GRUPA C19

Lublin, 09.04.2021 r.
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,

Ponad rok minął od ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Podjęte w tym czasie działania
Pańskiego rządu, także w obszarze sanitarno-epidemiologicznym, budzą kontrowersje.
W tym kontekście szczególnie dziwi fakt, iż po rezygnacji 20 listopada 2020 r. Jarosława
Pinkasa z pełnienia funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego, do chwili obecnej, nie powołał
Pan nowej osoby na to stanowisko. Jest ono kluczowe, gdyż decyzje na nim podejmowane
wpływają na życie i zdrowie milionów Polaków.
Obecnie pełniącym obowiązki (w zastępstwie) Głównego Inspektora Sanitarnego jest
Pan Krzysztof Saczka, z wykształcenia inżynier elektryk, były dyrektor Oddziału ZUS w
Nowym Sączu, a więc osoba bez odpowiedniego wykształcenia, przygotowania zawodowego
oraz doświadczenia w pełnieniu tak ważnej funkcji, gdyż zgodnie z Ustawą o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może zajmować osoba,
która jest ,,lekarzem i uzyskała specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w
realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.
Dlatego też w imieniu pozaparlamentarnej społecznej grupy do spraw COVID-19 (w
skrócie Grupy C19) zrzeszającej naukowców, lekarzy, prawników i przedsiębiorców - na
podstawie art. 3 ust 1 punkt 1 i 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej - zwracamy się do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
1) Jaką wiedzą z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia dysponuje Pan Krzysztof Saczka?
2) Z jakich powodów od prawie pięciu miesięcy nie jest Pan Premier w stanie powołać na
stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego właściwej osoby?
3) Czy zgodnie z wyżej cytowaną ustawą ogłoszony zastał otwarty i konkurencyjny nabór na
to stanowisko?
Odpowiedź na te pytania jest o tyle istotna, iż obecny Minister Zdrowia Adam
Niedzielski nie jest z wykształcenia lekarzem, lecz ekonomistą. Skutek jest taki, że dwie
najważniejsze osoby stojące w Polsce na czele walki z ogłoszoną „pandemią koronawirusa”
to … inżynier elektryk i ekonomista. Panie Premierze – może warto przywołać słowa z epoki
Napoleona - ,,To gorzej niż zbrodnia - to błąd”.
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