
 

 

 

ZDARZENIA KORUPCYJNE 

/wyciąg z Procedury antykorupcyjnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach 

PO-56/2021 wyd. 2, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-12/2022   

Dyrektora WPR w Katowicach z dnia 23 lutego 2022 r./ 

 

    

4.2.  Zgłoszenie zdarzenia korupcyjnego. 
 

4.2.1. Każdy pracownik WPR w Katowicach, który powziął informację o zdarzeniu 

korupcyjnym w związku z działalnością prowadzoną przez WPR w Katowicach ma 

obowiązek poinformować o tym fakcie Dyrektora i/lub jego zastępców.  

4.2.2. Pracownik przekazuje zgłoszenie w wybrany przez siebie sposób:   

a. pisemnie, 

b. pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl, 

c. osobiście, 

d. telefonicznie pod nr 32 609 31 40.  

4.2.3. Zdarzenie może zostać zgłoszone anonimowo. 

4.2.4. Informacje dotyczące możliwości dokonania zgłoszenia o zdarzeniu korupcyjnym 

zamieszczone są na stronie internetowej WPR w Katowicach oraz na tablicach 

informacyjnych.  

4.2.5. Dyrektor WPR w Katowicach, w związku z powziętą informacją o zdarzeniu 

korupcyjnym, w przypadku wątpliwości, czy doszło do popełnienia przestępstwa ściganego  

z urzędu, zobowiązany jest do konsultacji z prawnikiem WPR w Katowicach, a następnie 

może powołać Komisję ds. wyjaśnienia zdarzenia korupcyjnego, zwaną dalej komisją.  

4.2.6. W skład komisji winno się powołać co do zasady osoby bezstronne, nie związane 

bezpośrednio z zaistniałą sytuacją, cieszącą się zaufaniem oraz szacunkiem 

współpracowników oraz kierownictwa WPR  w Katowicach. 

4.2.7. W skład komisji powinny wchodzić co najmniej 4 osoby, w tym Zastępca Dyrektora 

(pełniący funkcje Przewodniczącego), prawnik WPR w Katowicach, przedstawiciel Działu 

Audytu i Kontroli, oraz przedstawiciel Działu Kadr i Płac.  

4.2.8. Komisja po zbadaniu zdarzenia niezwłocznie informuje Dyrektora WPR w Katowicach 

o wynikach swojej pracy, sporządzając protokół zdarzenia korupcyjnego zaistniałego  

w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym, którego wzór stanowi formularz F/PO-56/01. 

4.2.9. W przypadku, gdy Dyrektor powziął informację o zaistnieniu korupcji w WPR  

w Katowicach niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie organy ścigania oraz podejmie 

niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do 

czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów  

i dowodów przestępstwa. 

4.2.10. Sekretariat prowadzi „Rejestr zgłoszeń zdarzeń korupcyjnych”, stanowiący formularz 

F/PO-56/02. 
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