
ZARZĄDZENIE NR 43/21 

WÓJTA GMINY PĘCŁAW 

z dnia 10 czerwca 2021r. 

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej Gminy Pęcław 

 

                                                   Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje:  

 

§1. Wprowadza się Politykę Antykorupcyjną Gminy Pęcław w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2. 1.  Zobowiązuje się: 

1)  wszystkich pracowników do stosowania w codziennej pracy zapisów Polityki 

Antykorupcyjnej, 

2) stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy do zapoznania stałych          

i nowo zatrudnionych pracowników z niniejszego zarządzeniem. 

      2. W związku z wdrożeniem Polityki Antykorupcyjnej wprowadza się wzór 

oświadczenia pracownika, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.          

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
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                                                                                                                     Załącznik Nr 1 
                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 43/21 
                                                                                                                     Wójta Gminy Pęcław 
                                                                                                                     z dnia 10 czerwca 2021r. 
 
 
 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GMINY PĘCŁAW 
 

Wstęp 

 

 Przewodnim celem Polityki Antykorupcyjnej Gminy Pęcław jest budowanie wizerunku 

urzędu oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych, jako instytucji działających                 

w sposób uczciwy, przejrzysty, dbający o ciągłość podnoszenia zaufania klientów poprzez: 

1) poszukiwanie i analizowanie wszelkich możliwych potencjalnych zagrożeń, w tym 

korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych działaniach na wszystkich 

poziomach zarządzania, 

2) przeciwdziałanie i zwalczanie nadużyć o charakterze korupcyjnym, 

3) ustalanie jednolitych zasad postępowania w razie stwierdzenia nadużyć dokonanych 

na szkodę gminy lub klientów przez pracowników samorządowych zatrudnionych                 

w Urzędzie Gminy Pęcław oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.  

              Kierownictwo Urzędu Gminy Pęcław zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących                   

z przestępstw korupcyjnych przyjmuje przedmiotową Politykę Antykorupcyjną jako wyraz 

chęci wdrożenia efektywnych mechanizmów przeciwdziałania zjawiskom korupcji w Gminie 

Pęcław.  

       Szczególnie narażeni na działania korupcyjne są pracownicy wykonujący czynności 

bezpośrednio związane z prowadzeniem postępowań: o udzielenie zamówień publicznych, 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wydanie 

decyzji środowiskowych, sprzedaży nieruchomości, w tym gruntów, wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, naliczeniem, egzekucją, ulgami i kontrolą podatków i opłat. 

 

 

 

 

 



 

§ 1. Ilekroć w Polityce Antykorupcyjnej mowa o: 

1) Urzędzie  - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pęcław, 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pęcław, który jest Kierownikiem 

urzędu wykonującym uprawnienie zwierzchnika służbowego w stosunku                        

do pracowników urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku 

pracy niezależnie od podstawy jego nawiązania oraz osobę pracującą na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, 

4) Jednostce – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną Gminy Pęcław. 

5) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną/prawną, która załatwia sprawę  

lub współpracuje z urzędem/jednostką, 

6) Nadużyciu – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju czyny niezgodne z prawem, 

czy też ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego 

charakteryzujące się celowością działania lub jego zaniechania, m.in. takie jak: 

fałszerstwo, kradzież, przywłaszczenie, pranie pieniędzy, sprzeniewierzenia, 

wprowadzenie w błąd,   

7) Korupcji – należy rozumieć ją jako działanie lub zaniechanie działania, jak również 

obietnicę takiego postępowania w celu uzyskania nienależnej korzyści, obiecanej          

lub domniemanej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej w sposób bezpośredni 

lub pośredni, które wypacza prawidłowe wykonywanie obowiązku służbowego,                   

w tym w szczególności: 

