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Sz.P. Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782.tj z dnia 

26.10.2016) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w poniższych zakresach: 

1) Jak zorganizowany jest proces decyzyjny dotyczący wprowadzanych przez rząd obostrzeń epidemiologicznych? Jaką rolę w nim 

odgrywa Ministerstwo Zdrowia? 

2) Jakie osoby wchodzą w skład zespołu podejmującego decyzje dot. obostrzeń epidemiologicznych? Jakie reprezentują 

instytucje? 

3) Jakie osoby zaangażowane były w przygotowanie strategii walki z pandemią ogłoszonej w dniu 4 listopada 2020 r.? 

4) Na jakiej podstawie zdecydowano o odstąpieniu od realizacji ww. strategii? Kto podjął tę decyzję? 

5) Na podstawie jakich zmiennych lub danych podejmowane są decyzje dot. obostrzeń dla działalności gospodarczej? 

6) Czy Ministerstwo posiada informacje o liczbie zakażeń, do których doszło w ubiegłym roku w lokalach, w których prowadzono 

działalność gospodarczą w ramach jednej z obecnie zamkniętych lub ograniczonych branż (w szczególności: gastronomia, fitness, 

hotele, placówki kulturalne)? Jeśli tak, prosimy o podanie tych danych. 

7) Podczas konferencji prasowej 11 stycznia br. Pan Minister stwierdził, że decyzja o powrocie części dzieci do szkół od 18 stycznia 

oparta jest na analizie modeli prognostycznych. Czy analogiczne modele prognostyczne zostały stworzone do oceny ryzyka 

zwiększenia liczby zachorowań w przypadku zniesienia poszczególnych obostrzeń dla działalności gospodarczej? Jeśli tak, 

uprzejmie prosimy o informację dotyczącą wyników tych analiz, a także o informacje dot. zespołu eksperckiego, który był 

odpowiedzialny za ich opracowanie. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie aktualnych jak i historycznych opracowań wykorzystywanych przy 

podejmowaniu decyzji dot. walki z epidemią. 

Prosimy o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: j.binkowski@zpp.net.pl 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Cezary Kaźmierczak                                                                                                                                                    Marcin Nowacki 

Prezes                                                                                                                                                                            Wiceprezes 
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