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Krystyna Barb ara Kozlowska

Rzecznik Praw Pacjenta

Wniosek
o udostgpnienie informacj i publicznej

Na pridstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznta 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z t984 r. Nr 5,

poz.24,zp6zn. zm.) w zwiqzkuzafi.2 ust.1, art.4 ust. l pkt 1i art. 10 ust. l ustawy zdnra
6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U.22014 r. pon.782, zp62n. zm.)

wnoszg o udzielenie informacji dotyczqcych interwencji pacjent6w skierowanych do Biura
Rzecznrka Praw Pacjent6w w sprawie kampanii spolecznej prowadzonej przez Og6lnopolsk4

Gazetg Pielggniarek i Potroznych pielegniarki.info.pl oraz Portal Pielggniarek i Poloznych,

w nastgpujqcym zakresie:

t. danych dotyczqcych Lrczby skierowanych do Biura list6w oraz zlozonych do Rzecznlka

wniosk6w o podjgcie interwencji w sprawie kampanii pod nazw4 ,,Noc. Ona jedna

ich trzydziestu",
2. przedstawienia kopii ww. korespondencji, zuwzglgdnieniem ochrony danych osobowych.

Jednoczesnie, .na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostgpie do informacji publicznej, wnoszg

o udostgpnienie powyLszych informacji poprzez ich przeslanie pocztq elektronicznE na adres:

biuro @pielegniarki. info.pl.

Og6lnopolska Gazeta Pielggniarek i Poloznych pielegniarki.info.pl jest niezale2nym

czasopismem, wydawanym jako og6lnopolski bezpLatny dwumiesigczntk w hczbre 90 000

egzemplarzy. Wraz z PorlLalem Pielggniarek i Poloznych pielegniarki.info.pl prowadzi dzialanta,

ktorych misj4 jest promocja zawodt, dzialalnoSc edukacyjna oraz zwr6cenie uwagi na problemy

polskiego pielggniarstwa.



Pismem z dnia 04.09.2015 r. RzPP-ZPP-052.1.20I5 Rzecznik Praw Pacjent6w zwr6cil sig
do Gazety z interwencj4 w przedmiocie kampanii spotrecznej pod haslem ,,Noc. Ona jedna
tch trzydziestu" wskazttj1c, i2 jego tre6i narusza zasady wsp6lzycia spolecznego oraz godzi
w dobro pacjent6w. Jako uzasadnienie podano fakt, i2 do Biura Rzecznika wptyngly listy
pacjentow - odnosz4ce sig do ww. kampanii - z proilb4 o interwe'iicjg w sprawie. Jednoczesnie
w pi6mie skierowanym do Redakcji zwr6cono sig o modyfikacjg przekazu kampanii aby nie budzlla
poczl;;cia zagro2enia i obaw pacjent6w.

Celem zajgcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, w szczeg6lnoSci wlaSciwego
ustosunkowania sig do przedstawionych zarztrt6w, koniecznym jest uzyskanie wnioskowanych
informacji"

W nviqzka z powyLszym, zwracam sig z tprzejm4 proSbq o pilne rczpatrzenie wniosku
i udzielenie informacii.

Zpowazantem
(-)

Mariusz Mielcarek
Redaktor naczelny


