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Uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) 

 
 

 

Lp. 

Jednostka 

redakcyjna, 

której uwaga 

dotyczy/ 

pkt Uzasadnienia/ 

pkt OSR 

 

 
Podmiot 

zgłaszający 

 

 

Uwaga 

 

 

Propozycja zmian przepisu 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 8 ust. 3 

Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

 

Postuluje się rezygnację z apriorycznego ustalenia okresu 

retencji informacji przechowywanych w ramach rejestru na 

okres 5 lat. 

 

Warto zaznaczyć, że w odniesieniu do różnych postaci naruszeń 

zgłaszanych w drodze wewnętrznych kanałów istnieją lub mogą 

istnieć różne zasady dotyczące przedawnienia (zarówno 

w odniesieniu do przedawnienia roszczeń jak również do 

przedawnienia karalności). Oznacza to, że okres 5 lat wskazany 

w projektowanym przepisie może okazać się niewystarczający 

do możliwości obrony przed roszczeniami lub innym rodzajem 

odpowiedzialności, którego dotyczy przedmiotowe zgłoszenie. 

Przykładem takiej sytuacji mogą być roszczenia, co do których 

istnieje ogólny termin ich przedawnienia wynikający z treści 

art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. okres 6 lat. Dalej idące 

konsekwencje mogą mieć przypadki roszczeń cywilnych 

wynikających z czynów zabronionych, o których mowa w art. 

4421 § 2 Kodeksu cywilnego, w którym to przypadku roszczenie 

przedawnia się w terminie 20 lat od popełnienia przestępstwa 

(a tempore facti). Gdyby bowiem przyjąć termin 5-letni jak 

w proponowanym przepisie obrona przed wskazanymi wyżej 

roszczeniami byłaby dla pracodawcy utrudniona. 

 

W związku z powyższym zasadnym rozwiązaniem byłoby 

uzależnienie okresu przechowywania danych w rejestrze 

w zależności od konkretnego przypadku, jakiego dotyczy dane 

zgłoszenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem 

zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, organ 

publiczny lub organ centralny nie krócej niż przez okres 

5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia i nie dłużej niż do 

przedawnienia roszczeń, których dotyczy zgłoszenie. 
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2.  

Art. 14 Projektu 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

Postuluje się jednoznaczne określenie w projektowanych 

przepisach sądu właściwego dla spraw związanych 

z ewentualnymi roszczeniami zgłaszającego w sprawach 

dotyczących jego niewłaściwego traktowania. 

Mając na uwadze, że: 

- art. 13 Projektu przewiduje, że do roszczeń zgłaszającego 

w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio art. 

183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oraz  

- w uzasadnieniu do Projektu wskazano, iż „Z zastrzeżeniem 

odrębności wynikających z projektowanej ustawy ochrona 

praw zgłaszającego (realizacja konkretnych roszczeń 

wynikających z przepisów prawa pracy), w tym 

w postępowaniu sądowym, będzie realizowana na ogólnych 

zasadach stosowanych w sprawach z zakresu prawa pracy, 

odpowiednio do przedmiotu sprawy”; 

postuluje się aby sądem właściwym w tego typu sprawach był 

sąd pracy.  

Warto mieć na uwadze, że podobną konstrukcję przewiduje 

obecnie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 

o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze 

zm.), zgodnie z którym do postępowań w sprawach 

dotyczących naruszenia zakazu nierównego traktowania w 

zatrudnieniu z powodu przynależności do związku 

zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania 

funkcji związkowej wobec innych niż pracownicy osób 

wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn zm.) 

o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy. Sądem 

właściwym do rozpoznania tych spraw jest właściwy sąd pracy. 

  

 

3. Do postępowań w sprawach dotyczących naruszenia 

zakazu niekorzystnego traktowania, o którym mowa 

w art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 

z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu 

prawa pracy. Sądem właściwym do rozpoznawania tych 

spraw jest właściwy sąd pracy. 

3.  

