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Inicjatorka Społeczna 

 

SO 3009/8/148/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Przewoznicy kolei pasazerskich 
Sz.P. Przewoznicy tramwajowi 
Sz.P. Marszalkowie Wojewodztw  
Sz.P. Samorzady w okregu Czestochowskim 
 
 

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: 
dzień dobry, 
zwracam się uprzejmie do Państwa z swoimi spostrzeżeniami poprzez rozwazanie 
uruchomienia: 
a) darmowej komunikacji w nocy, wieczorem, podczas imprezy masowej 
celem zachecenia przemeczonych kierowcow w pracy czy dluga jazda to przejscia na 
transport publiczny sluchajac rowniez opinii danych kierujacych na transporty indywidualne 
lub specjalne.  
 



Dla porownania:  

1. EN 57 miejsc 656, samochód 4 osoby to daję = 164 samochody zmniejszając 
przepustowość, zwiększając hałas i zanieczyszczenie środowiska 

2. Konstal 105 Na miejsc 125 x 2 wagony = 250 : 4 osoby = 62 samochody  
3. Mercedes Benz Citaro 0530 106 miejsc : 4 osoby = 26 samochody  

 
przykładowo finansowanie darmowego przejazdu mogłoby się odbywać przez opłaty do opłat 
lokalnych powiedzmy orientacyjnie: 

1. województwo ma 8 powiatów o 1000 firm = 8.000 firm x 15 dni pracy x 5 klientów x 
1,00 zł dopłata do paragonu / faktury = 600.000,00 zł miesięcznie;  

2. województwo ma 4 mln osób x 2,00 zł opłaty = 8.000.000,00 zł miesięcznie;  
3. kraj : 38.000.000 mln osób x 2,00 zł = 76.000.000 zł miesięcznie : 20 województw w 

tym planowanych = 3.800.000,00 zł;  
4. kraj: 380 powiatów i miast powiatowych x 1000 firm w powiecie = 380.000 x 15 dni 

pracy x 5 klientów x 1,00 zł = 28.500.000,00 zł miesięcznie : 20 województw = 
1.425.000,00 zł 

 
--  
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 
 


