
ZARZ~DZENIE Nr ~O!fol VIIII..2A 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia A q.. ~,,(l.A.du...:a. .2-0.1.).-r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania zgloszen wewn~trznych Urz~du Miasta 
Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorz~dzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorz~dzje powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

oraz w zwi¥ku z dyrektyw~ Parlarnentu Europejskiego i Rady 2019/ 1937 z dnia 23 pazdziemika 

2019 r. w sprawie ochrony os6b zgtaszaj~cych naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 

z 26.11 .2019, str. 17), z art. 4 ust. 3 Traktatu 0 Unii Europejskiej oraz art. 288 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam Regularnin dokonywania zgloszen wewnytrznych Urzydu Miasta Lodzi , 

stanowi~cy zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Zobowi¥ujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi do 

zapoznania wszystkich pracownik6w z treSci~ Regularninu dokonywania zgloszen wewnytrznych 

Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahl·cznik 

do zarz<,!dzenia Nr '30':(OrIJ,JI/.lA 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dni a A '=E ~ 'YlA. ~ a.. .z o.z) "', 

REGULAMIN DOKONYW ANIA ZGLOSZEN WEWNl!;TRZNYCH 

URZl!;DU MIASTA LODZI 

Rozdziall 

Postanowienia ogolne 

§ 1. Maj<,!c na uwadze przeciwdzialanie zdarzeniom mog<'!cym nosie znamiona zachowait 

korupcyjnych, wprowadza siy niniejszy Regulamin dokonywania zgloszen wewnytrznych. 

§ 2. Regulamin dokonywania zgloszen wewnytrznych okrdla zasady dokonywania 

zgloszen oraz ochrony os6b informuj<,!cych na temat naruszen prawa. 

§ 3. Regulamin dokonywania zgloszen wewnytrznych obejmuje dzialaLnose wszystkich 

kom6rek organizacyjnych oraz pracownik6w Urzydu, niezaleznie od Lokalizacji. 

§ 4. W dzialalnosci Urzydu nie toleruje siy zadnej formy korupcji ani dzialait nosz<'!cych jej 

znamiona. Przy braku pewnosci co do kwalifikacji podejmowanego dzialania lub naleZytego 

przebiegu postypowania, nalezy skontaktowae siy z Pelnomocnikiem ds . Os6b Zglaszaj<'!cych 

Naruszenia Prawa, powolanym odrybnym zarz<,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 5. Prezydent Miasta Lodzi, Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta, Skarbnik 

Miasta Lodzi oraz Dyrektorzy Departament6w deklaruj<,! osobiste zaanga:zowanie w rozw6j 

systemu przeciwdzialania naruszeniom prawa, w tym korupcji . 



§ 6. Dyrektorzy kom6rek organizacyjnych Urzydu: 

1) daj~ przyklad i promuj~ kultury organizacyjn~ nakierowan~ na przeciwdzialanie wszelkim 

formom naruszen prawa, w tym korupcji ; 

2) sprawuj~ nadz6r nad przestrzeganiem obowi¥uj~cych w Urzydzie zasad w kierowanej kom6rce 

organizacyj nej. 

Rozdzial2 

Def"micje 

§ 7. Ilekroc w dalszej czysci dokumentu bydzie mowa 0: 

1) pracowniku, nalezy przez to rozumiec pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) oraz pracownika 

tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. 0 zatrudnianiu 

pracownik6w tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) zatrudnionego w Urzydzie; 

2) Urzydzie, nalezy przez to rozumiec Urz~d Miasta Lodzi ; 

3) kom6rce organizacyjnej , nalezy przez to rozumiec: departament, wydzial lub samodzieln~ 

kom6rky organizacyjn~ Urzydu; 

4) wydziale, nalezy przez to rozumiec wydzial lub r6wnorzydn~ kom6rky organizacyjn~ 0 innej 

nazwie; 

5) kierowniku kom6rki organizacyjnej , nalezy przez to rozumiec: dyrektora departamentu, 

wydzialu oraz kierownika samodzielnej kom6rki organizacyjnej Urzydu; 

6) Pelnomocniku, nalezy przez to rozumiec Pelnomocnika ds. Os6b Zglaszaj~cych Naruszenia 

Prawa; 

7) korupcji , naleZy przez to rozumiec korupcjy w rozumieniu art 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 r. - 0 Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671); 