a) przekupstwo, łapownictwo, 

b) płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk, 

c) kupowanie zamówień, kontraktów, koncesji czy decyzji administracyjnych, 

d) kupowanie decyzji pozwalających na uchylanie się przed obowiązkiem celnym, 

podatkowym, czy wynikającym z innych przepisów, 

e) świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa, 

budżetu gminy i majątkiem stanowiącym dobro publiczne, 

f) faworyzowanie, protekcja, 

g) nepotyzm, kumoterstwo, 



8) Konflikcie interesu – należy przez to rozumieć konflikt między obowiązkiem 

publicznym a interesami prywatnymi pracownika, który może niewłaściwie wpłynąć 

na wykonywane przez niego obowiązki i zadania publiczne lub może wywołać 

uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

§ 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki Antykorupcyjnej dotyczy wszelkich 

działań korupcyjnych i nadużyć, w tym finansowych z udziałem pracowników i klientów 

urzędu/ gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Polityka Antykorupcyjna realizowana jest przez wskazane działania: 

1. Stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania, znanych i 

dostępnych zarówno klientom urzędu/ gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

podmiotom współdziałającym , jak i pracownikom. 

2. Tworzenie przejrzystej i przyjaznej klientom urzędu/ gminnych jednostek 

organizacyjnych struktury organizacyjnej, która będzie gwarantować efektywne            

i skuteczne działania. 

3. Zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej/gminnych 

jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających                              

z przepisów szczególnych. 

4. Doskonalenie i rozwijanie systemu kontroli zarządczej realizowanej                                 

w szczególności poprzez: monitorowanie procesów pod kątem możliwości 

wystąpienia w nich zagrożeń nadużyć i incydentów o charakterze korupcyjnym 

oraz analizowanie ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego, w razie potrzeby 

wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych. 

5. Zwiększenie świadomości pracowników i zacieśnienie ich więzi z 

urzędem/jednostką poprzez podnoszenie kultury organizacji pracy, usprawnienie 

komunikacji wewnętrznej i promocję etycznych wzorców postępowania 

uregulowanych w Kodeksie Etyki i Dobrej Praktyki Administracyjnej Pracowników 

Urzędu Gminy Pęcław. 

6. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników,              

w tym z zakresu problematyki związanej z przeciwdziałaniem nadużyciom                    

j i korupcji. 

7. System kontroli wewnętrznej. 

 



 

        § 4. Realizacja przyjętych założeń: 

  Realizując Politykę Antykorupcyjną działalność urzędu oraz jednostek 

podporządkowana jest następującym zasadom: 

1. Zakaz łączenia zatrudnienia w urzędzie oraz funkcji kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej oraz jego zastępcy ze sprawowaniem mandatu radnego Gminy 

Pęcław. 

2. Zakaz wykonywania przez pracownika dodatkowych, pozasłużbowych zajęć 

pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje             

w ramach obowiązków służbowych, które wywołują uzasadnione podejrzenie               

o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Z udziału w sprawach podlega wyłączeniu pracownik urzędu/jednostki w sytuacji 

mogących budzić wątpliwości, co do jego bezstronności, w szczególności, gdy 

zachodzą one w sprawach: 

1) w których pracownik jest stroną  albo pozostaje z jedną ze stron w takim 

stosunku prawnym, że wynik spraw może mieć wpływ na jego prawa                  

lub obowiązki, 

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 

3) osoby związanej z pracownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4) w których był świadkiem, biegłym albo przedstawicielem jednej ze stron, 

5) w których pracownik brał udział w wydawaniu w niższej instancji zaskarżonej 

decyzji, 

6) z powodu których wszczęto przeciw pracownikowi dochodzenie służbowe, 

postępowanie dyscyplinarne lub karne, 

7) w których jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 

nadrzędności służbowej. 

