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Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” 

e-mail: fundacja@nomos.org.pl 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 13 października 2020 r. o udostępnienie informacji 

publicznej, uprzejmie informuję, jak poniżej:

Ad „Wnoszę o podanie imion i nazwisk oraz wykształcenia osób, które pracowały przy 

tworzeniu projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii.”.

W pracach nad rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.), z uwagi, iż jest akt 

prawny wydawany przez Radę Ministrów, uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady 

Ministrów. Postępowanie i przyjęcie projektów aktów normatywnych w ramach Rady 

Ministrów określone jest w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Imiona 

i nazwiska Członków Rady Ministrów udostępnione są na stronie BIP Rady Ministrów1. 

Informacja o wykształceniu poszczególnych Członków Rady Ministrów nie jest 

w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia. Informacja o wykształceniu Ministra Zdrowia oraz 

1 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/sklad-rady-ministrow/7890,Sklad-Rady-
Ministrow.html  
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Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia jest udostępniona na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia2. 

W pracach nad projektem rozporządzenia, w zależności od potrzeb, uczestniczą także 

przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia – dane dotyczące 

kierujących tymi komórkami są ogólnie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia3.

Ad „Wnoszę również o udostępnienie skanu wszystkich opinii prawnych sporządzonych 

na potrzeby tworzenia projektu ww. rozporządzenia oraz poprzednich rozporządzeń 

wprowadzających ograniczania w ramach obecnego stanu epidemii.”.

Ministerstwo Zdrowia nie posiada i nie występowało „o opinie prawne sporządzane na 

potrzeby tworzenia ww. rozporządzenia oraz poprzednich rozporządzeń”. Zaznaczam, 

że w zakresie obsługi prawnej Ministerstwa Zdrowia, w tym legislacyjnej, odpowiednie 

zadania wykonuje Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z § 28 

regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, który stanowi załącznik 

do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, z późn. zm.), 

do zadań Departamentu Prawnego zależy m.in.: zapewnienie zgodności 

przygotowywanych w Ministerstwie projektów aktów normatywnych i innych aktów 

prawnych, z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej 

oraz opiniowanie, pod względem prawno-redakcyjnym, projektów założeń, projektów 

aktów normatywnych i innych aktów prawnych, opracowywanych w Ministerstwie oraz 

przesyłanych przez innych Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie 

komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez 

Ministra. 

Ad „Wnoszę również o wskazanie z imienia i nazwiska wszystkich lekarzy 

epidemiologów, którzy doradzali Ministrowi Zdrowia w projektowaniu obostrzeń oraz 

udostępnienie wszystkich opinii lekarskich sporządzonych na potrzeby projektowania 

obostrzeń od początku obowiązywania stanu epidemii.”.

Ministerstwo Zdrowia nie posiada „opinii lekarskich sporządzonych na potrzeby 

projektowania obostrzeń od początku obowiązywania stanu epidemii”. Decyzje 

2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/kierownictwo 
3 https://www.gov.pl/web/zdrowie/biura-i-departamenty
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w zakresie przyjmowanych obostrzeń, które znalazły się w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, były podejmowane 

w ramach i przez Radę Ministrów (w tym po posiedzeniach Rządowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego będącego organem opiniotwórczo – doradczym, właściwym 

w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie 

zarządzania kryzysowego).

Minister Zdrowia, w zakresie sięgania po doradztwo lekarzy epidemiologów, ma do 

dyspozycji Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach 

medycyny. Konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii jest Pani dr hab. n. med. 

Iwona Paradowska-Stankiewicz, zaś konsultantem krajowym w dziedzinie chorób 

zakaźnych jest Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. Lista konsultantów krajowych 

dla poszczególnych dziedzin medycyny udostępniona jest na stronie Ministerstwa 

Zdrowia4

Z poważaniem, 

Damian Jakubik 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Tomasz Kołodziejek - PRWL

4 https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi
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