
od:

Do:
Wysłano:

Temat:

czwartek, 5 sierpnia 2021 21:54

info@mrips.gov.pl; petycje@mrips.gov.pl; biurorzecznika@ brpo.gov.pl;
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl; sekretariat.bon@mrips.gov.pl; kpet; kpcpp; kust; ku;

listy; kontakt; kontakt@kprm.gov.pl; Rzecznik Praw Dziecka
petycja

Szanowni Państwo:
1) Ministerstwo Rodziny
2) Rzecznik Praw Dziecka (dw)

3) Pełnomocnik Rządu ds' Niepełnosprawnych
4) Senat i Sejm
5) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
6) Rzecznik Praw Obywatelskich

a
PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
o zamkniętym / ograniczonym katalogu odbiorców
Część l

{wstęp, problem / przedmiot, spodziewanie od czytelnika}
Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia ].1 lipca 2014 roku (tj. Dz. U.
2018poz'870)wzwiązkuzart'54wzwiązkuzart.63wzwiązkuKonstytucji zdnia2kwietnia1997roku(Dz.U'1997
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 ].1 lipca 2oI4 roku (tj' Dz' U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w
związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia ]-997 roku (Dz' U' 1997 nr 78 poz.483)
*' w sprawie: usprawnienia

oo
Część ll

iPetycja rozwinięcie: stan faktyczny, stan praWny, argumenty popierające, rozwijające hipotezę wstępu}

lArt. 1l
Niepełnosprawny do Komisji o Niepełnosprawności może załączać aktualne wyniki badań i dokumentację
medyczną mimo posiadanego aktua!nego orzeczenia celem zapobiegania :

1) zgubienia dokumentacji;
2) zapoznania się z dokumentacjąprzez Przewodniczącego iewentualnie zmianę stopnia o niepełnosprawności
jednak nie na szkodę niepełnosprawnego w postaci niższego stopnia od dotychczasowego;
3)obszernej dokumentacj!w dniu złożenla wniosku o ponowne ustalenie lub zmianę stanu zdrowia przez co może
dojść do przeoczenia informacji

aoa
Część lll

{Zakończenie - podsumowanie argumentów i zostawienie czytelnika z myślą oraz sugestią celem wykorzystania
materiału w aktualnych pracach lub pracach w przyszłości}
Stan prawny:
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Zgodnie z art'2 ustawy o petycjach, petycja może być składana między innymi przez osobę fizyczną, w interesie
publicznym w celu zmiany przepisów prawa.

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

o Adnotacje:
l.Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz, 870)

oraz art. 4, art.5, art.12, art. L3, art.14, art. 15, art.2'J. Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
(Dz.U.UE'C.2o11.285.3), art'225 kpa - proszę tylko iwyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy o

którym mowa w art. 63 5 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 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. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (Dz.U.UE.C.2O1,L.Z85.3), art. 225 kpa,

RoDo, a ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej orczart.6 ustawy o ponownym

dostępie do informacjisektora publicznego - ''NlE WYRAZAM 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

oraz udostępnienie danych osobie trzeciej z wyjątkiem tylko iwyłącznie osobie zatrudnionej - referentowi
prowadzącemu spraWę oraz wydziałowi referenta do wykorzystania treści petycji w teraźniejszości lub przyszłości.

Jako informacja poufna i zastrzeżona zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

3. Zgodnie z art.6 ustawy o petycjach z dnia lL lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art.5, art. \2,

art. 13, art. L4, art. 15, art.2'J. Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.2OI1,.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. Na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego ''NlE REZYGNUJE Z PRZYSŁUGUJĄcEGo Ml PRAWA W ZW|ĄZKU Z TYM PRZEP|SEM

RoWNlEZ NlE WYRAZAM ZGoDY NA PUBLlKACJĘ l UDoSTĘPNlANlE DANYCH oRAZ Po RoZPATRZENlU SPRAWY

PRZED PRZEKAZANlEM PlsM Do ARCHlWUM WNosZĘ o ANoNlMlZAcJĘ PISMA, oDPoWlEDZl- W PosTAcl DANYCH

OSOBOWYCH I SYGNATUR''.

Z poważaniem,
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