Art. 28 Projektu 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

 

Postuluje się uregulowanie w projektowanych przepisach 

kwestii dotyczących obowiązku przeprowadzania konsultacji 

z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami 

pracowników w sytuacji w której w dniu wejścia w życie 

ustawy w podmiocie obowiązanym funkcjonuje już system 

zgłaszania naruszeń wewnętrznych zgodny z wymogami 

ustawy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku niektórych 

  

6. Pracodawca u którego w dniu wejścia w życie ustawy 

obowiązuje już regulamin zgłoszeń wewnętrznych 

zgodny z wymogami ustawy nie jest zobowiązany do 

przeprowadzania konsultacji o których mowa w ust. 3 
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podmiotów funkcjonujących na rynku tego typu rozwiązania 

zostały już wprowadzone i funkcjonują w praktyce od wielu lat 

niezależnie od projektowanych obecnie przepisów. W zakresie 

w jakim tego typu rozwiązania już funkcjonują i pozostają 

zgodne z wymogami ustawy nie wydaje się konieczne 

przeprowadzanie dodatkowych konsultacji o których mowa w 

art. 28 ust. 3 Projektu.  

W związku z powyższym zasadnym rozwiązaniem byłoby 

wyłączenie obowiązku przeprowadzania powyższych 

konsultacji w odniesieniu do podmiotów u których w dniu 

wejścia w życie ustawy funkcjonuje już system zgłaszania 

naruszeń wewnętrznych zgodny z wymogami ustawy.  

 

4.  

Rozdział VI (art. 56-

60 Projektu) 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

Postuluje się wyeliminowanie sankcji karnych (Rozdział 

VI) na rzecz sankcji administracyjnych. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Dyrektywy 2019/1937 sankcje z tytułu 

naruszenia poszczególnych obowiązków wynikających 

z implementowanych przepisów powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. Warto wskazać, że jakkolwiek 

sankcje karne przewidziane w projektowanych przepisach 

można uznać za skuteczne i odstraszające, gdyż 

prawdopodobnie przez wzgląd na ryzyko poniesienia osobistej 

odpowiedzialności karnej mogą wywrzeć efekt prewencyjny, 

tak istotne wątpliwości związane są z ich proporcjonalnością 

względem skali ewentualnego naruszenia. Należy bowiem 

wskazać, że sankcja karna w postaci kary pozbawienia 

wolności nałożona bezpośrednio na osobę z kręgu osób 

zarządzających danego podmiotu jawi się jako zdecydowanie 

zbyt surowa, a przez to nieproporcjonalna. Brak spełnienia 

przesłanki proporcjonalności wystąpi także w przypadku 

naruszenia, które miałoby miejsce po stronie podmiotu 

o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, w którym 

przypisanie odpowiedzialności określonej osobie będzie 

nadmiernie utrudnione. 

 

Warto wskazać, że na podobnej zasadzie sformułowaniami 

„skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” posługuje się 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) określając cechy sankcji z tytułu naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych. Jednocześnie 

RODO w zakresie podstawowych sankcji z tytułu ww. 

 

Rozdział VI 

Administracyjne kary pieniężne 

 

Art. 56. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do 

postępowań administracyjnych przed organem 

centralnym, stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 57. 

1. Organ centralny może w drodze decyzji 

administracyjnej: 

1)  nakazać podmiotowi obowiązanemu do 

przestrzegania przepisów ustawy dostosowanie 

działalności do przepisów ustawy wraz ze 

wskazaniem sposobu i terminu tego 

dostosowania; 

2) oprócz lub zamiast środków o których mowa w 

pkt 1 nałożyć na podmiot obowiązany do 

przestrzegania przepisów ustawy, 

administracyjną karę pieniężną w wysokości do 

100 000 złotych za następujące naruszenia: 

a) utrudnianie dokonania zgłoszenia, lub 

b) podejmowanie wbrew przepisowi art. 10 

działań odwetowych wobec osoby, która 

dokonała zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego, lub 

c) naruszenie obowiązku zachowania 

poufności tożsamości osoby, która 
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naruszeń akcentuje nakładanie na podmioty dokonujące tych 

naruszeń administracyjnych kar pieniężnych nie zaś kar 

z katalogu przewidzianego przepisami prawa karnego. 

