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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 2 ust. 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę 

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku o udostępnienie informacji publicznej.  

Uzasadniając wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wskazujemy, że otrzymane dane 

będą wykorzystywane do monitorowania opieki okołoporodowej w Polsce i zostaną 

opublikowane na portalu gdzierodzic.info w ujednoliconej i przystępnej formie. Dostęp do 

informacji publicznej jest prawem obywatelek i obywateli, a ułatwienie tego dostępu jest 

działaniem w interesie publicznym. Ważny interes publiczny polega na przekazaniu pacjentkom 

aktualnych danych, które są niezbędne do wyboru odpowiedniej placówki leczniczej realizującej 

świadczenia zdrowotne w zakresie, którego pacjentki potrzebują. Ponadto dane te są 

wykorzystywane podczas konsultacji społecznych, w których bierze udział Fundacja, a także w 

trybie przygotowywania opinii aktów prawnych dla Ministerstwa Zdrowia. Przedstawicielki 

Fundacji powoływane są do zespołów roboczych w Ministerstwie Zdrowia na rzecz poprawy 

jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Dane pozyskane poprzez ankietę stanowią podstawę 

wypracowywania rozwiązań o statusie ważnego interesu publicznego w zakresie poprawy jakości 

świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji również mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemu 

niskiej dzietności i problemów związanych z bezpieczeństwem demograficznym w Polsce. 



Ponadto Fundacja jest niejednokrotnie proszona przez dziennikarzy o komentarze 

i przekazywanie aktualnej wiedzy na temat jakości opieki okołoporodowej w Polsce (art. 4 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe). Realizowanie obowiązków organizacji pozarządowej 

na rzecz informowania społeczeństwa poprzez media na temat różnych aspektów zdrowia 

publicznego również stanowi ważny interes publiczny.  

Udostępnienia informacji na niniejszy wniosek proszę dokonać poprzez wypełnienie ankiety na 

stronie: https://ankietaszpitale.rodzicpoludzku.pl  

 

Loginem do Państwa ankiety jest adres mailowy, na który przesłany został niniejszy wniosek. 

W przypadku utracenia ustawionego wcześniej hasła, możecie Państwo skorzystać z opcji 

ustawienia nowego hasła. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: 

monika.piekarek@rodzicpoludzku.pl 

 

Zwracam uwagę, że zgodnie z Ustawą udostępnianie informacji publicznej na wniosek nastąpić 

winno bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Skierowane pytania są częścią działania „Monitoring warunków i procedur oraz statystyk 

położniczych w szpitalach i na oddziałach położniczych” realizowanego przez Fundację Rodzić 

po Ludzku w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 

EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Z poważaniem,  

 

Joanna Pietrusiewicz 

Prezeska Zarządu 
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