
Potwierdzenie

Uprzejmie informujemy, że otrzymany wniosek został przekazany do rejestracji i 
rozpatrzenia. 

1. Dane wnioskodawcy :

Imię : Mariusz 

Nazwisko: Mielcarek

Nazwa organizacji : Portal i Gazeta Pielęgniarki i Położnej

Ulica : Sportowa

Numer domu : 3

Numer mieszkania: 7

Miejscowość : Środa Wlkp.

Kod pocztowy : 63-000

Kraj : Polska

Inne dane wnioskodawcy : 

Treść wniosku: 
Zwracam się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy podpisywania 
umów przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie świadczeń pielęgniarki 
POZ – zadaniowa forma finansowania poruszonej w wniosku z dnia 6 października 2009 
roku. W piśmie z dnia 9 października 2009 roku znak: RPO- 630972-X/09/AA podpisanym 
przez zastępcę dyrektora Zespołu Administracji Publicznej Zdrowia i Ochrony Praw 
Cudzoziemców Biura Rzecznika Prawa Obywatelskich panią Agnieszkę Adamską – Karską 
odmówiono zajęcia stanowiska w sprawie. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 6 
października 2009 roku, choć jestem świadomy, że poruszona w nim problematyka 
dotycząca tysięcy pielęgniarek oraz rzeszy pacjentów, którym NFZ odmawia profesjonalnej 
opieki pielęgniarskiej, którą byli dotychczas objęci, nie jest tak spektakularna jak inne 
wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich np. z 4 września 2009 roku – wystąpienie w 
sprawie wysokich cen w kioskach i sklepikach działających na terenie szpitali czy z dnia 15 
lipca 2009 roku – wystąpienie w sprawie koncertu piosenkarki występującej pod 
pseudonimem Madonna. Mam wrażenie, że podlegli Panu urzędnicy w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich nie rozważyli wszystkich aspektów poruszonej sprawy i po ponownym 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2009 roku uznają, że sprawa dotycząca praw 
pacjenta oraz stabilność działalności gospodarczej jest godna podjęcia przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Link do reportażu telewizyjnego w przedmiotowej sprawie - 
http://ww6.tvp.pl/400,20091013936227.strona Redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i 
Położnych Mariusz Mielcarek 
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