4. Z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówień publicznych podlega wyłączeniu 

pracownik urzędu/jednostki, który: 

1) ubiega się o udzielenie tego zamówienia, 

2) pozostaje w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 



bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się                  

o udzielenie zamówienie, 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenia 

zamówienia pozostawał w stosunku pracy, zlecenia z wykonawcą                          

lub członkiem organów zarządzających, nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenia zamówienia, 

4) pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób, 

5) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                         

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo, przekupstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Każdy pracownik urzędu/jednostki  zobowiązany jest do zapoznania się                      

i przestrzegania zasad opisanych w publikacjach dostępnych na stronie 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

https://www.cba.gov.pl/pl/antykorupcja/publikacje/publikacje-w-jezyku-po 

w szczególności z: 

1) „Wytycznymi antykorupcyjnymi dla administracji publicznej w zakresie 

jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla 

urzędników i osób należących do grupy PTEF” 2020r, 

2) „Wskazówkami antykorupcyjnymi dla urzędników” 2015r, 

3) „Rekomendacjami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych” 2015r. 

6. Fakt zapoznania się i przyjęcia do przestrzegania zasad określonych w w/w 

rekomendacjach należy potwierdzić oświadczeniem, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Polityki Antykorupcyjnej  Gminy Pęcław. 

 

 

 

 

https://www.cba.gov.pl/pl/antykorupcja/publikacje/publikacje-w-jezyku-po


      § 5. Ogólne zasady dotyczące kontaktów pracowników urzędu/jednostek z klientami w 

celu eliminacji potencjalnych nadużyć: 

1. Pracownicy powinni unikać sytuacji wymagających pozostawienia klienta samego 

w pomieszczeniu.  

2. Pracownicy spotykają się z klientami wyłącznie w godzinach pracy 

urzędu/jednostki oraz w pomieszczeniach urzędu/jednostki. 

3. Jeżeli zachodzi taka konieczność pracownicy spotykają się z klientami w innych 

miejscach i terminach związanych z załatwianą sprawą. Wówczas wybór miejsca          

i terminu wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji bezpośredniego 

przełożonego. 

4. W miarę możliwości spotkania pracowników z klientami związane z załatwianymi 

sprawami powinny się odbywać w obecności drugiego pracownika. 

5. Pracownik urzędu/jednostki w bezpośrednich relacjach z klientem powinien 

utrzymywać wyłącznie kontakty służbowe, pozostając w roli urzędnikach 

realizującego ustawowe zadania w sposób określony przepisami. 

6. Przy załatwianiu spraw każdy pracownik urzędu /jednostki zobowiązany jest            

do  nieustannej kontroli czy jego prywatne interesy bliskich nie pozostają w 

konflikcie z obowiązkami służbowymi. Jeśli pracownik uzna, że może zaistnieć 

konflikt interesów, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

swojego przełożonego. 

7. Pracownicy urzędu/jednostki zachowują się względem klienta w sposób  

niedający podstawy do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub 

namawianie do wręczenia korzyści. 

8. Pracownikom urzędu/jednostki zabrania się przyjmowania prezentów lub innych 

korzyści majątkowych i osobistych mogących podważyć zaufanie, co do jego 

bezstronności przy załatwianiu spraw. Fakt proponowania prezentu lub innych 

korzyści majątkowych należy niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu 

przełożonemu. Nie dotyczy to materiałów promocyjnych i informacyjnych 

przekazywanych przez klientów lub otrzymywanych wraz z materiałami   

 szkoleniowymi /druki, foldery, płyty CD, DVD, pendrive z materiałami, kalendarze, 

długopisy, itp./ powszechnie przekazywanych w formie reklamy i promocji. 

 



 § 6. Proces przeciwdziałania nadużyciom i incydentom o charakterze korupcji: 

1. Na proces przeciwdziałania nadużyciom i incydentom o charakterze korupcji 

składają się następujące elementy: 

1) zapobieganie, 

2) wykrywanie, 

3) postępowanie w przypadku podejrzenia wykrycia nadużycia lub korupcji, 

4) określenie i wdrożenie środków zaradczych, które zapobiegną w przyszłości 

podobnym zdarzeniom. 

