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PRZYCHODNIA RODZINNA STAROWKA

W MIEDZNIE

Urzqd Gminy w Miedznie zgodnie zprzeslankqzawart1w art. 65 $ 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania adminishacyjnego (Dz. U. z 2027r. poz. 735) w
zal1czeniu ptzesyla wniosek-petycjg Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z.o.o Prezesa ZarzEdu
Adama Szulca z dnia 23.09.2022r.

Uzasadnienie

W dniu 23.09.2022 r. do Urzgdu Gminy w Miedznie wptyn4l wniosek -petycja z proSb4 o
przekazanie poni2szego pisma do wszystkich miejscowo wlaSciwych dla Gminy ZOZ-6w i
Szpitali. Zgodnie z fte(;ci4 art. 65 $ I w/pr4nvolanej ustawy przesylam w zal4czeniu
przedmiotowe pismo zgodnie z wla6ciwoSci4.

ZaNqcznki:

1.

Wniosek-petycja
Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z.o.o Prezesa Zarz4duAdama Szulca
z dtia23.09.2022r.

Do wiadomoSci:
1. Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z.o.o
Prezesa ZarzadrAdam Szulc

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej iST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 559, 583)

U3ta

ia

Dane Podmiotu wnoszqcego petycjq znajdujq siq ponizej otaz w zalqczonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r.
o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U.22019 r. poz.162, 1590) oraz przepis6w
art. 4.ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz.870)
Datadostarczenia zgodnazdyspozycjqart.61 pkt.2 Ustawy KodeksCywilny(t j. Dz. U.z2020t.poz.
1740)

Adresatem Wniosku/Petycji. - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny za po5rednictwem adresu e-mail pod kt6rym odebrano niniejszy
wniosek/petycjg. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu.
W razie wqtpliwoSci co do trybu jaki nalezy zastosowa6 do naszego pisma - wnosimy o bezwzglqdne
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.22020 t. poz.256, 695)
Preambuta Wn ios ku/Petycj i* :
Jak wiadomo powszechnie, w polskim systemie prawnym

- art. 68 ust. 3 Konstytucji RP -

stanowi

expressis verbis
:

,,(

)

Wadze publiczne sq obowiqzane do zapewnienia szczegolnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
cigzarnym, osobom niepelnosprawnym i osobom w podeszlym wieku.

()

Deklaratywny i bezwzglqdny charakter tego przepisu - powinien wymuszai na polskiej sluzbie zdrowia
ciqgle zwiqkszanie i unowoczeSnianie proponowanych uslug zdrowotnych dla kobiet w ciqZy, uslug,
ktore nte tylko zapewniq stricte lizyczny komfort dla Kobiety i Plodu - ale takZe komfort psychiczny
5wiadomo56, ze Kobieta w kazdej chwili moze liczyc na pomoc ' bez wzglgdu na to czy jest w stanie
podjq6 z wtasnej inicjatywy dzialania samo monitoru1Ece I prewency1ne.

