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Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Niniejszym zawiadamiamy, iż Pan Adam Niedzielski, jako Minister Zdrowia funkcjonariusz publiczny, popełnił przestępstwo z art. 231 k.k. polegające na niedopełnieniu
obowiązku poprzez nieogłoszenie naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego,
działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Uzasadnienie
Dnia 20 listopada 2020 r. dr Jarosław Pinkas zrezygnował z pełnienia funkcji
Głównego Inspektora Sanitarnego. Do chwili obecnej Minister Zdrowia nie ogłosił naboru na
to stanowisko, pomimo iż jest organem odpowiedzialnym za ogłoszenie naboru i nadzór nad
Głównym Inspektorem Sanitarnym. Stanowisko to jest kluczowe, gdyż decyzje przez niego
podejmowane wpływają na życie i zdrowie milionów Polaków, szczególnie w okresie obecnie
panującej pandemii koronawirusa.
Obecnie w zastępstwie Głównego Inspektora Sanitarnego, funkcję tę pełni 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.
Pan Minister Adam Niedzielski 23 listopada 2020 r. udzielając wywiadu dla radia
RMF FM powiedział, iż ,,na razie konkursu nie będziemy ogłaszali. Nie ma takiego planu by
go ogłosić. Zgodnie z przepisami szefem GIS musi być lekarz. Pan minister Saczka, który
zastępuje pana ministra Pinkasa nie ma takich kwalifikacji, nie ma takiego wykształcenia,
dlatego zastępuje a nie pełni obowiązki. W GIS są ważniejsze problemy do rozwiązania.”
Pomimo upływu siedmiu miesięcy od złożenia rezygnacji przez ówczesnego
Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jarosława Pinkasa, do chwili obecnej Minister Zdrowia
nie ogłosił, mimo ciążącego na nim obowiązku, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49), naboru na stanowisko Głównego Inspektora
Sanitarnego, uniemożliwiając w ten sposób Prezesowi Rady Ministrów powołanie Głównego
Inspektora Sanitarnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru.

Pan Minister Adam Niedzielski konsekwentnie realizuje swoją zapowiedź
(potwierdzoną w piśmie Sekretarza Stanu Waldemara Kraski z 1 czerwca 2021 r. w
odpowiedzi na zapytanie skierowane przez GRUPĘ C19 do Ministra Zdrowia), iż nie
zamierza przeprowadzić naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.
Najważniejszym organem w walce z epidemiami jest Państwowa Inspekcja Sanitarna
kierowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jako centralnego organu administracji
rządowej, gdyż to do jej zakresu działania zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy należy
między innymi: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie programów
i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji
podmiotom leczniczym, kontrola realizacji tych planów i programów, ustalanie zakresu i
terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, wydawanie
zarządzeń i decyzji w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności oraz udzielanie
poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych.
Na czele tej wyspecjalizowanej i najważniejszej instytucji w czasie epidemii,
decydującej o zdrowiu i życiu tysięcy Polaków, stoi obecnie Pan Krzysztof Saczka, inżynier
elektryk, o którym bezpośrednio go nadzorujący Minister Zdrowia, wyraził się, iż nie posiada
ani wykształcenia, ani kwalifikacji do kierowania Państwową Inspekcją Sanitarną.
Niewątpliwie sytuację pogarsza dodatkowo fakt, iż obecny Minister Zdrowia Pan Adam
Niedzielski także nie jest z wykształcenia lekarzem a ekonomistą. Skutek jest taki, że dwie
najważniejsze osoby zarządzające w Polsce walką z koronakryzysem w obszarze medycyny,
to inżynier elektryk i ekonomista.
Nieogłoszenie naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, wbrew
obowiązkowi wynikającemu z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w konsekwencji
dopuszczenie przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego do kierowania Państwową
Inspekcją Sanitarną przez osobę bez odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i
doświadczenia jest działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego, wypełniając tym
samym dyspozycję art. 231 k.k.
Prof. Mirosław Piotrowski
Lek. specjalista epidemiolog Zbigniew Hałat
Adw. Marek Czarnecki
Leszek Szymański – przedsiębiorca

