Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania

Rybnik 08.07.2022

Elektroskażeniom „Prawo do Życia”
Z siedziba w Rzeszowie
Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik

Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) w związku z art. 61 ust 1 Konstytucji RP wnoszę o
udostępnienie informacji publicznej poprzez;
1. Podanie, jakie kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe posiada Pan Wojciech
Skweres w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko w tym na zdrowie i
życie ludzi oraz w której dziedzinie medycyny posiada specjalizację.
2. Podanie, jakie kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe posiada Pan Wojciech
Skweres w zakresie pozwalającym mu na merytoryczne oparte o wiedzę medyczną oraz
naukową odnoszenie do uwag zgłoszonych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w
Łodzi oraz przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas
procedowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.
3. Udostępnienie lub opublikowanie dowodów świadczących, iż Pan Wojciech Skweres lub inny
pracownik analizowali merytorycznie uwagi zgłoszone podczas procedowania rozporządzenia w
tym instytucji, o których mowa powyżej.
Uzasadnienie
Złożenie niniejszego wniosku jest konieczne, ponieważ Sekretarz Stanu w KPRM Pan Janusz
Cieszyński twierdzi, iż rozporządzenie, którego w istocie autorem jest Pan Wojciech Skweres gwarantuje
Polakom, iż obowiązująca norma jest całkowicie bezpieczna dla ludności. Niestety pojawia się problem,
ponieważ Pan Skweres jak przyznało Ministerstwo Zdrowia to człowiek bez kwalifikacji, nieposiadający w
omawianym zakresie wiedzy, nie jest lekarzem, więc trudno uwierzyć, że faktycznie tak jest.
W wyroku NSA I OSK 4342/18 z dnia 20.11.2019 roku precyzyjnie podkreślono, że cytuje;

Zgodzić się należy z ustaleniami Sądu I instancji, że informacje o wykształceniu, przebiegu pracy
zawodowej, o kwalifikacjach lub umiejętnościach osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowią informację
publiczną w rozumieniu przepisów u.d.i.p. Informacje te niewątpliwie odzwierciedlają bowiem poziom
kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną (jego kwalifikacji) i wskazują na poziom jego
zdatności do wykonywania władzy publicznej, a zatem są informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt
2 lit. d u.d.i.p. (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 listopada 2015 r.,
sygn. akt II SAB/Wa 739/15, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 lutego 2017
r., sygn. II SA/Kr 1349/16 - oba wyroki dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W związku z powyższym przed wystąpieniem do Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydenta RP,
Prezesa NIK złożenie niniejszego wniosku jest konieczne.