2. Zapobieganie polega m. in. na: 

1) przestrzeganiu zasad uregulowanych w Kodeksie Etyki i Dobrej Praktyki 

Administracyjnej Pracowników Urzędu Gminy Pęcław/ Kodeksach Etyki 

obowiązujących w jednostkach, 

2) obowiązku identyfikowania, analizy, ustalenia mechanizmów 

ograniczających ryzyka w obszarach narażonych na nadużycia i korupcję 

przez pracowników urzędu/jednostek, 

3) zwracaniu uwagi przez pracowników wszystkich szczebli na wszelkie 

przejawy nieprawidłowości, potencjalne nadużycia w zakresie procesów,           

za które są odpowiedzialni, 

4) prowadzeniu działań edukacyjnych w obszarze nadużyć i korupcji. 

3. Wykrywanie – rozpoznawanie wszystkich sygnałów dotyczących podejrzenia 

wystąpienia nadużyć zarówno finansowych jak i korupcyjnych.                            

Wykrywanie polega na: 

1) Zobowiązaniu pracowników do niezwłocznego informowania przełożonych  

o każdym potencjalnym nadużyciu. Jeśli nadużycie dotyczy bezpośredniego 

przełożonego wówczas należy zawiadomić kolejną osobę z kierownictwa. 

2) Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub ustnej. Zgłoszenie 

wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinno zawierać: 

a) dane personalne osoby zgłaszającej, 

b) dane osoby/osób wywołujących incydent, 

c) opis sytuacji wystąpienia nadużycia lub korupcji, 

d) czas i miejsce wystąpienia zdarzenia. 



3) Osoby dokonujące weryfikacji informacji zobowiązane są do zapewnienia 

anonimowości składającemu zawiadomienie. Nie może on z tego tytułu 

podlegać dyskryminacji, nie można z tego tytułu wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego. Zgłoszenie należy traktować w sposób poufny oraz badać  

je z należytą starannością. 

4. Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji niosącej znamiona nadużycia, 

incydentu o charakterze korupcyjnym polega na każdorazowym 

przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego: 

1) Wszystkie zgłoszenia są wpisane do Rejestru zgłoszeń incydentów                     

o charakterze nadużyć lub korupcji, zgodnie z wzorem określonym w 

załączniki nr 2 do Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Gminy Pęcław. 

2) Rejestr zgłoszonych incydentów o charakterze nadużyć lub korupcji jest 

przechowywany u Sekretarza Gminy. 

3) Wójt/Kierownik jednostki powołuje komisję  ds. sprawdzenia podejrzenia 

wystąpienia nadużyć lub korupcji wydając imienne upoważnienia do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do Polityki Antykorupcyjnej Gminy Pęcław. 

4) W toku postępowania wyjaśniającego umożliwia się 

pracownikowi/pracownikom wywołującym incydent przedstawienia swego 

stanowiska w sprawie. 

5) Komisja po dokonaniu analizy zgłoszonego incydentu sporządza 

każdorazowo protokół, który przedstawia do akceptacji osobie powołującej 

komisję. 

6) W przypadku stwierdzenia zdarzenia niosącego znamiona nadużycia lub 

korupcji komisja o tym fakcie powiadamia osobę powołującą komisję, która 

podejmie działania mające na celu powiadomienie organów ścigania. 

5. Środki zaradcze, które zapobiegną w przyszłości podobnym zdarzeniom: 

1) W przypadku braku konieczności powiadamiania organów ścigania 

Wójt/Kierownik jednostki wyznacza osoby odpowiedzialne za wdrożenie 

środków zaradczych, które zapobiegną w przyszłości podobnym zdarzeniom. 

2) Informacja o podjętych środkach zaradczych zostanie wprowadzona do 

Rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze nadużyć lub korupcji. 



