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Inicjatorka Społeczna 

 

SO 2209/1/115\2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister ds. Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Komendy Wojewódzkie Policji 
Sz.P. Komenda Straży Ochrony Kolei 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Urząd Transportu Kolejowego 
Sz.P. Marszałkowie województw  
Sz.P. Samorzady w okręgu Częstochowskim 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

nie jest to : informacja / oferta handlowa, marketingowa a spostrzeżenia celem interesu 
publicznego 

 

Podstawa prawna: 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

art. 7 Kodeksu Cywilnego tj. (Dz.U. 2019 poz. 1145); art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 
1) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); art. 63, art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz w 
zbiegu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjęć 
wniosków i skarg (adres, imię i nazwisko). 

Kieruję swoje pismo do Państwa jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Inicjatorka Społeczna 

Przedmiot pisma: 

wprowadzenie na przejazdach kolejowych, funkcjonariuszy straży ochrony kolei, 
ochrony, funkcjonariuszy policji lub ochotników służby przejazdowej celem 
zminimalizowania wjeżdżania na przejazd bez zachowania ostrożności, wjeżdżania 
gdy sygnalizator nadaję sygnał błyskowy, wjeżdżanie gdy sygnalizator nadaję sygnał 



czerwony, wjeżdżanie gdy rogatki są w trakcie opuszczania, wjeżdżanie gdy rogatki 
są w trakcie podnoszenia jako dodatkowe stanowiska dróżnika kolejowego celem 
ukarania sprawców wykroczeń lub skierowań sprawy do sądu jako kary adekwatnej 
do czynu stwarzania zagrożenia utraty życia i zdrowia przez kierującego co można 
uznać za zabójstwo lub samobójstwo.  

 
--  
z wyrazami szacunku, 
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PODPISAŁAM SIĘ OSOBIŚCIE KOMPUTEROWO.  
OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM 
OSOBIŚCIE. 
 
*) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
*) proszę o podawanie sygnatury sprawy 
*) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą 
odbierane z uwagi na ochronę środowiska naturalnego  
*) nie wyrażam zgody na publikację danych 
*) za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wspólne 
 