8) Regulaminie, nalezy przez to rozumiec Regulamin dokonywania zgloszen wewnytrznych 

Urzydu; 

9) Zglaszaj~cym , nalezy przez to rozumiec pracownika, bylego pracownika, osoby ubiegaj~c~ siy 

o zatrudnienie, osoby swiadcz~c~ pracy na rzecz Urzydu na innej podstawie niz stosunek pracy, 

staZysty, wolontariusza oraz osoby pracuj~c~ pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, 

podwykonawcy lub dostawcy, dokonuj~cego zgloszenia, kt6ry uzyskal informacje na temat 

naruszen w kontekscie zwi¥anym z praq; 

10) naruszeniu prawa, naleZy przez to rozumiec naruszenie w rozumieniu art. 5 pkt 1 dyrektywy 

Parlamentu Europej skiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 pazdziernika 2019 r. w sprawie ochrony 

os6b zglaszaj~cych naruszenia prawa Unii; 



11) informowaniu na temat naruszen prawa, nalezy przez to rozumiec informowanie w rozumieniu 

art. 5 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 pazdziemika 

2019 r. w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii ; 

12) zgloszeniu, nalezy przez to rozumiec zgloszenie wewnytrzne w rozumieniu art. 5 pkt 4 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 paZdziemika 2019 r. 

w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii ; 

13) zgloszeniu zewnytrznym, nalezy przez to rozumiec zgloszenie w rozumieniu art. 5 pkt 5 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 pazdziemika 2019 r. 

w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii; 

14) osobie pomagaj'lcej w dokonaniu zgloszenia, nalezy przez to rozumiec osoby w rozumieniu art. 

5 pkt 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 paZdziemika 2019 r. 

w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii; 

15) kontekscie zwiClZanym z prac'l, nalezy przez to rozumiec kontekst zWIClZany z prac'l 

w rozumieniu art. 5 pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 

23 pazdziemika 2019 r. w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii ; 

16) osobie, kt6rej dotyczy zgloszenie, nalezy przez to rozumiec osoby w rozumieniu art. 5 pkt 10 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii ; 

17) dzialaniu odwetowym, nalezy przez to rozumiec reakcje oraz dzialanie w rozumieniu art. 5 pkt 

11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 paZdziernika 2019 r. 

w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii ; 

18) dzialaniu nastypczym, nalei:y przez to rozumiec dzialanie w rozumieniu art. 5 pkt 12 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 paZdziemika 2019 r. w sprawie ochrony 

os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii; 

19) wlasciwym organie, nalezy przez to rozumiec organ w rozumieniu art. 5 pkt 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 201911937 z dnia 23 paZdziernika 2019 r. w sprawie ochrony 

os6b zglaszaj'lcych naruszenia prawa Unii; 

20) ujawnieniu publicznym, w rozumieniu art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

201911937 z dnia 23 paZdziemika 2019 r. w sprawie ochrony os6b zglaszaj'lcych naruszenia 

prawa Unii . 



Rozdzial3 

Zakres odpowiedzialnosci 

§ 8. I . Wszyscy pracowrucy Urzydu rna]<l obowiqzek zapoznania siy z mmeJszym 

Regulaminem i przestrzegania go w toku wykonywania swoich obowi'}zk6w. 

2. Kierownicy kom6rek organizacyjnych oraz osoby zajrnuj'}ce samodzielne stanowiska 

zwracaj'} uwagy na wszelkie przejawy nieprawidlowosci odnosnie proces6w, za kt6re s'} 

odpowiedzialni oraz na wszelkie potencjalne naruszenia prawa. 

3. Osoba stwierdzaj'}ca mozliwosc zaistnienia potencjalnego naruszenia prawa rna 

obowi'}zek niezwlocznego poinformowania 0 tym fakcie swojego bezposredniego przelozonego 

lub przelozonego wyzszego szczebla, jeSli naruszenie prawa dotyczy jego bezposredniego 

przelozonego. Szczeg610we zasady dokonywania zgloszen naruszen prawa reguluje Rozdzial 4 

Regulaminu. 

