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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na załączony wniosek informuję, że - w zakresie szczegółowych analiz oraz danych - właściwym

organem do udzielenia odpowiedzi jest Minister Zdrowia, organ odpowiedzialny za opracowywanie rozporządzeń

„w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Aby uzyskać wnioskowane informacje sugeruję zwrócić się bezpośrednio do resortu.

Zgodnie z § 24 Regulaminu pracy Rady Ministrów to organ wnioskujący podejmuje prace nad projektem

dokumentu rządowego, jeżeli opracowanie danego dokumentu wynika m.in.  z obowiązujących przepisów oraz

dokonanych analiz i ocen stanu prawnego lub sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym uwzględniających

konsultacje zagadnień z danej dziedziny życia społeczno-gospodarczego.

Kompetencje każdego ministra kierującego określonym działem administracji rządowej polegają m.in. na

wykonywaniu polityki Rady Ministrów w stosunku do kierowanego działu administracji. Ponadto, zgodnie z art. 38

ustawy o działach administracji rządowej, w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem

współdziała z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i państwowymi

jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu

gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji

społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych. 

Minister Zdrowia (organ wnioskujący) mając powyższe na uwadze, zgodnie z § 25 Regulaminu złożył wniosek o

wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, w tym przypadku

projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Przedmiotowy dokument został wpisany do tego Wykazu pod numerem

RD331 (hCps://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r72996852580,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-

w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ogranic.html).

Wobec powyższego informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w przedmiotowej sprawie i

nie posiada wnioskowanych informacji.

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 kwesFi

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
Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

tel. + 48 22 694 74 70 
e-mail: bip@kprm.gov.pl
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RODO  -  Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych
osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyś l o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeś li nie musisz.

Ta wiadomość  jest przeznaczona do  wyłącznego użytku  jej  adresata. Jeś li
otrzymali  Państwo  tę  wiadomość  przez pomyłkę,  prosimy o  bezzwłoczne
skontaktowanie  się  z nadawcą  oraz jej  usunięcie.  Jeś li  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.
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