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Radosław Botev

Prezes Zarządu

Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos”

e-mail: fundacja@nomos.org.pl 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 2 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 

oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 2 listopada 2020 r., znak: PRWL.0164.17.2020.TK., 

uprzejmie informuję, co następuje:

Ad „Proszę o podanie imion i nazwisk oraz wykształcenia urzędników Departamentu 

Prawnego Ministerstwa Zdrowia, którzy bezpośrednio wykonywali zadania związane 

z zapewnieniem zgodności z obowiązującym systemem prawnym projektu 

rozporządzenia 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.) oraz rozporządzeń poprzedzających powyższe 

rozporządzenie od początku obowiązywania stanu epidemii.”.

Osobą, która wykonywała bezpośrednio zadania związane z zapewnieniem zgodności 

z obowiązującym systemem prawnym ww. aktów prawnych, była Pani Alina 

Budziszewska-Makulska, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa 

Zdrowia (wykształcenie wyższe prawnicze). 
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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.”.

Uprzejmie informuję, że opinii takich nie opracowywano.

Ad „Czy Minister Zdrowia w toku prac nad ww. rozporządzeniami faktycznie zasięgnął 

porady wskazanych w piśmie z dnia 2 listopada 2020 r., znak: PRWL.0164.17.2020.TK, 

konsultantów krajowych: dr hab. n. med. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz oraz prof. 

dr hab. n. med. Andrzeja Horbana, czy porady te zostały udzielone w formie pisemnej, 

a jeśli tak – to wnoszę o udostępnienie odnośnych pism.”.

Minister Zdrowia, w toku prac nad ograniczeniem rozwoju epidemii wywołanej przez 

wirusa SARS-CoV-2, a taki cel miały ww. rozporządzenia Rady Ministrów, korzystał 

z opinii ww. konsultantów krajowych w toku kontaktów roboczych, tak jak korzysta ze 

wsparcia wszystkich konsultantów krajowych w ochronie zdrowia. Z kolei w zakresie 

bezpośrednio udziału Pana Prof. Andrzeja Horbana w działaniach podejmowanych 

przez Ministra Zdrowia, nadmieniam, że Pan Profesor jest członkiem Zespołu do spraw 

działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66). 

Zwracam jednak uwagę, że rozporządzenia, które wskazuje Pan w swoim wniosku, 

są rozporządzeniami Rady Ministrów, a nie Ministra Zdrowia. Kluczowe decyzje 

co do ostatecznego kształtu regulacji prawnych w tym zakresie podejmowane są przez 

Radę Ministrów. W tym kontekście, uprzejmie wskazuję, że Minister Zdrowia uczestniczy 

w pracach Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego powołanego zgodnie 

z przepisami o zarządzaniu kryzysowym.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Damian Jakubik

Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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