Rozdzial4 

Zasady szczegolowe zglaszania wyst~pienia naruszen prawa 

§ 9. I . Wyst'}pienie naruszen prawa w Urzt(dzie Zglaszaj'}cy przekazuje Pelnomocnikowi 

w nastypuj'}cej w formie: 

1) przesylki pocztowej , skierowanej na adres Urzydu: Piotrkowska 104, 90-926 L6dz lub 

zapieczytowanej przesylki zlozonej bezposrednio w Kancelari i U rZydu ul. Piotrkowska 104 lub 

w Sekretariacie Biura Audytu Wewnytrznego i Kontroli Urzydu ul. Piotrkowska 113, 90-430 

L6dz. Przesylka ze zgloszeniern wyst'}pienia naruszenia prawa musi zawierac dopisek 

" Pelnomocnik ds. Os6b Zglaszajqcych Naruszenia Prawa - do rqk wlasnych "; 

2) drog'} mailow,! na adres: sygnalista@uml.lodz.pl; 

3) telefonicznie: 42 638 61 43 ; 

4) osobiscie: ul. Piotrkowska 113, 90-430 L6dz, piytro III, pok. 322. 

2. W celu skutecznego podjycia dzialan nastypczych oraz przekazania informacji 

o podjt(tych dzialaniach nastt(pczych, zaleca sit( Zglaszaj'!cemu wskazac w zgloszeniu co najrnniej 

nastypuj'}ce elernenty: 

1) dane personalne osoby Zglaszaj,!cej ; 

2) dane kontaktowe (telefon, e-maillub adres korespondencyjny) osoby Zglaszaj,!cej ; 

3) dane personalne osoby, kt6rej dotyczy zgloszenie; 

4) przedmiot naruszeniaJopis zdarzenia. 



§ 10. 1. Zgloszenia mog!:} bye przekazywane w spos6b anonimowy. 

2. Zglaszaj!:}cy rna mozliwose zgloszenia oczywistych omylek, aktualizacji przekazanych 

danych oraz ich uzupelniania. 

3. W przypadku zgloszenia osobistego, Pelnomocnik sporz!:}dza pisemn!:} notatky dotycz!:}c!:} 

przedmiotu zgloszenia. 

4. Pelnomocnik moze Sly zwr6cie do Zglaszaj!:}cego z z!:}daniem wyjasnienia lub 

przekazania dodatkowych, uzupelniaj!:}cych zgloszenie informacji , jakie mog!:} bye w jego 

posiadaniu. lezeli Zglaszaj!:}cy sprzeciwia siy przeslaniu z!:}danych wyjasnien lub dodatkowych 

informacji lub przeslanie takich z!:}dan moze zagrozie ochronie tozsamosci tej osoby, Pelnomocnik 

odstypuje od z!:}dania wyjasnien lub dodatkowych informacji. 

5. W przypadku, gdy zgloszenie zostalo przyjyte przez nieupowaZnionego pracownika 

Urzydu, pracownik ten jest obowiC:}Zany do: 

1) nieujawniania informacji mog!:}cych skutkowae ustaleniem tozsamosci osoby dokonuj!:}cej 

zgloszenia lub osoby, kt6rej dotyczy zgloszenie; 

2) niezwlocznego przekazania zgloszenia Pelnomocnikowi, bez wprowadzania zmian w tym 

zgloszeniu. 

6. W uzasadnionych przypadkach Urz!:}d przekazuje bez zbydnej zwloki wlasciwym 

podmiotom lub jednostkom organizacyjnym Miasta Lodzi informacje zawarte w zgloszeniu w celu 

dalszego postypowania wyjasniaj!:}cego. Pelnomocnik odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem 

w rejestrze zgloszen. 

7. Osoby, kt6ra dokonala zgloszenia, nalezy zwrotnie poinformowae 0 planowanych lub 

podjytych dzialaniach nastypczych i powod6w takich dzialan w terminie nieprzekraczaj!:}cym 

3 miesiycy od potwierdzenia otrzymania zgloszenia lub w przypadku nieprzekazania 

potwierdzenia Zglaszaj!:}cemu, 3 miesiycy od uplywu 7 dni od dokonania zgloszenia. 

8. Osoba dokonuj!:}ca zgloszenia jest zobowiC:}Zana do niekontaktowania siy z osob!:}, 

odnosnie kt6rej zachodzi dornniemanie dokonania naruszenia prawa, w celu ustalenia 

jakichkolwiek fakt6w zwiC:}Zanych ze zgloszonym naruszeniem prawa. 

9. Osoba dokonuj!:}ca zgloszenia jest zobowi!:}zana zachowa6 dyskrecjy nie omawiae 

z nikim sprawy, fakt6w, podejrzen czy zarzut6w. 