 

Ponadto, w tym samym zakresie RODO akcentuje 

odpowiedzialność podmiotu dokonującego naruszenia 

skupiając się nie na osobie odpowiedzialnej za dokonanie 

takiego naruszenia (jak w przypadku projektowanych sankcji 

karnych), a na np. całej organizacji (vide odpowiedzialna jest 

spółka nie zaś bezpośrednio jej osoba zarządzająca). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe rozumienie sformułowań 

„skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” po stronie 

Prawodawcy unijnego należy stwierdzić, że projektowane 

sankcje karne są zdecydowanie zbyt surowe i zbyt daleko 

idące. 

 

Warto zaznaczyć, że sankcje administracyjnych kar 

pieniężnych nakładanych na podmiot dokonujący naruszenia, 

np. spółkę prawa handlowego, w podobnym stopniu będą 

wywoływać efekt odstraszający, a przez ten fakt będą one 

skuteczne, a jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe 

argumenty, będą one zdecydowanie bardziej proporcjonalne do 

wagi naruszeń, o których mowa w projektowanych przepisach. 

Postuluje się jednocześnie, aby organem właściwym do 

nakładania administracyjnych kar pieniężnych był Organ 

centralny w rozumieniu ustawy (Rzecznik Praw 

Obywatelskich). Kary powinny być nakładane w drodze 

decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego do którego zastosowanie powinny znaleźć 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), 

w tym w szczególności dział IVA KPA. W związku z tym nie 

wydaje się konieczne uregulowanie dyrektyw wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej, bowiem w tym zakresie 

wystarczające regulacje zawarte są w art. 189d KPA. 

Ewentualnie w przypadku nie podzielenia powyższych 

argumentów, proponuje się wyeliminowanie z katalogu kar w 

wymienionych przepisach kary pozbawienia wolności, jako 

zdecydowanie zbyt surowych, a tym samym rażąco 

nieproporcjonalnych.  

 

dokonała zgłoszenia, lub 

d) nieustanowienie wbrew przepisom ustawy 

wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń 

prawa i podejmowania działań następczych 

albo ustanowienie procedury naruszającej 

art. 29 ust. 1. 

 

Art. 58. 

Organ centralny może w drodze decyzji administracyjnej 

nałożyć na osobę dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia 

publicznego administracyjną karę pieniężną w wysokości 

do 50 000 złotych za dokonanie zgłoszenia lub 

ujawnienia 

publicznego nieprawdziwych informacji. 

 

Art. 59 

Środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią 

dochód budżetu państwa. 

 

Art. 60 

1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w 

terminie 14 dni od dnia upływu terminu na 

wniesienie skargi, albo od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

administracyjnego. 

2. Wniesienie przez stronę skargi do sądu 

administracyjnego wstrzymuje wykonanie 

decyzji w zakresie administracyjnej kary 

pieniężnej. 
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5.  

Art. 60 Projektu 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

Proponuje się wykreślenie z Projektu art. 60 przewidującego 

wprowadzenie sankcji karnej z tytułu niewprowadzenia lub 

błędnego wprowadzenia regulacji oraz mechanizmów 

przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa. 

Należy zaznaczyć, że Dyrektywa 2019/1937 nie przewiduje 

sankcji za ten konkretny przypadek naruszenia obowiązków 

wynikających z wprowadzanych przepisów. Zgodnie bowiem z 

art. 23 Dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do 

wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających sankcji za cztery konkretne rodzaje naruszeń 

przepisów, brak jednak pośród nich naruszenia polegającego na 

zaniechaniu lub niedoskonałym wdrożeniu mechanizmu 

przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. Należy 

zaznaczyć, że wobec powyższego projektowany art. 60 stanowi 

istotne odstępstwo od treści Dyrektywy 2019/1937. 

