




Warszawa, 09 marca 2021 r.       

Pan

Mikołaj Cześnik 

Członek Zarządu 

Fundacja im. Stefana Batorego                     

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na temat projektu ustawy 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uprzejmie 

informuję, co następuje. 

Implementacja dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 

ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 2019 r., s. 17) leży 

poza zakresem kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Współpraca z Ministrem – 

Koordynatorem Służb Specjalnych w zakresie ochrony sygnalistów wynikała wyłącznie 

z prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, procedowanym przez Ministra – 

Koordynatora. Dobiegła ona końca z chwilą faktycznego zakończenia tych prac.

Pozostałe zobowiązania Ministerstwa Sprawiedliwości związane z ochroną 

sygnalistów, w tym wskazane w Krajowym Planie Działania na rzecz wdrażania Wytycznych 

ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, wynikały z prowadzonych 

w Ministerstwie prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt przewidywał częściową regulację ochrony 

sygnalistów i to wyłącznie w związku z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych. 

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów wpłynął on do Sejmu na początku 2019 r. Projekt 

uległ jednak dyskontynuacji z chwilą zakończenia kadencji parlamentu. Obecnie w 

Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są wstępne analizy zmierzające do ewentualnego 

wznowienia prac nad tym zagadnieniem. Decyzja o ich ponownym podjęciu, jak również o 

kształcie ewentualnego projektu, w tym także wprowadzenia do niego przepisów mających na 

celu ochronę sygnalistów, jak dotychczas nie zapadła. 

Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), udostępnieniu 
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podlega informacja publiczna o projektowaniu aktów normatywnych. Obowiązek ten jest 

realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez zamieszczanie projektów aktów 

prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji. Do chwili upublicznienia we wskazany sposób propozycje 

legislacyjne resortu sprawiedliwości, znajdujące się w fazie koncepcyjnej, nie stanowią 

dokumentów będących nośnikiem informacji publicznej, a jedynie dokumenty wewnętrzne. 

Nie podlegają one zatem obowiązkowi udostępnienia w trybie przewidzianym dla informacji 

publicznej. 

Zagadnienie, czy dany dokument jest nośnikiem informacji publicznej, czy też ma 

charakter dokumentu wewnętrznego lub roboczego, było wielokrotnie rozpatrywane w 

orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 wskazanej ustawy 

dokumentem urzędowym w jej rozumieniu jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, 

utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego 

kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Dokumenty 

niespełniające tych kryteriów, w tym zwłaszcza nieopatrzone podpisem właściwego 

funkcjonariusza, mają zatem charakter jedynie roboczy i są potrzebne do podjęcia 

końcowych, ostatecznych decyzji i czynności. Dokumenty takie nie zawierają informacji 

publicznej, stanowią bowiem wyłącznie pewien etap procedury zmierzającej do jej 

wytworzenia. Ich treść w żaden sposób nie przesądza o kierunkach działania danego organu. 

Służą one wymianie informacji, gromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu 

poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące co do sposobu załatwienia 

sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu i nie stanowią informacji 

publicznej (por. wyroki NSA: z 14.9.2012 r., sygn. I OSK 1203/12, z 24.9.2015 r., 

sygn. I OSK 1681/17 oraz z dnia 17.3. 2017 r., sygn. I OSK 1416/15).

Z uwagi na powyższe uprzejmie informuję, że projekt ustawy, której dotyczy Pana 

wniosek, ma obecnie charakter dokumentu roboczego i nie stanowi informacji publicznej 

w rozumieniu powołanej wyżej ustawy. 

    Z poważaniem 

Bartosz Jakubowski

Zastępca Dyrektora - Sędzia

Departament Legislacyjny Prawa Karnego
/podpisano elektronicznie/
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