Rozdzial5 

Dzialania nast«(pcze po odebraniu zgloszenia wewn«(trznego 

§ 11. 1. Wszystkie zgloszenia podlegaj'l analizie i s'l prowadzone z zachowaniem nalezytej 

starannosci , niezaleznosci i obiektywizmu. Zgloszenia analizowane s'l przez Pelnomocnika 

upowaZnionego do przyjmowania zgloszen, dokonywania ich weryfikacji, podejmowania dzialail 

nastypczych oraz zwiClZanego z tym przetwarzania danych osobowych. UpowaZniony 

Pelnomocnikjest zobowiClZany do zachowania tajemnicy. 

2. Pelnomocnik podlega wy1'lczeniu z udzialu w analizie zgloszenia, jezeli wyniki analizy 

moglyby oddzialywae na jego prawa lub obowi'lZki, na prawa lub obowiClZki jego malZonka alba 

osoby pozostaj'lcej z nim faktycznie we wsp61nym pOZyciu, krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia b'ldz os6b zwiClZanych z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli . Powody 

wy1'lczenia Pelnomocnika trwaj'l takZe po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub 

kurate1i . 

3. Pelnomocnik niezwlocznie zawiadamia na pismie Sekretarza Miasta Lodzi 

o przyczynach powoduj'lcych wy1'lczenie z udzialu w analizie zgloszenia. 

4. Przed rozpoczyciem analizy zgloszenia Pelnomocnik sklada pisemne oswiadczenie 

o braku lub istnieniu okolicznosci uzasadniaj'lcych jego wy1'lczenie z udzialu w analizie 

zgloszenia. 

5. Oswiadczenie 0 istnieniu okolicznosci uzasadniaj'lcych wy1'lczenie Pelnomocnika 

z udzialu w analizie zgloszenia moze bye r6wniez zlozone w trakcie analizy zgloszenia, 0 ile przez 

ich rozpoczyciem nie bylo mozliwe stwierdzenie ich istnienia. 

6. W przypadku zgloszenia przekazanego anonimowo, postypowanie wyjasniaj'lce 

wszczyna siy pod warunkiem, ze zgloszenie jest w ocenie Pelnomocnika wiarygodne i zawiera 

informacje pozwalaj'lce na podjycie dalszych dzialan nastypczych. 

7. Przyjmuj'lcy zgloszenie kaZdorazowo informuje Sekretarza Miasta Lodzi , a w przypadku 

zgloszen dotycz'lcych Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Sekretarza Miasta Lodzi , Skarbnika Miasta 

Lodzi - Prezydenta Miasta Lodzi, 0 wszczyciu postypowania wyjaSniaj'lcego w zwi'lzku 

z otrzymanym zgloszeniem, przekazuj'lc informacjy 0 przedmiocie zg!oszenia z zachowaniem 

zasad poufnosci w zakresie danych osobowych Zglaszaj'lcego i osoby, kt6rej dotyczy zgloszenie 

zgodnie z § 14 niniejszego Regu1aminu. 



8. Podczas dochodzenia wewnytrznego dotycz~cego domniemanych naruszen prawa naJezy 

dolozyc wszelkich staran, aby unikac podejmowania dzialan na podstawie chybionych lub 

bezpodstawnych oskarzen, unikac wzbudzania podejrzen u os6b w sprawie, kt6rych prowadzone 

s~ dzialania, unikac oswiadczen, kt6re byd~ mialy negatywne skutki dla Zglaszaj~cego i osoby, 

kt6rej dotyczy zgloszenie. 

§ 12. 1. Kierownik kom6rki organizacyjnej Urzydu zapewnia Pelnomocnikowi warunki i 

srodki niezbydne do sprawnego przeprowadzenia postypowania wyjasniaj~cego , w szczeg61nosci 

niezwlocznie przedstawia z~dane dokumenty i materialy, terminowo udziela wyjasnien, udostypnia 

urz~dzenia techniczne wraz z ich obslug~ oraz oddzielne pomieszczenie z odpowiednim 

wyposa:zeniem. 

2. Pracownik Urzydu w celu przeprowadzenia postypowania wyjasniaj~cego , niezwlocznie 

przedstawia Pelnomocnikowi z~dane dokumenty i materialy oraz terminowo udziela wyjasnien. 

