DSP.INT.4513.123.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie nr 1377,
Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone podczas 34. posiedzenia Senatu RP,
w sprawie złożenia przez członków Rady Medycznej oświadczeń o braku konfliktu interesów,
proszę przyjąć informacje przekazane przez Centrum Informacyjne Rządu oraz Departament
Prawny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Uprzejmie informuję, że Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady
Ministrów została zniesiona z dniem 21 stycznia 2022 r. na mocy zarządzenia nr 5 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Rady Medycznej do spraw
COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.
Odnosząc się do pytania Pana Senatora, należy wskazać, że Zarządzenie nr 205
Prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Medycznej
do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów wskazywało sposób powoływania
przewodniczącego oraz członków Rady, jej zadania oraz sposób organizacji pracy.
Zgodnie z ww. zarządzeniem członkowie Rady byli powoływani i odwoływani
przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób, których wiedza i doświadczenie w zakresie
spraw leżących w zakresie działań Rady dawała rękojmię prawidłowego wykonywania tych
zadań.
Rada Medyczna miała przy tym charakter opiniodawczo-doradczy, zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o Radzie Ministrów. W odniesieniu do członków rad i zespołów

opiniodawczych lub doradczych w sprawach należących do zadań i kompetencji Prezesa
Rady Ministrów brak jest wymagań, dotyczących składania przez nich dodatkowych
oświadczeń w zakresie wskazanym w wystąpieniu Pana Senatora. W skład Rady Medycznej
wchodzili członkowie będący wybitnymi ekspertami medycznymi, specjalistami w wielu
dziedzinach, przy czym należy zaznaczyć, że działalność członków Rady Medycznej miała
charakter społeczny i nie pobierali oni za nią żadnego wynagrodzenia.
Koronawirus to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Dlatego
najważniejsze decyzje konsultowane są z gronem ekspertów z dziedziny medycyny.
Dobór członków do Rady Medycznej opierał się na ich dużej wiedzy oraz doświadczeniu
w tym zakresie.
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