i

Trybunal Konstytucyjny - potwierdzil taki sposob rozumowania.
Zakres podmiotowy art. 68 ust. 3 Konstytucji odnosi sig do troski o kobietq, jak i o troskq o zapewnienie
rozwoju Narodu. TK ponadto, analizujqc
pojqcie ,,szczeg6lnej opieki zdrowotnej", stwierdzil, Ze ,,podstawowe znaczenie w tym zakresie mq4qtrzy
nastqpujqce ustalenia: po pienrusze, szczeg6lna
opieka zdrowotna ex definitione wykracza poza sferq zwyklej, powszechnej opiekizdrowotnej, powinna
wigc byc wzmozona, intensywniejsza lub bardziej wyspecjalizowana, czyli dostosowana do specyfiki
potrzeb charakterystycznych dla danej grupy podmiot6w, po drugie, celem opieki zdrowotnej
jest nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale r6wniez dbalo5c o zachowanie zdrowia orcz po trzecie
zapobieganie chorobom. Wobec czego, konstytucyjne gwarancje szczeg6lnej opieki zdrowotnej dla
kobiet w ciqZy nie dotyczq jedynie Swiadczeh bezpo6rednio zwiqzanych z samym porodem ani
Swiadczeh zdrowotnych przyslugujqcych na wypadek wystqpienia choroby lub uraz6w. Szczeg6lna
opieka zdrowotna nad kobietq ciq2arnq powinna odnosic siq do catego okresu zwiEzanego z ciqzqi
obejmowac zar6wno nadz6r nad zdrowiem kobiety, jak i czynno6ci stricte profilaktyczne.
Ponadto:
ZOZ'y gminne czqsto nie posiadajq skrzynek podawczych - ani dedykowanych adres6w e-mail - dlatego
niniejszq petycjg/wniosek kierujemy za poSrednictwem Gminy ?miasta i wnosimy o przekazanie jej w
trybie art. 65 Ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 t. poz.256, 695)
do miejscowo wla5ciweg o ZOZ' u (ZOZ' ow, Szpitali) d la terenu G mi ny/M iasta.
Pozwalamy sobie zacytowa6 brzmien ie przed m iotowego arty kulu :
$ 1. Jezeli organ administracji publicznej, do kt6rego podanie wniesiono, jest niewta6ciwy w sprawie,
niezwlocznie przekazuje je do organu wlaSciwego (... ) "
Reasumujqc wnosimy biorqc pod uwagq art 65 kpa oruz uzasadniony spolecznie - interes pro publico
bono: o przekazanie poni2szego pisma do wszystkich miejscowo wlaSciwych dla Gminy ZOZ'ow i
Szpitali

Wnioskodawca jest w pelni Swiadomy, 2e Szpitale Powiatowe
podlegle Gminie/Miastu.

i ZOZ'y nie sq

bezpo5rednio

co wskazano w powyzszym uzasadnieniu - biorqc pod uwagq argumentowany
oraz problem ze skrzynkami poczty elektronicznej tych jednostek - wnosimy o
wniosku do zoZ'ow i szpitali Publicznych (szpitale powiatowe) miejscowo
miny.

Reasumujqc Wnioskodawca wnosi o przekazanie ponizszego wniosku do miejscowo wlaSciwych
plac6ivek sektora publicznej sluzby zdrowia
Oprocz powyzszych argument6w zwiqzanych z uzasadnionym interesem spolecznym pro publico bono
- jako podstawq konieczno6ci przedmiotowego przekazania - moZna zastosowac ex officio - dyspozycjq
- art. 65 KPA
fo,2e wzmiankowane jednostki nie sq bezpo6rednio podlegle Gminie - nie ma oczywiscie znaczenia
przy stosowaniu art. 65 KPA.

Kierownik ZOZ lPrezes Szpitala Publicznego / Dyrektor innej Plac6wki Medycznej
Dane Podmiotu wnoszqcego petycjg znajdujq siq ponizej oraz w zalqczonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2Oj6 r.

ouslugachzaufaniaorazidentyfikacjielektronicznej(t.j.Dz. lJ.z2019r.poz.162, 1590) orazpzepisow
art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz 870)
Data dostarczenia zgodna z dyspozyqq art. 6'1 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny za po6rednictwem adresu e-mail pod kt6rym odebrano niniejszy

wniosek/petycjg.
Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu/Jednostki lub byl w
posiadaniu izostal u2yty przez innq Jednostkg Administracji Publicznej - w trybie art. 65 Kph.
W razie wqtpliwoSci co do trybu jaki nalezy zastosowa6 do naszego pisma - wnosimy o bezwzglqdne
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca '1960 r. Kodeks postqpoilania
administracyjnego (t.j. Dz, U.22020 t. poz.256, 695)
Preambula Petycji/wn iosku*

Jak wiadomo powszechnie, w polskim systemie prawnym
expressis verbis

- art. 68 ust, 3 Konsgtucji Rp -

stanowi

.,t.../
Wladze publiczne sq obowiqzane do zapewnienia szczegolnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciqzarnym, osobom niepelnosprawnym i osobom w podeszlym wieku.