3. Proces postypowania w odniesieniu do zgloszonych zdarzen jest nastypuj~cy: 

1) przyjmuj~cy zgloszenie dokonuje rejestracji zgloszenia w rejestrze zgloszen niezwlocznie nie 

dluzej niz 7 dni od otrzymania zgloszenia i potwierdza Zglaszaj~cemu przyjycie zgloszenia. 

Dane w rejestrze zgloszen s~ przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjycia zgloszenia; 

2) przyjmuj~cy zgloszenie dokonuje we wlasnym zakresie weryfikacji zgloszenia i inforrnacji 

otrzymanych od Zglaszaj~cego, celem zweryfikowania prawdopodobienstwa wyst~pienia 

naruszenia prawa byd~cego przedmiotem zgloszenia. Nastypnie dokonane ustalenia wraz 

z wnioskami i propozycj%pini~ co do wszczycia postypowania wyjasniaj~cego , odrzuceniu 

sprawy alba koordynacji zgloszenia/sprawy przekazuje do akceptacji Sekretarzowi Miasta 

Lodzi , a w przypadku postypowan dotycz~cych Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Sekretarza 

Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi - Prezydentowi Miasta Lodzi; 

3) celem prowadzonego postypowania wyjasniaj~cego jest ustalenie stanu faktycznego oraz 

wyjasnienie wszelkich w~tpliwosci dotycz~cych sytuacji przedstawionych w zgloszeniu; 

4) w toku wyjasniania przedmiotu zgloszenia, urnozliwia siy pracownikowi lub podmiotowi 

wsp6lpracuj~cemu w stosunku, do kt6rego dokonano zgloszenia naruszenia prawa, 

przedstawienie swojego stanowiska w sprawie w terrninie 14 dni od otrzymania inforrnacji 0 

dokonanych ustaleniach; 

5) po zakonczeniu postypowania wyjasniaj~cego osoba przeprowadzaj~ca postypowanie 

sporz~dza sprawozdanie, kt6re wraz z wnioskarni i propozycj~ dalszego toku postypowania 

przekazuje Sekretarzowi Miasta Lodzi, a w przypadku postypowan dotycz~cych 

Wiceprezydenta Miasta Lodzi , Sekretarza Miasta Lodzi , Skarbnika Miasta Lodzi -

Prezydentowi Miasta Lodzi; 



6) Sekretarz Miasta Lodzi wskazuje podmioty zobowillZane do podjycia dzialan naprawczych, 

kt6re maj~ na celu zapobiezenie podobnym zdarzeniom w przyszlosci; 

7) jesli zostanie ustalone, ze badane zdarzenie stanowi dzialanie korupcyjne lub naruszenie prawa 

scigane z mocy prawa, Sekretarz Miasta Lodzi Iub osoba przez niego wskazana zawiadarnia 

o zdarzeniu odpowiednie organy scigania. W przypadku postypowan dotycz~cych 

Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Sekretarza Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi decyzjy 

o daIszych czynnosciach, w tyro 0 zawiadomieniu odpowiednich organ6w scigania podejmuje 

Prezydent Miasta Lodzi Iub osoba przez niego wskazana. 

8) Zglaszaj~cego, 0 ile nie dokonal zgloszenia anonirnowo, nalezy poinformowae 0 podjytych 

dzialaniach wyjasniaj~cych oraz ich rezultatach w terminie 30 dni od podpisania 

sprawozdania. 

Rozdzial6 

Ochrona pracownik6w i wsp61pracownik6w 

§ 13. 1. Zglaszaj~cemu, zgodnie z zasadarni okrdlonymi w Regularninie, zapewnia siy 

ochrony przed dzialaniarni odwetowyrni pod warunkiern, ze mial uzasadnione podstawy s~dzie, ze 

byd~ca przedrniotem zgloszenia lub ujawnienia publicznego informacja 0 naruszeniu prawa jest 

prawdziwa w momencie dokonywania zgloszenia lub ujawnienia publicznego i ze informacja taka 

stanowi informacjy 0 naruszeniu prawa. 

