
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1)  

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii 

COVID-19 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, zwany 

dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, 

b) przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, 

c) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, 

d) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, 

e) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

f) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 

g) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 

h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego, 

i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

j) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, 

k) Krajowy Konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 

l) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

2. Przed powołaniem przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, wyraża zgodę na udział w pracach 

Zespołu. 

 
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
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3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 

§ 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19; 

2) ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki 

z COVID-19; 

3) opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

4) analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych; 

5) opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych; 

6) opracowanie strategii postepowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej 

testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.  

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu; 

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

4) planowanie i organizowanie prac Zespołu; 

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu; 

7) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół; 

8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu; 

9) przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji ocen, analiz i strategii, o których mowa 

w § 3. 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. 

2. Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie wideokonferencji. 

3. Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień. 

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały, w trybie obiegowym, zwykłą 

większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

§ 6. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży. 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny 

w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 8. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 

zarządzenia. Na tym posiedzeniu wybiera się, spośród członków Zespołu,  Zastępcę Przewodniczącego. 

§ 9. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ocen, 

analiz i strategii, o których mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 30 września 2020 r., z tym, że strategie, 

o których mowa w § 3 pkt 5 i 6, Zespół przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 31 sierpnia 

2020 r.  

§ 10. Zarządzenie traci moc z dniem 30 września 2020 r. 
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§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER ZDROWIA 

w zastępstwie 

Ministra Zdrowia 

Sekretarz Stanu 

Waldemar Kraska 
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