
Biuro Fundacji ePaństwo <biuro@epf.org.pl>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

bip <bip@kprm.gov.pl> 9 kwietnia 2021 15:35
Do: Biuro Fundacji ePaństwo <biuro@epf.org.pl>

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w
przedmiotowej sprawie i nie posiada wnioskowanych informacji. Organem odpowiedzialnym za opracowywanie
rozporządzeń „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii” jest Minister Zdrowia. Aby uzyskać wnioskowane informacje sugeruję zwrócić się bezpośrednio do
resortu.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej
zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu wnioskowanych informacji. Tym samym, organ nie dysponując
daną informacją publiczną nie może jej udostępnić. Powyższe stanowisko  potwierdza ugruntowane w tej kwes�i
orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok  NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. I OSK 444/14, WSA
w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. II SAB/Wa 32/12 i wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2013 r., II SAB/Kr
57/13). 

Z poważaniem,

AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 74 70, fax +48 22 840 38 10

e-mail: bip@kprm.gov.pl

RODO  -  Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
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Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku  jej  adresata. Jeśli

otrzymali  Państwo  tę  wiadomość  przez pomyłkę,  prosimy o  bezzwłoczne

skontaktowanie  się  z nadawcą  oraz jej  usunięcie.  Jeśli  nie  są  Państwo

adresatem  tej  wiadomości, to  jej  wykorzystanie, w  szczególności  poprzez

rozpowszechnianie,  dystrybucję,  powielanie,  publikację  wiadomości  lub

zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR -  Information on the processing of  personal  data

can  be  found  in  the  Public  Information  Bulletin  of  the

Chancellery of the Prime Minister of Poland.

Think of the environment. Please do not print this  e-mail  unless  you really

have to.

This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this

message by mistake, please immediately notify the sender and then destroy

the message. If you are not the intended recipient, under no circumstances

should  you  use  this  e-mail  in  particular  by  means  of  disseminating,

distributing,  copying,  publishing  the  message  itself  or  information  /

documentation/data contained therein.

From: Biuro Fundacji ePaństwo <biuro@epf.org.pl>
Sent: Monday, March 29, 2021 3:04 PM
To: bip <bip@kprm.gov.pl>
Cc: aleksandra.toeplitz@epf.org.pl; kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu Fundacji ePaństwo, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
zwracam się z wnioskiem o udostępnienie 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)

1. Kiedy rozpoczęły się prace nad treścią rozporządzenia w zakresie zmian, które zostały
ogłoszone 25 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. ? 
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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) 

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.

[Ukryto cytowany tekst]
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