2. Zglaszaj~cy, kt6ry spotkal siy z jakirnikolwiek dzialaniarni odwetowymi byd~cymi lub 

mog~cymi bye konsekwencj~ dokonania zgloszenia, powinien niezwloczrue poinformowae 0 tym 

fakcie Pelnomocnika. Takie zdarzenie zostaje objyte odrybnym postypowaniem, prowadzonym 

przez Pelnomocnika z udzialem Sekretarza Miasta Lodzi, w spos6b zapewniaj~cy najszersz~ 

mozliw~ ochrony takiego Zglaszaj~cego. Jdli zgloszerue lub dzialanie odwetowe dotyczy 

Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Sekretarza Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi, w postypowaniu 

wyjasruaj~cym uczestniczy Prezydent Miasta Lodzi. 

3. Wobec osoby zglaszaj~cej naruszenie obowi~zuj~ zasady wskazane w Rozdziale 4. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siy odpowiednio wobec osoby pomagaj~cej w dokonaniu 

zgloszerua, osoby powi~zanej ze Zglaszaj~cym oraz osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej powillZanej ze Zglaszaj~cym, w szczeg61nosci stanowi~cej wlasnose lub 

zatrudniaj~cej Zglaszaj~cego. 

5. Pelnomocnik zapewnia osobie, kt6rej dotycz~ zarzuty naruszenia prawa, mozliwose 

przedstawienia swojego stanowiska. 



Rozdzial7 

Ochrona danych osobowych 

§ 14. 1. Zglaszaj'lcemu, ktory me wyrazil zgody na ujawnienie swojej tozsamosci , 

zapewnionajest anonimowose w trakcie calego postypowania, z zastrzezeniem sytuacji , w ktorych 

ujawnienie tozsamosci Zglaszaj'lcego wyrnagane jest na podstawie przepisow powszechnie 

obowi¥uj'lcego prawa. 

2. KaZde zgloszenie przekazane w trybie okreSlonym w Regulaminie, wraz z danymi 

dotycz'lcymi Zglaszaj'lcego i osoby, ktorej dotyczy zgloszenie lub danymi mog'lcymi umozliwie 

ich identyfikacjy, ma charakter poufny i podlega ochronie wlasciwej dla inforrnacji poufnych, na 

zasadach okreslonych w Systemie Zarz'ldzania Bezpieczenstwem Inforrnacji obowiClZuj'lcym w 

Urzydzie. 

3. Urz'ld oraz dzialaj'lce w jego imieniu podmioty, osoby i komorki organizacyjne 

zobowiClZane S'l do powstrzymania siy od jakichkolwiek dzialail zwiClZanych z zamiarem odkrycia 

tozsamosci Zglaszaj'lcego i osoby, ktorej dotyczy zgloszenie. 

§ 15. 1. Dane osobowe Zglaszaj'lcego oraz innych osob wskazanych w zgloszeniu 

chronione S'l wedlug zasad okreslonych w regulacjach zwiClZanych z ochron'l danych osobowych 

obowiClZuj'lcych w Urzydzie. Dane Zglaszaj'lcego oraz osob wskazanych w zgloszeniu - 0 ile nie 

s'llub nie byly pracownikami Urzydu lub tez ich dane nie s'l przetwarzane na podstawie innych 

podstaw prawnych - mog'l bye przetwarzane wy1'lcznie w celu realizacji postanowien 

Regulaminu. 

2. Dane osobowe przetwarzane w zwiClZku z przyjyciem zgloszenia s'l przechowywane 

przez Urz'ld, nie dluzej niz przez okres Slat od dnia przyjycia zgloszenia. 

Rozdzial8 

Srodki dyscyplinarne 

§ 16. 1. Wyniki prac Pe!nomocnika dotycz'!ce stwierdzonego naruszenia prawa s,! 

kierowane do Sekretarza Miasta Lodzi. 

2. Na podstawie rekomendacji Pelnomocnika podejmowane s'l dalsze kroki w stosunku do 

pracownika lub podrniotu wspolpracuj'lcego, ktorego postypowanie wyjasniaj'lce dotyczylo. 

3. Ewentuain'l decyzjy 0 zwolnieniu pracownika lub zaprzestaniu wsp6-l:pracy z podmiotem 

wspolpracuj'lcym podejmuje Prezydent Miasta Lodzi. 



