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PETYCJA
Część l

{wstęp, problem / przedmiot, spodziewanie czytelnika}
Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz' U.
2018poz.870)wzwiązkuzart.54wzwiązkuzart.63wzwiązkuKonstytucji zdnia2kwietnia1997roku(Dz.U.7997
nr 78 poz' 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się
wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 201'4 roku (tj. Dz. U' 2018 poz. 870) w związku z art'54 w
związku zart.63 wzwiązku Konstytucji zdnia2 kwietnia L997 roku (Dz. U' 1997 nr78poz'483)celem usprawnienia
orzeczenia o niepełnosprawności.

Część ll

{Petycja rozwinięcie: stan faktyczny, stan prawny, argumenty popierające, rozwijające hipotezę wstępu}

Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności może wydać kilka orzeczeń na podstawie jednego wniosku np
a) umiarkowany stopień 05-R niepełnosprawność trwa od wczesnego dzieciństwa;
b) umiarkowany stopień 07-S niepełnosprawność trwa od dziedziństwa lub np od2o2o lub od np 2018
c) umiarkowany stopień 01-P niepełnosprawność ustalona od 2020 roku w roku złożenia wniosku
d) lekki stopień 1L-l niepełnosprawność ustalona od 2019 roku na podstawie złożenia wniosku izawartej
dokumentacji

obecnie orzeczenie wydawane jest jedno na najwyżej 3 symbole niepełnosprawności

Uważam, że :
a) maksymalna liczba symboliwinna być zniesiona ponieważ może być więcej przYczyn z okresu ustalenia np.
dziedziństwa czY z dnia orzeczenia / badania lub dnia dokumentacji;
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b) na orzeczeniu winna być tyle ilość symboli i stopni ile rzeczywiście występuje z okresu ustalenia np. dziedziństwa

czy z dnia orzeczenia / badania lub dnia dokumentacji;

Ponieważ niektóre symbole mogą być od dzieciństwa a niektóre wystąpić w późniejszym okresie i jeśli np

niepełnosprawność 1_1_-l jest od dzieciństwa o stopniu znacznym a orzeczenie wydane jest na okres stały to inna

choroba o tym samym symbolu może być umiarkowana lub znaczna ale czasowo na 5 lat lub inne schorzenie o

innym symbolu. Przykładem jest np :

a) urodzenie bez kończyn _ niepełnosprawność znaczna od dziecka - bezterminowo;
b) uraz miednicy na skutek wypadku - niepełnosprawność umiarkowana - czasowo na 5 lat lub bezterminowo która

powstała np w 2020 roku
itd.

ooa
Część lll

{Zakończenie - podsumowanie argumentów i zostawienie czytelnika z myślą oraz sugestią celem wykorzystania
materiału w aktualnych pracach lub pracach w przyszłości}

Stan prawny:

Zgodnie zart'2 ustawy o petycjach, petycja może być składana między innymiprzez osobę fizyczną, w interesie
publicznym w celu zmiany przepisów prawa.

Na podstawie w/w uważam że petycja jest w pełni uzasadniona.

Adnotacje:
l.Zgodnie zart.4 ust. 1iust.5, art. 13 ust. l- ustawyo petycjach zdnia lL lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)

orazart. 4,art.5,art.12, art. 13, art.1-4, art. L5, art.2'J, Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej
(Dz.U'UE.C.2011.285.3), art' 225 kpa _ proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy o

którym mowa w art' 63 $ 3b kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na sposób wnoszenia pisma do

organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą listowną lub w inny sposób będą

usuwane bez czytania.
2. Zgodnie zart.4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia L1 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)oraz art.4, art. 5, art.

12,art.13, art. 1'4,art' 15, art.21 Kodeksu Dobrej PraktykiAdministracyjnej(Dz.U.UE'c.2o1'L.285.3), art' ŻŻ5kpa,
RoDo, a ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy o ponownym

dostępie do informacji sektora publicznego - nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej

treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie
internetowym organu lub stronie internetowej BIP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako identyfikatora

tożsamości, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowościw nagłówku, sygnatury, podpisu w
postaci danej:

W ZwlązKu z powyŻszym proszę tylko o publikację przedmiotu

petycji bez danych osobowych i adnotacji która tylko jest do wiadomości organu rozpatrującego

3. Zgodnie zart.6 ustawyo petycjach z dnia ll lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)oraz art. 4,art.5,art.12,
art. 13, art.14, art. L5, art.2I Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.2O1,I.285.3), art. 225 kpa -

Wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością'
4. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z

złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.

5' Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) daty i godziny wysłania oraz kategorii

archiwalnej w odpowiedzizwrotnej celem sprawniejszejwymianie informacjiw danejsprawie - zgodnie z art. 63 5 4

kodeksu postępowa nia ad ministracyjnego'
6. Na podstawie art. 8 ustawy o petycjach - proszę o opublikowanie tylko i wyłącznie treści petycji z określeniem
przedmiotu sprawy - petycja) bez części składowej pisma : nagłówka (danych osobowych nadawcy), znaku

poławczego (datą pisma, godziną pisma, sygnarurą), nazWą i adresem odbiorców, podpisu, elementów

dodatkowych: informacji o załącznikach, organy do wiadomości. Zgodnie z art' 8 ustawy o petycjach - jest brak zgody

na ujawnienie danych osobowych, opublikowuje się informację datę złożenia stwierdzoną datownikiem organu. W

związku z powyższym treść petycji to między innymi : Wstęp, rozwinięcie, zakończenie; gdzie w wstępie jest nazwa

''petycja i przedmiot'', rozwinięcie postulatu ''przedmiotu'', zakończenie ''uzasadnienie". osobom fizycznym w

opublikowanej treści nie jest potrzebna wiedza na temat nagłówku, odbiorców, adnotacji dla zrozumienia treści
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petycji. Taka informacja jest potrzebna tylko i wyłącznie dla referenta prowadzącego sprawę celem udzielenia
odpowiedzi zwrotnej. Ponieważ nawet charakter pisma, forma pisma, podanie danych odbiorcy zwlaszcza w pobliżu
miejsca zameldowania może sugerować pośrednio lub bezpośrednio kto jest nadawcą petycji nie tylko dla innych
organów ale także osób trzecich.

Z poważaniem,
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