Ponadto, biorąc pod uwagę, że Projektodawca przewidział tylko 

14-dniowe vacatio legis, zaś projektowane przepisy wymagają 

znacznego  nakładu pracy po stronie ich adresatów, należy 

uznać, że sankcja ta jest co najmniej nieadekwatna do stopnia 

potencjalnego naruszenia prawa. W tym kontekście warto 

wskazać, że wprowadzenie nowych zasad organizacyjnych po 

stronie adresatów projektowanych przepisów wiązać się będzie 

musiało  – jeśli nie zostaną wprowadzone poniżej postulowane 

zmiany w zakresie vacatio legis - ze znacznym pośpiechem, w 

szczególności wobec projektowanego vacatio legis 

wynoszącego obecnie  14 dni, który jest terminem 

zdecydowanie niewystarczającym na zaprojektowanie, 

implementację (w tym uchwalenie odpowiednich regulacji 

wewnętrznych), przeszkolenie personelu i w niezbędnym 

zakresie przetestowanie nowych rozwiązań przed 

rozpoczęciem ich funkcjonowania. Ryzyko ew. błędów w ww. 

procesie jawi się jako  prawdopodobne zaś projektowana  

sankcja karna grozi już za naruszenie obowiązków wskazanych 

w art.  29  ust.  1  Projektu.  Oznacza  to,  że  projektowany 

przepis z dużym prawdopodobieństwem znajdzie zastosowanie 

w znacznej liczbie przypadków. 

 

Warto także zaznaczyć, że projektowany przepis karny nie 

określa w sposób precyzyjny tego, kto zgodnie z wolą 

projektodawcy miałby ponosić odpowiedzialność z tytułu 

zaniechania lub nieprawidłowego wdrożenia procedur 

zgłaszania naruszeń. Biorąc pod uwagę często skomplikowaną 

 

 

Brak 
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strukturę organizacyjną podmiotów zarówno prawa 

prywatnego jak i publicznego, które będą zobowiązane do 

stosowania projektowanych przepisów, omawiany przepis 

może nastręczać trudności z ustaleniem osoby, która faktycznie 

odpowiada za niewdrożenie lub nieprawidłowe wdrożenie 

takiej procedury. 

 

W związku z powyższymi uwagami postuluje się wykreślenie z 

treści Projektu art. 60 lub zastąpienie jego treści przepisem 

przewidującym sankcję administracyjną całego podmiotu, nie 

zaś wyłącznie pewnych określonych osób (vide uwaga 4). 

 

6.  

Art. 63 Projektu 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

Postuluje się wydłużenie zaproponowanego okresu vacatio 

legis. Przepisy, które wprowadzać ma projektowana ustawa 

wymagają nie tylko ustanowienia wewnętrznych zasad 

zgłaszania naruszeń, konsultacji z organizacjami związkowymi 

i przedstawicielami pracowników, ale również ich 

odpowiedniego wdrożenia, w niezbędnym zakresie 

reorganizacji.  

W związku z powyższym proponuje się określenie 
vacatio legis na dwa miesiące od dnia ogłoszenia, niezależnie 
od postulatu przedstawionego w pkt 7. 
 

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

7.  

Art. 62 Projektu (w 

związku z art. 28 

Projektu) 

Polska Izba 

Informatyki i 

Telekomunikacji 

(„PIIT”) 

W ocenie PIIT nie jest możliwie wywiązanie się przez 

pracodawców z obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń 

wewnętrznych, o którym mowa w art. 28 projektowanej 

ustawy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w 

Dzienniku Ustaw, a więc w ramach vacatio legis aktualnie 

zapisanego w projekcie ustawy.  

 

Przede wszystkim nie można zapominać o tym, że regulamin 

zgłoszeń wewnętrznych, aby faktycznie spełniał rolę, jaką 

przypisuje temu dokumentowi projektowana ustawa, musi być 

dokumentem odzwierciedlającym wdrożone przez pracodawcę 

procedury i mechanizmy, które w wielu przypadkach będą 

wymagały zmian organizacyjnych i proceduralnych w ramach 

organizacji. Regulamin musi być odzwierciedleniem i 

zwieńczeniem działań organizacyjnych, których 

wprowadzenie wymagać będzie znacznie większej ilości czasu 

niż przewidziane w projekcie 14 dni. Ponadto przepisy 

projektowanej ustawy narzucają procedurę przyjmowania 

regulaminu, która sama w sobie wymaga czasu i wykracza 

 

Art. 62. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 realizacja obowiązku 

ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych następuje 

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

2. W stosunku do podmiotów w sektorze prywatnym 

zatrudniających co najmniej 50 i mniej niż 250 

pracowników ustawę stosuje się od dnia 17 grudnia 2023 

r. 