()

Deklaratywny i bezwzglgdny charakter tego przepisu - powinien wymuszad na polskiej sluzbie zdrowia
ciqgle zwigkszanie i unowocze5nianie proponowanych uslug zdrowotnych dla kobiei w ciqzy, uslug,
kt6re nie tylko zapewniq stricte fizyczny komfort dla Kobiety i Ptodu - ale takze komfort psy6niczny i
SwiadomoSc, ze Kobieta w kazdej chwili moze liczyc na pomoc - bez wzglqdu na to czy
iesi w stanie
podjqc z wlasnej inicjatywy dzialania samo monitorujqce i prewencyjne.

Trybunal Konstytucyjny - potwierdzit taki sposob rozumowanta.
Zakres podmiotowy art. 68 ust. 3 Konstytucji odnosi siq do troski o kobietq, jak i o troskq o zapewnienie
rozwoju Narodu. TK ponadto, analizujqc
pojgcie ,,szczegolnej opieki zdrowotnej", stwierdzil, ze ,,podstawowe znaczenie w tym zakresie majqtrzy

nastgpujqce ustalenia: po pienrvsze, szczeg6lna
opieka zdrowotna ex definitione wykracza poza sferq zwyklej, powszechnej opieki zdrowotnej, powinna
wiqc byc wzmozona, intensywniejsza lub bardziej wyspecjalizowana, czyli dostosowana do specyfiki
potrzeb charakterystycznych dla danej grupy podmiot6w, po drugie, celem opiekizdrowotnej
jest nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale r6wniez dbato6c o zachowanie zdrowia oraz po trzecie

zapobieganie chorobom. Wobec czego, konstytucyjne gwarancje szczeg6lnej opieki zdrowotnej dla
kobiet w ciq2y nie dotyczq jedynie Swiadczeh bezpo5rednio zwiqzanych z samym porodem ani
Swiadczeh zdrowotnych przyslugujqcych na wypadek wystqpienia choroby lub uraz6w. Szczeg6lna

opieka zdrowotna nad kobietq ciQzarnE powinna odnosid siQ do calego okresu zwiEzanego
obejmowac zar6wno nadzor nad zdrowiem kobiety, jak i czynnoSci stricte profilaktyczne.

z ciEzEi

Jek Podaje Gl6wny Urzqd statystyczny (Raport dostqpny w Sieci Internet)
W ciqgu 10 lat liczba mieszkahcow Polski spadla o 330 tys. os6b poinformowal Gl6wny Urzqd
Statystyczny opierajqc sig na wstgpnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego. Depopulacja i
starzenie siq ludnoSci to - zdaniem ekspert6w od demografii - liczne wyzwania, przeO t<tOrymi stahie
takze polska oSwiata
lvedlug danych GUS nasze spoleczehstwo starzeje siq, co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat.
Przybywa ludno5ci, zwlaszcza wSr6d kobiet, w wieku poprodukcyjnym. Mniej jest os6b w wieku
przedprodukcyjnym. Tu z kolei wigcej jest mgZczyzn.

-

Najwigcej gmin o ubytku ludnoSci wiqkszym ni2 10 proc. znajduje sig na obszarach polo2onych na
p6lnocnym wschodzie i na wschodzie Polski. Gminy o wiqkszym przyroScie polozone sq wokol
najwigkszych miast. Tam przyrost ludno5cijestwiqkszy niz 1O proc.

Zachgcamy r6wniez do zapoznania sig z wynikami protokolu pokontrolnego NIK - poswigconego
tematyce depopulacji - o sygnaturze 1OP,430.001.2020 Nr ewid. 33t2}2)tpt19iO93/LOp - raport
dostgpny w sieci Internet.
Biorqc pod uwagg powyzsze:
Osnowa Wniosku/Petycji

$1)Namocyart.61 Konstytucji RP,wtrybieart.6ust. l pkt. l litcorazarl.6ust. lpkt.2lit.cUstawy
z dnia 6 wrzeSnia o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.22020 r.) wnosimy o przygotowanie
spisu uslug jakie Jednostka Swiadczy (moZe Swiadczyc) dla kobiet w ciq2y z ierenu-mielscowo
wla6ciwego dla Adresata.

