
od:
Wysłano:
Do:
Temat:

środa, 20 kwietnia 202211:58
Rzeczni k Praw Dziecka; kancela ria @ mz.gov.pl "

odpis do Biura Rzecznika Praw Dziecka ido wiadomości Ministra Zdrowia

Forwarded messase
od:
Date: śr., 20 kwi 2022,']'L:54
Subject:
To:<sekretariat@blachownia.pl>, <ug@redzinv.pl>, <sekretariat@olsztvn-iuraiski.pl>, <gmina@ianow.pl>,
<ug@kruszvna.pl>, <sekretariatug@wp.pl>, <up.starcza@wp.pl>, <umig@koniecpol.pl>, <ug@mvkanow.pl>,
<poczesna@poczesna.pl>, <sekretariat@konopiska.pl>, <ug@mstow.pl>, <urzad@lelow.pl>,
<gmina lipie@poczta.onet.pl>, <sekretariat@gminaklobuck.pl>, <sekretariat@opatow.gmina.pl>,
<ug@gminapopow.pl>, <ug@miedzno.pl>, <sekretariat@panki.pl>, <ug@gminaprzvstain.pl>,
<burmistrz@krzepice.pl>, <urzad@miastomvszkow.pl>, <poczta@umigzarki.pl>, <sekretariat@ugporai.pl>,
<info@czestochowa.um.gov.pl>, <ug@wreczvca-wielka.pl>, <kontakt@kprm.gov.pl>, <kontakt@mswia.gov.pl>,
kancelaria.glowna <kancelaria.glowna@mswia.gov.pl>, <info@mrips.gov.pl>, <sekretariat.bon@mrpips.gov.pl>,
<ka ncelaria @mf.gov.pl>

Szanowni Państwo
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- M inisterstwo Adm inistracji
- Ministerstwo Rodziny
- Ministerstwo Finansów
- Samorządy w okręgu Częstochowskim

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
ZŁoZoNA W TRYB|E KoMUNlKAcJl ELEKTRoNlcZNEJ W CELU WYKoRZYSTANlA TREścl W TERAŹNlEJsZoŚcl LUB
PRZYsZŁoŚcl

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 1L lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z
art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz' U. !997 nr78poz.483) przekładam petycję w
przedmiocie:podjęcia rozstrzygnięcia tub innego działania W Sprawie dotyczące jżycia
zbiorowego, Wartości wymagających szczegó[nej ochrony w imię dobra Wspólnego,
mieszczących się W Zakresie Zadań i kompetencji adresata petycji
t w temacie i celu : usprawnienia systemu prawnego poprzez dodatkowe świadczenie dla osób otrzymujących
zasiłek pielegnacyjny jako dodatek roczny jednorazowy

Przykład według lnternetowego Konta Pacjenta - pacjent który pobiera zasiłek pielęgnacyjny z roku poprzedniego
np.2o2I roku miał:
a) suma składek na ubezpieczenie zdrowotne = I75,4o zł = 17o,oo zl
b) podsumowanie kosztów refundacji (recepty, świadczenia, wyroby itd) = 274,92 zl = 28o,oO zl
c) razem = IOO,52 zl = ILO zl



osoba otrzymuje dodatek jednorazowy za rok poprzedni Lto zl z uwagi na przewyższenie kwoty refundacji od sumy

składek zdrowotnych przekazanych na ubezpieczenie zdrowotne - celem Wykorzystania dodatkowych środków na

opiekę, pielęgnacje itd'

osoba może otrzymać dodatek miesięczny jeśli zasiłek pielęgnacyjny jest niewystarczający do pokrycia 5o-1oo%

kosztów i wydatków związanych z opieką, pielęgnacją, lekami, diagnostyką itd.

Adnotacje:
(I| -za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii- proszę o odpowiedź tylko iwyłącznie na adres

e-mailowy.
(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie ustawy o petycjach i ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację

danych osobowych oraz umieszczenie danych w projektowanej uchwale, uzasadnieniu, uchwale organu

stanowiąceBo, protokołach komisjioraz udostępnieniu danych m.in na sesjach z posiedzeń komisji, sesjach organu

stanowiącego itd. w związku z rozpatrywaną petycją.

(3)- Na podstawie przepisów prawa, Wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością'
(a) - Po rozpatrzeniu petycji, pisma - proszę o dokonanie anonimizacji danych (imienia, nazwiska, adresu, miejsca

sporządzenia, sygnatury) w pismach wychodzących i przychodzących z uwagi na minimalizacje danych zgodnie z

RoDo, a dane tylko do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, a ważna jest treść pisma do wykorzystania w
przyszłości'

Zwyrazami szacunku
Zyczę Miłego Dnia

2