3. W stosunku do podmiotów w sektorze prywatnym 

prowadzących działalność w zakresie usług, produktów i 

rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i 

ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania 

aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w 

części I.B i II załącznika do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 

października 2019 r. w sprawie ochrony osób 
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ponad projektowane vacatio legis. Pomijając już nawet dużą 

ilość elementów i rozwiązań, które muszą być ujęte w takim 

regulaminie (art. 29 Projektu) należy zwrócić uwagę, że 

projektowana ustawa wymaga, aby regulamin był ustalany w 

konsultacji zakładową organizacją związkową albo 

przedstawicielami pracowników (art. 28 ust. 3 Projektu), 

a oczywistym jest, że konsultacje takie mogą być długotrwałe. 

Utrzymanie zbyt krótkiego vacatio legis będzie oznacza w tym 

przypadku, że nie tylko pracodawca ale również zakładowe 

organizacje związkowe albo przedstawiciele pracowników 

pozbawieni zostaną możliwości przeprowadzenia rzetelnych 

i merytorycznych konsultacji regulaminu. Nie sposób również 

zapomnieć, że zgodnie z art. 28 ust. 4 projektowanej ustawy 

regulamin zgłoszeń wewnętrznych wejdzie w życie po upływie 

2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, 

a więc ów 2-tygodniowy termin w całości „konsumuje” 

przewidziane na chwilę obecną vacatio legis. 

 

Powagę sytuacji potęguje fakt, że art. 60 Projektu 

w zaproponowanym brzmieniu przewiduje sankcję karną 

(w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3) za naruszenie obowiązku 

ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń 

prawa i podejmowania działań następczych albo za 

ustanowienie procedury, która narusza wymagania 

wynikające z art. 29 ust. 1 projektowanej ustawy.  

 

Zatem przewidziane projekcie ustawy vacatio legis w zasadzie 

uniemożliwia pracodawcom wywiązanie się w terminie z 

obowiązków związanych z ustanowieniem wewnętrznej 

procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań 

następczych, a jednocześnie projektowana ustawa przewiduje 

odpowiedzialność karną za niewywiązanie się z tych 

obowiązków. W efekcie wszyscy pracodawcy, którzy będą 

objęci obowiązkami wynikającymi z ustawy od dnia jej 

wejścia w życie, będą zagrożeni odpowiedzialnością karną, 

gdyż bez żadnej swojej winy nie będą w stanie wywiązać się z 

obowiązków przewidzianych w ustawie, w terminach 

narzuconych ustawą. Z powodów oczywistych i 

niewymagających dodatkowego uzasadnienia takie 

rozwiązanie jest nieakceptowalne i niedopuszczalne. 

 

zgłaszających naruszenia prawa Unii, zatrudniających 

mniej niż 250 pracowników, przepisy niniejszej ustawy 

stosuje się od 17 grudnia 2023 r. 
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W pierwszej kolejności konieczne jest zatem wykreślenie z 

Projektu art. 60 albo zastąpienie jego treści przepisem 

przewidującym sankcję administracyjną (patrz uwagi zawarte 

we wcześniejszym punkcie niniejszej tabeli). 

 

Ponadto, niezależnie od generalnego postulatu dotyczącego 

zapisania w projekcie ustawy dłuższego vacatio legis 

zwracamy uwagę na potrzebę wprowadzenia w art. 62 projektu 

ustawy nowego ust. 1, który przewidywałby, że realizacja 

obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych ma 

nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy 

Niezależnie od uwag przedstawionych powyżej związku z 

pewnymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi 

momentu rozpoczęcia obowiązywania projektowanych 

przepisów odnośnie podmiotów wykonujących działalność 

określoną w przepisach wymienionych w części I.B i II 

załącznika do Dyrektywy 2019/1937 postuluje się modyfikację 

obecnie proponowanego brzmienia art. 62 Projektu. 

