
 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skrzyszów  reprezentowana przez Wójta 

Gminy.  
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html  

 

 

Pozostałe informacje dla zgłaszającego nieprawidłowości- sygnalisty 

zewnętrznego 

I. Zgłoszenia 

 
1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania 

zgłoszenia wewnętrznego. 

2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ul. Solidarności 77,  

00-900 Warszawa, infolinia 800 676 676. 

Organ centralny udziela porad osobom zgłaszającym w zakresie ich praw, środków 

ochrony prawnej przed działaniami odwetowymi, oraz porad w zakresie praw osób 

których zgłoszenie dotyczy. 

3. Organem publicznym przyjmowania zgłoszeń w zakresie zasad konkurencji i ochrony 

konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac 

Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 556- 08-00,  

mail; uokik@uokik.gov.pl 

4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne 

dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. 

II. Ochrona zgłaszającego 

5. Zgł aszający podlega ochronie prawnej, pod warunkiem że miał  uzasadnione 

podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgł oszenia lub ujawnienia publicznego 

informacja                    o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania 

zgł oszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o 

naruszeniu prawa.  

6. Zgł aszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli: 

1) dokona zgł oszenia wewnętrznego, a następnie zgł oszenia zewnętrznego                       

i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgł oszeń 

wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej 

ustalonym w procedurze zgł aszania naruszeń prawa organowi publicznemu 
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pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich dział ań 

następczych lub nie przekażą zgł aszającemu informacji zwrotnej; 

2) dokona od razu zgł oszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie 

informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgł aszania naruszeń prawa organowi 

publicznemu organ publiczny nie podejmie odpowiednich dział ań następczych lub nie 

przekaże zgł aszającemu informacji zwrotnej; 

   3) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu 

publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;  

   4) dokonanie zgł oszenia zewnętrznego narazi zgł aszającego na dział ania 

odwetowe; 

   5) w przypadku dokonania zgł oszenia zewnętrznego istnieje niewielkie 

prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdział ania naruszeniu z uwagi na szczególne 

okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub 

możliwość istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub 

udział u organu publicznego w naruszeniu. 

III. Przepisy karne 

7. Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 3. 

8. Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub 

ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

9. Kto narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała 

zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3. 

10. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
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