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Pan
Krzysztof Izdebski
członek zarządu Fundacji ePaństwo
biuro@epf.org.pl
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. złożony w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
w sprawie udostępnienia „informacji dotyczących szczegółów prac nad rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 546)”, poniżej przedstawiam odpowiedzi na
przedłożone pytania.
„1. Kiedy rozpoczęły się prace nad treścią rozporządzenia w zakresie zmian, które
zostały ogłoszone 25 marca 2021 r.?”
Prace legislacyjne dot. przedmiotowego rozporządzenia rozpoczęły się w dniu 19 marca
2021 r.
„2. Kto (imię, nazwisko, funkcja) brał udział w pracach nad treścią rozporządzenia
w zakresie zmian, które zostały ogłoszone 25 marca 2021 r.?”
W pracach nad treścią ww. rozporządzenia brali udział: Pan Damian Jakubik – Dyrektor
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia oraz właściwi pracownicy urzędów
obsługujących członków Rady Ministrów, a także członkowie Rady Ministrów w toku
rozpatrywania projektu przez Radę Ministrów.
„3. Czy proponowane przepisy, które zostały ogłoszone w dniu 25 marca 2021 r. były
poddane konsultacjom lub opiniowaniu? Jeśli tak, to proszę o wymienienie osób
z którymi się konsultowano (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot)”
W związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii,
wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z
późn. zm.) i związaną z tym koniecznością wprowadzania do systemu prawnego
rozwiązań pilnych i adekwatnych do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, w odniesieniu
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do przedmiotowego projektu rozporządzenia zastosowano tryb odrębny wskazany
w § 98 i nast. uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin
Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Wymaga zaznaczenia,
że ww. tryb odrębny, stosownie do treści § 99 pkt 3 i 4 Regulaminu, gdy waga lub pilność
sprawy wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, może polegać
na możliwość rezygnacji z przeprowadzenia wybranych etapów procesu legislacyjnego,
w szczególności: uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania, rozpatrzenia przez
Stały Komitet Rady Ministrów lub właściwy komitet, rozpatrzenia przez komisję
prawniczą, potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów; lub skróceniu terminów
przeprowadzania poszczególnych etapów procesu legislacyjnego.
„4. W oparciu o jakie konkretnie przesłanki/powody zdecydowano o podjęciu prac nad
przepisami, które zostały ogłoszone 25 marca 2021 r. oraz o określeniu kierunku
rozstrzygnięcia co do jego proponowanej treści, np. polecenia Prezesa Rady Ministrów
lub innego funkcjonariusza publicznego, ustaleń Rady Ministrów danych z raportów
i analiz (jakich?), itp? Proszę o przekazanie kopii dokumentów zawierających ww.
przesłanki/powody.”.
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, że z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, wynika zasada, zgodnie z którą do udzielania informacji
publicznej zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu danej informacji, a żądane
informacje

stanowią

jednocześnie

informację

publiczną.

Zatem

obowiązek

udostępnienia informacji publicznej obejmuje podmioty, które taką informacją dysponują
(zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia
31 marca 2017 r., II SAB/Kr 195/16, Legalis oraz Komentarz do art. 4 ustawy o dostępie
do informacji publicznej red. Bidziński 2018, wyd. 3/Chmaj, Legalis).
Z poważaniem
Dominik Gajewski
Zastępca Dyrektora
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