
od

Do:
Wysłano:

Temat:

poniedziałek, 6 września 2021 17.31

info; info@mrips.gov.pl; sekretariat.bon@ mrpips.gov.pl;
sekretariat.bon@mrips.gov.pl; Rzecznik Praw Dziecka;biurorzecznika@brpo.gov.pl',
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Szanowni Państwo:
Ministerstwo Rodziny
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich

PEWCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
o zamkniętym / ograniczonym katalogu odbiorców

Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca2OI4 roku (tj. Dz' u'
201'8 poz' 870) w związku z art' 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz' U' L997 nr 78 poz'
483) przekładam petycję w sprawie usprawnienia orzekania o stopniu niepełnosprawności

$1 - niepełnosprawny lub osoba o stopniu niepełnosprawności ma prawo do wydania Waznosci orzeczenia na
okres bezterminowy (nieokreślony, doczesny - do zgonu) W przypadku gdy dane schorzenie dalejwystępuje,
nastąpiło pogorszenie (brak rokowania) - co skutkowało by wydaniem tożsamego orzeczenia o danym stopniu i
symbolach niepełnosprawności.

Adnotacje:
(1)-Zgodnie zart.4 ust. 1iust.5, art. L3 ust. L ustawyo petycjach zdnia Ll lipca ZO'l.4roku(tj. Dz. U. ZO1g poz.
870) - proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy 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 2O'J.4roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)- "NlE WYRAZAM
ZGoDY'' na publikację/udostępnienie danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania
cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym organu lub stronie
internetowej BlP w postaci m'in : imienia i nazwiska jako identyfikatora tożsamości, nazwy użytkownika konta, e_
maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowości w nagłówku, sygnatury własnej iorganu
rozpatrującego, podpisu jako informacja poufna zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych i

ustawy o dostępie do informacji publicznej.
(3) - Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj' Dz. U.2o2o poz.
2776) po rozpatrzeniu petycji i udzieleniem odpowiedzi oraz przed przekazaniem sprawy do Archiwum - proszę o
anonimizację danych o których mowa w (2) adnotacji z treści petycji, opinii, odpowiedzi itd. z uwagi na prywatność o
której mowa w art. 5 ust' 2 ustawy - celem dalszego wykorzystania i udostępnienia - nie naruszając przepisów
ustawy o udostępnieniu informacji publicznej, RoDo, o ochronie informacji niejawnych, art'23 kc, Konstytucji'
(a) - za błędy przepraszam'

Z powazaniem,


