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Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 

Pani 
Karolina Ostrzyniewska   
Sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
 
Szanowna Pani Sekretarz, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz z dnia 23 grudnia 2022 r., 
zawierającego prośbę o odniesienie się do uwag zgłoszonych do projektu ustawy o ochronie 
osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) skierowanego do potwierdzenia przez Komitet 
do Spraw Europejskich, oraz przekazanie informacji na temat sposobu ich uwzględnienia 
wraz z ostatecznym tekstem dokumentu, w załączeniu przekazuję: 

1) ostateczny tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą zgodności; 

2) zmodyfikowany protokół rozbieżności.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż uwzględnione zostały uwagi: 

1) Ministra Finansów - uwaga dot. pkt 6 OSR; 

2) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – uwaga nr 1 (zmiana projektowanego 
art. 36 ust. 2), uwaga nr 3 (zmiana projektowanego art. 6) oraz uwaga nr 4 (zmiana 
projektowanego art. 31 ust. 1 projektu); uwaga nr 2 (dot. postulatu wyłączenia 
funkcjonariuszy policji  z zakresu podmiotowego ustawy została tymczasowo zawieszona na 
obecnym etapie prac). 

Natomiast nie zostały uwzględnione uwagi MSZ, MS, RCL. 

Wyjaśnienie powodów nieuwzględnienia ww. uwag zostało przedstawione w protokole 
rozbieżności.  

Odnosząc się do uwagi Ministra do spraw Unii Europejskiej uprzejmie wyjaśniam, iż poparł 
on stanowisko MRiPS wyrażone w tabeli rozbieżności w zakresie uwag zgłoszonych na KSE 
(przekazanej razem z projektem do potwierdzenia przez KSE) dot. uwagi Ministra 
Sprawiedliwości. Uwaga Ministra Sprawiedliwości została roboczo uzgodniona  
i w konsekwencji nie została ponowiona na obecnym etapie prac KSE. 

Dodatkowo do projektu ustawy zostały zgłoszone uwagi Głównego Inspektora Pracy 
(pismem z dnia 22 grudnia 2022 r., znak: GIP-GPP.400.3.2022.11). Przedmiotowe uwagi 
zostaną poddane szczegółowej analizie oraz rozpatrzone na dalszych etapach prac 
legislacyjnych. Obecnie są one przedmiotem roboczych uzgodnień z GIP. 

 
Z wyrazami szacunku 
Marlena Maląg 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 
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