           § 7. Odpowiedzialność pracownicza:  

  W przypadku uchybień obowiązkom wynikających z Polityki Antykorupcyjnej 

pracownikowi grozi odpowiedzialność prawna, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa: 

1) Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U z 2016r. poz.1137 z późn. zm ), 

2) Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U z 2017r. 

poz.1904 z późn. zm. ), 

3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U z 2016r. poz.1666 z późn.zm. ), 

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016r. 

poz.902 z późn. zm. ), 

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. poz.1870 z 

późn. zm. ), 

6) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1311 z późn. zm. ), 

7) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 

2017r. poz.229 z późn. zm. ), 

8) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. 

poz.2019 z późn. zm. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Załącznik Nr 2 
                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 43/21 
                                                                                                                     Wójta Gminy Pęcław 
                                                                                                                     z dnia 10 czerwca 2021r. 
 

                                                                                     Pęcław, dnia ……………………………………….. 

 

………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………… 

(stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Antykorupcyjną Gminy Pęcław  

i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

  Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad zawartych w Polityce 

Antykorupcyjnej Gminy Pęcław stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może 

spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności pracowniczej wynikającej                            

z Regulaminu Pracy Urzędu/Jednostki …………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                      (nazwa)  

oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

 

 

                                                                                         ………………………………………………………. 

                                                                                                               (podpis) 

 

 

 

 

https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=10
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=10
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=11
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=11
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12


                                                                                                                                                                                              
                                                                                      Załącznik Nr 1 
                                                                                                     do Polityki Antykorupcyjnej wydanej 
                                                                                                     Zarządzeniem Nr 43/21  
                                                                                                     Wójta Gminy Pęcław 
                                                                                                     z dnia 10 czerwca 2021r. 
 
 
 

                                                                                     Pęcław, dnia ……………………………………….. 

 

………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………… 

(stanowisko) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zasad opisanych w 

publikacjach dostępnych na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

https://www.cba.gov.pl/pl/antykorupcja/publikacje/publikacje-w-jezyku-po 

w szczególności z: 

1) „Wytycznymi antykorupcyjnymi dla administracji publicznej w zakresie 

jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla 

urzędników i osób należących do grupy PTEF” 2020r, 

2) „Wskazówkami antykorupcyjnymi dla urzędników” 2015r, 

3) „Rekomendacjami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych” 2015r. 

Rozumiem zapisy w nich zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania ich 

postanowień. 

 

 

                                                                                         ………………………………………………………. 

                                                                                                               (podpis)

https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=10
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=10
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=11
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=11
https://www.cba.gov.pl/pl/antykorupcja/publikacje/publikacje-w-jezyku-po


                                                                                                                                                                                               
                                                                                      Załącznik Nr 2 
                                                                                                     do Polityki Antykorupcyjnej wydanej 
                                                                                                     Zarządzeniem Nr 43/21  
                                                                                                     Wójta Gminy Pęcław 
                                                                                                     z dnia 10 czerwca 2021r. 
 
 

 

 

REJESTR ZGŁOSZEŃ O CHARAKTERZE NADUŻYĆ, KORUPCJI 

W …………………………………………………………………………………… 

 

 

  

L.p. Data 

zgłoszenia 

Forma 

zgłoszenia 

Osoba 

zgłaszająca 

Kogo 

dotyczy 

zgłoszenie 

Opis 

zgłoszenia  

Podjęte 

działania 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12
https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2017/PMG_2017_7_2057.pdf#page=12


                                                                                                                                                                                              
                                                                                      Załącznik Nr 3 
                                                                                                     do Polityki Antykorupcyjnej wydanej 
                                                                                                     Zarządzeniem Nr 43/21  
                                                                                                     Wójta Gminy Pęcław 
                                                                                                     z dnia 10 czerwca 2021r. 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
 

 Na podstawie § 6 ust.4 pkt.3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/21 Wójta Gminy 
Pęcław z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej Gminy 
Pęcław 
 

Upoważniam: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..............................................................................................

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki) 

w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontrolę należy przeprowadzić od dnia ………………………… do dnia ……………………. 

 

                                                                                                        ………………………………………….      

(podpis i pieczęć zlecającego kontrolę) 

Kontrolę przedłuża się do dnia ………………………. 

                                                                                                         ………………………………………….      

(podpis i pieczęć przedłużającego kontrolę) 


