu niewielkiej wagi naruszenia, i braku konieczności prowadzenia dalszych działań 

następczych. 

20. Pomimo pominięcia procedury, o której mowa w ust. 16, zgłaszającemu przysługuje ochrona, jeśli ma 

uzasadnione podstawy, by sądzić, że:  

1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego,  

w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub 

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub 

3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego 

przeciwdziałania naruszeniu, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak: możliwość ukrycia 

lub zniszczenia dowodów, możliwość istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą 

naruszenia, lub udział organu publicznego w naruszeniu. 

Działania następcze pracodawcy  

1. Pracodawca (lub podmiot przez niego upoważniony) podejmuje działania następcze, aby zidentyfikować, 

naprawić i przeciwdziałać naruszeniu prawa, które miało miejsce w zakładzie pracy. 

2. Działania następcze, to przede wszystkim: 

1) weryfikacja i ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu; 

2) przeciwdziałanie naruszeniu prawa; 

3) postępowanie wyjaśniające; 

4) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych; 

5) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń. 
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3. Procedura następcza rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia 

naruszenia prawa.  

4. Podmiot upoważniony do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną 

reakcję do każdego stopnia, uwzględniającą działania prewencyjne i działania następcze. 

5. Podmiot upoważniony, nie podejmie sprawy, a podjętą zamknie, jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że 

zgłoszenie:  

1) jest nieprawdziwe; 

2) zawiera informację, która będzie: 

a) naruszała dobre imię i prawa innych osób (pracowników / pracodawcy) lub obowiązki określone w 

przepisach prawa, 

b) naruszała prawa innych osób w przedmiocie zniesławienia, 

c) naruszała dobra osobiste, 

d) naruszała prawa autorskie,  

e) naruszała przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisy o obowiązku zachowania 

tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. 

6. Jeśli zaś podmiot wykaże, że zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło wyłącznie w indywidualnym interesie 

zgłaszającego lub z powodu faktu, że godziło w interes zgłaszającego, podmiot upoważniony poinformuje 

zgłaszającego o braku zastosowania procedury i ustawy do powyższego zgłoszenia. 

7. W trakcie weryfikacji podmiot może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w 

zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli 

zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub przesłanie takich 

żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, podmiot upoważniony może odstąpić od żądania 

wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 

8. Podmiot nie podejmuje działań następczych wtedy, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy, 

będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat 

naruszeń, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. 

9. Podmiot upoważniony przeprowadza dochodzenie na podstawie zgłoszenia o naruszeniu prawa. 

10. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas podmiot upoważniony wdroży działania następcze, 

wynikające z prawa pracy i dążące do: 

1) identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji; 

2) naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub inne 

przepisy prawa; 

3) powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie 

wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych; 

4) wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości. 