$1a) Wnosimy o podanie danych kontaktowych - osoby - PracownikaZOZlszpitala, kt6ra w zakresie
powierzonych jej obowiqzkow przez Kierownika JO - odpowiada za sprawy zwiqzanaz pakietem uslug
skierowanych dla kobiet cigzarnych (imiq i nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko sluzbowe, etc)
Petycja odrgbna:

$2) Ne mocy art.63 Konstytucji RPwtrybie Ustawy zdnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. D2.U.2018
poz. 870)wnosimy petycjg do Organu jw. o poszezenie zakresu Swiadczeh Ota kobiet
ciAzy o uslugi

i

monitorowania stanu ciqz!.

Wnioskodawca ma na mySli uslugi per analogiam - wg. funkcjonujqcego juZ na
rynku polskim modelu
realizowanego w formule permanentnego monitoringu funkcji zyciowych kobiclty cigzarnej wraz z
przesylem danych online do jednostki analizujqcej dane.
O tak zwanym monitorowaniu stanu ciqZy w zaciszu domowym - mozna czytacw szerokim odnoSnym
- pismiennictwie oraz w sieci Internet.
$3) Niezale2nie od udzielonej odpowiedzi - w ciqgu 7 dni od daty otrzymania petycji (termin ustawowy
na udzielenie odpowiedzi jest dluzszy) w trybie Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia ,1g
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w aktoraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)'wnosimy o podanie odnoSnego numeru nadanego niniejszej petycji - zgodnie zwy2ejwzmiankowanym
aktem prawnym.

$a) Aby zachowa6 pelnq jawnoS6 i transparentno6i dzialah - wnosimy o opublikowanie treSci petycji na

stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjq lub urzgdu go obstugujqcego (Adresatai - ng
podstawie art. 8 ust.
Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyiazeniem zgody na
1
publikacjg wszystkich danych. chcemy dzialac w pelnijawnie i transparentnie.

*,

Zdaniem wnoszEcego - niniejsze pismo nale2y go procedowa6 dwutorowo w trybie ustawy o petycjach
'procedur

i

ustawy

o

dostqpie

do inf. publicznej

- dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i

biurokratycznych wniosek i petyciq przesylamy en-bloc - w jednym pismie.

.Nie jest to lqczenie trybow - zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako
dwa Srodki prawne wniosek i odrqbnq petycjq - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks
postqpowania..., s.668; por. takZeart. 12 ust 1 komentowanej ustawy-dostgpnewsieci Internet.
W razie wqtpliwo5ci co do trybu jaki nalezy zastosowac do naszego pisma - wnosimy o bezwzglqdne
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czeryvca '1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poZ.256, 695)
Aby zachowad pelnq jawno66 i transparentno6c dzialah w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - wnosimy o
opublikowanie treSci petycji na stronie

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie g7 Rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministr6wz dnia B stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania irozpatrywania
s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres poczty elektronicznej
mon itorowa n ie. ciazy@samozad. pl
$5) Wnosimy o to, aby odpowied2w przedmiocie powyzszych pytah i petycji zloZonych na mocy art
63 Konstytucji RP - w zwiqzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres poczty
elektronicznej : monitorowanie.ciazy@samorzad,pl
$6) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrze6nia 2016 r. o uslugach zautania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.
Dz. U. 22019 t. poz.162, 1590)
Wso6.lwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt so. z o. o.
Prezes Zarzqdu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-05'1 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy : 222. 000, 00 pl n
www.gmina.pl www.samorzad.pl
"www.gmina.pl - jawnoS6 i transparentno5d - narzqdzie do walki z korupcjq i naduzyciami