 

Zgodnie z jego treścią odstępstwo w zakresie stosowania 

przepisów niniejszej ustawy zostało przewidziane wyłącznie 

dla podmiotów z sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 

249 pracowników. Jednocześnie podmioty wykonujące 

działalność określoną w przepisach wymienionych w części 

I.B i II załącznika do Dyrektywy 2019/1937 mają obowiązek 

stosowania projektowanych przepisów nawet jeśli zatrudniają 

poniżej 50 pracowników. Powyższe oznacza, że możliwa 

byłaby interpretacja zakładająca, iż wskazana grupa 

podmiotów zatrudniająca poniżej 50 pracowników byłaby 

zobowiązana do stosowania przepisów ustawy już od jej 

wejścia w życie, gdyż znajduje się poza zakresem podmiotów 

zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

 

Biorąc pod uwagę, że rozszerzenie obowiązków wynikających 

z ustawy na podmioty wykonujące działalność określoną w 

przepisach wymienionych w części  I.B  i  II  załącznika  do  

Dyrektywy  2019/1937 dotyczy       wyłącznie       grupy       tych      

podmiotów zatrudniających mniej niż 50 osób (co wynika 

zarówno z treści art. 8 ust. 4 w zw. z ust. 3 Dyrektywy 

2019/1937 oraz 27 ust. 2 w zw. z ust. 1 Projektu) oznacza to, że 

celem Prawodawcy unijnego było, aby te przepisy weszły w 
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życie w dniu 17 grudnia 2023 r. 

 

Jednocześnie z powyższego wynika, że celem Prawodawcy 

unijnego w kontekście uregulowanego w art. 26 ust. 2 

Dyrektywy odsunięcia w czasie obowiązywania jej przepisów 

w stosunku do podmiotów wykonujących działalność 

określoną w przepisach wymienionych w części I.B i II 

załącznika do Dyrektywy 2019/1937 – było takie 

ukształtowanie tego przepisu przejściowego, aby podmioty 

prywatne wykonujące ww. działalność były objęte 

obowiązkami wynikającymi z tej Dyrektywy od 17 grudnia 

2023 r., jeżeli zatrudniają poniżej 249 pracowników. Takie 

rozumienie wspiera treść art. 8 ust. 4 Dyrektywy, zgodnie z 

którym w stosunku do podmiotów wykonujących ww. 

działalność nie obowiązuje wyłącznie próg zatrudniania 50 

pracowników. Przepis ten nie odnosi się zatem do górnego 

progu, tj. 249 pracowników, co jednoznacznie wskazuje, że w 

tym zakresie Prawodawca unijny planował odsunięcie w czasie 

obowiązywania przepisów Dyrektywy w stosunku do 

podmiotów wykonujących działalność określoną w przepisach 

wymienionych w części I.B i II załącznika do Dyrektywy 

2019/1937.  

 

Ponadto, proponuje się zmianę treści art. 62 w zakresie 

wyodrębnienia ust. 1, zgodnie z którym ogół obowiązków 

wynikających z ustawy będzie miał zastosowanie do 

podmiotów z sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 249 

pracowników. W obecnym kształcie art. 62 sugeruje, iż 

wyłącznie w zakresie obowiązku stworzenia regulaminu 

podmioty te mogą liczyć na przesunięcie w czasie początku 

obowiązywania przepisów ustawy. Taka treść może budzić 

wątpliwości czy zgodnie z wolą projektodawcy inne obowiązki 

będą miały zastosowanie do tych podmiotów już od 17 grudnia 

2021 r. czy też również od 17 grudnia 2023 r. Biorąc pod 

uwagę, że propozycja  zmiany  treści  art.  62  wydaje  się  

bardziej realizować  cel  Prawodawcy  unijnego  w  tym  

zakresie (zgodnie z art. 26 ust. 2 Dyrektywy wskazuje się, że 

przepisy implementujące Dyrektywę ma się stosować do tych 

podmiotów od 17 grudnia 2023 r.) postuluje się zmianę 

projektowanego przepisu zgodnie z przedstawioną w kolumnie 

obok propozycją.  

 