Rozdzial9 

Tryb dokonywania zgloszen zewn~trznych 

§ 17. 1. Jezeli w ocenie Zglaszaj,!cego zachodzi ryzyko dzialail. odwetowych lub wymagaj,! 

tego przepisy powszechnie obowi,!zuj,!ce, Zglaszaj'!cy przekazuj,!c informacje ustnie lub w 

postaci papierowej lub elektronicznej na temat naruszen prawa uprawniony jest r6wniez do 

korzystania z zewnytrznego kanalu zglaszania naruszen prawa. W tym zakresie do przyjmowania 

zgloszen uprawnione s,! wyznaczone wlasciwe organy. 

2. Korzystanie z zewnytrznego kanalu dokonywania zgloszen moze nast,!pic po uprzednim 

dokonaniu zgloszenia za posrednictwem wewnytrznego kanalu lub od razu za posrednictwem 

kanalu zewnytrznego. 

§ 18. Wyznaczony zarz,!dzeniem przez Prezydenta Miasta Lodzi Pelnomocnik: 

1) odpowiada za udostypnienie pracownikom informacji dotycz,!cych: 

a) wlasciwych organ6w wyznaczonych do przyjmowania zgloszen naruszen prawa kanalem 

zewnytrznym; 

b) procedur dokonywania zgloszen naruszen prawa; 

c) trybu rozpatrywania zgloszen oraz zwi'lZanych z nimi dzialail. nastypczych; 

d) srodkach pomocy prawnej oferowanej przez Urz'!d i wlaSciwe organy; 

2) udostypnia oraz aktualizuje kwestie, 0 kt6rych mowa w pkt 1 niezwlocznie po okresleniu 

informacji w tym zakresie przez wlasciwy organ. 

RozdziallO 

Uwagi koncowe 

§ 19. 1. Kazdy przypadek niestosowania siy do treSci Regulaminu bydzie rozpatrywany 

oddzielnie i moze poci,!gn,!c za sob,! konsekwencje sluzbowe. 

2. Pracownicy Urzydu zobowi'lZani s,! do zlozenia oswiadczenie na pismie 0 zapoznaniu 

z siy tresci,! i przestrzeganiu przepis6w Regulaminu. 

3. Oswiadczenie pracownika, 0 kt6rym mowa w ust. 2, wl'!cza siy do akt osobowych 

pracownika. 

4. Wz6r oswiadczenia pracownika stanowi zal'!cznik Nr 1 do Regulaminu. 

5. Wz6r zgloszenia informacji stanowi zal'!cznik Nr 2 do Regulaminu. 

6. Pelnomocnik zapewnia wsparcie w zakresie interpretacji przepis6w Regulaminu. 



7. Regulamin dokonywania zgloszen wewnytrznych Urzydu podlega publikacji w 

Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi na stronie http://www.bip.uml.1odz.pll. 



lmiy i nazwisko 

Stanowisko 

Nazwa kom6rki organizacyjnej 

OSWIADCZENIE 

Zah~cznik Nr 1 

do Regulaminu dokonywania 

zgloszen wewnytrznych 

Urzydu Miasta Lodzi 

Oswiadczam, ze zapoznalam/em siy z Regulaminem dokonywania zgloszen wewnytrznych 

Urzydu Miasta Lodzi i zobowi'}ZUjy siy do jego przestrzegania. 

Przyjmujy do wiadomosci , ze nieprzestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie dokonywania 

zgloszen wewnytrznych Urzydu Miasta Lodzi stanowi naruszenie obowi¥-k6w pracowniczych 

moze spowodowa6 poci~gniycie do odpowiedzialnosci pracowniczej, wynikaj~cej 

z Regulaminu Pracy Urzydu Miasta Lodzi oraz odpowiedzialnosci kamej, wynikaj~cej 

z przepis6w prawa powszechnie obowi¥-uj~cego. 

Data i podpis pracownika 



Imiy i nazwisko zglaszajllcego 

Tel., e-maillub adres korespondencyjny 

Zahl-cznik Nr 2 

do Regulaminu dokonywania 

zgloszen wewnytrznych 

Urzydu Miasta Lodzi 

ZGLOSZENIE INFORMACJI 

Imiy i nazwisko osoby, kt6rej dotyczy zgloszenie: * 

Kom6rka organizacyjna Urzydu Miasta Lodzi , kt6rej zgloszenie dotyczy: 

Przedmiot naruszenia prawa/opis zdarzenia: * 

Dowody i/lub okolicznosci , kt6re mogll sluzyc weryfikacji zgloszenja: 

Inne informacje, kt6re Zglaszajllcy uzna za istotne w sprawie: 

* - pola obowi¥kowe 