,,

Zwyczajowy komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego
w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i pzypisanego do odnoSnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycjq art. 'l i 8 ustawy o dostqpie do informacji publicznej stanowiqc informacjg pewnE i potwierdzonq - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku.
(Oznaczenie adresata petycji/wniosku)
Pomimo, i2w rzeczonym wniosku powolujemy sig na adr.. 241 Ustawy z dnia 14 czeryvca'1960 r Kodeks
postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.22021 t. poz.735 ,2052) - w naszym mniemaniu - nie
oznacza to, Ze Urzqd powinien rozpatrywac niniejsze wnioski w trybie KPA - nale2y w tym pzypadku
zawsze stosowac art. 222 KP A.
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zalezno6ci od dokonanej interpretacji treSci pisma
procedowa6 nasze wnioski - ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostgpie do informacji publicznej (wynika tozazwyczlz jego
tre$;ci i powolanych podstaw prawnych) - lub stosowac art. 222KPA
Zalem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze byc jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w zwiqzku z art.241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach czgsto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogq byc w szczegolnoSci sprawy ulepszenia organizaqi, wzmocnienia
praworzqdnoSci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wlasno5ci, lepszego
zaspokajania potrzeb ludnoSci." - w sensie mozliwoSci otwarcia procedury sanacyjnej.
KaZdy Podmiot majqcy stycznoS6 z Urzqdem - ma prawo i obowiqzek - usprawnia6 struktury
administracji samorzqdowej i kazdy Podmiot bez wyjqtku ma obowiqzek walczyc o lepszq przysztoSd
dla Polski.
Zatem pomimo formy zewngtrznej - Decydenci mogq/powinni dokonai wlasnej interpretacji - zgodnie z
brzmieniem arI. 222 KP A.

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako
synonim nazwy ,,podmiot
wnoszqcy Petycjq" -w rozumieniu art.4 ust.4 Ustawy o petycjach (Dz.u.2014.11g5zdnia
2014.0g.05)

Pozwalamy sobie r6wnie2 przypomnie6, ze ipso iure art. 2 ust. 2
Ustawy o dostqpie do informacji
publicznej "
) od.o99by wykonujqcej prawo do informacji pubticznej nie wotno 2qdac wykazania

('

interesu prawnego lub faktycznego.

- pro forma podpisal _
(w zalqczeniu stosowne
nie powoduje bezprzed
cyjnego w Warszawie I

usprawn
gl

Celem naszych wnios.kow jest - sensu largo _
- funkcjonowania strukturAdministracji publicznej _
naszych wnioskow - stan faktyczny wymaga wszczgci

w Jednostkach Pionu Administracji Rzqdowej

istniejqcych mozliwoSci
_ gdzie jak wynika z

ch

- stan faktyczny jest o wiele lepszy.

pnia stara sig

-

poszerzyc spektrum mozliwoSci
ministracji
Ministr6w

a 2011

r.)

wniosk6w
przyczyni sig z pewnoSciq do wiqkszej rozwagi w
wniosku, wiq2e sig z tym, 2e chcemy
telefonicznych _ co rzadko, ale jednak,
rawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne

wyrazania swoich poglqd6w oraz pozyskiwania i ro

- nateZy uznae , Ze Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt.
sobq reprezentujqca podmiot wnoszqcy petycjq _
odk6w
o"?:='n
cJt.

lej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawv o
owej ustawy.

-a -t

Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej, liczba
skarg zlozonych do WSA, jak rownie2 liczba pozw6w zloZonych do sqd6w rejonowych, Swtadczy6 moZe
o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej
strony, realizagq tego prawa utrudniajq podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzysto6ci swojego
dzialania, poryzez nieudostqpnianie wymaganej informacji publicznej" [Protok6l pokontrolny dostqpny
w sieci lnternet: LBY-41 01-09/20101. Mamy nadziejg, zmienic powyzszqoceng, by6 moZe nasz wniosek
choc w niewielkim stopniu - przyczyni siq do zwiqkszenia tych wska2nikow.
postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYI-A W ZADNYM RAZIE I-ACZONA Z POZNIEJSZYM
jakimkolwiek trybem zamowienia nie musimy dodawa6, 2e mamy nadziejg, i2 wszelkie postgpowania
bgdq prowadzone z uwzglqdnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta bqdq
decydowa6 jedynie ustalone przez decydent6w kryteria zwiqzane inter alia z parametrami ofert oraz
cenE.

Oczywiscie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogloszone przez Jednostkq Administracji Publicznej
bqdqce nastqpstwem niniejszego wniosku nale?y przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi
uwzglqdnieniem stosowania zasad uczciwej
zasadami wydatkowania Srodk6w publicznych
konkurencji, przejzystoSci itransparentno6ci- zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dolqczono plik podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez
ponoszenia opfat, moZna uzyskac na stronach \ A A/V podmiotow - zgodnie z ustawq, Swiadczqcych
uslugi certyfikacyjne.
* - niepotrzebne - pominq6
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