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PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
o zamkniętym f ograniczonym katalogu odbiorców
Część l

{wstęp, problem / przedmiot, spodziewanie od czytelnika}
Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 20L4 roku (tj. Dz. u.
2oI8poz' 870)wzwiązku zart.54 w związku z art.63 wzwiązku Konstytucji zdnia2 kwietnia L997 roku (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 Lj. 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 1997 roku (Dz. U' 1997 nr 78 poz' 483)
*' w sprawie: orzeczeń o niepełnosprawności

Część ll

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

lArt. 1l

orzeczenia, które kończą ważność w 2o2l roku oraz kończą ważność w kwartaIe pierwszym 2022 roku są
wydłużone od 5 do 12 miesięcy.

Z uwagi na stan epidemii nie wiadomo kiedy się ta historia zakażeń zakończy oraz kiedy przejdzie to wydarzenie
do historii. Jak wiadomo każda historia się kiedyś kończy ale z tego co widać w statystykach prognozowana jest lV
fala epidemii. Nie wiadomo czy nie zmutuje wirus i nie powstaną kolejne warianty wirusa. Nie wiadomo jaka
będzie reakcja środowisk antyszczepionkowych. Jak wladomo personeI medyczny jest teraz zabiegany między
chorobami sezonowymi, przewlekĘmi, profilaktyką ale także w związku z punktami szczepień.

oaa
Część lll

{Zakończenie - podsumowanie argumentów i zostawienie czytelnika z myślą oraz sugestią celem wykorzystania
materiału w aktualnych pracach lub pracach w przyszłości}
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Stan prawny:
Zgodnie zart.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. 1iust.5, art. L3 ust. l ustawyo petycjach zdnia ll lipca 2014 roku (tj. Dz. U.20L8 poz.870)

orazart.4,art.5,art.12, art. 13, art.14, art. 15, art.2L Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej
(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.Zgodniezart.4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870) orazart.4, art. 5, art.

12, art.13, art. L4, art.15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.201,7.285.3), art. 225 kpa,

RoDo, a ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 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 i wyłącznie 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 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art.5, art. 12,

art. 13, art'!4, art. 15, art'2'J' Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej(Dz.U.UE'C'201'1'.z85.3), art. Ż25kpa-
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 P|SM Do ARCHlWUM WNosZĘ o ANoNlMlZAcJĘ PlsMA, oDPoWlEDZ| - W PosTAcl DANYCH

OSOBOWYCH I SYGNATUR''.

Z poważaniem,
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