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Szanowni państwo
Samorządy wojewódzkie, samorządy ziemi Częstochowskiej, Szpitale okręgu 

Częstochowskiego, Szpitale za pośrednictwem marszałków, samorządy graniczące z 
subregionem północnym województwa śląskiego

SPOSTRZEŻENIA INICJATORKI SPOŁECZNEJ
WIELOZADANIOWE

Na podstawie art. 4, art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą zasadniczą, art. 2 ust. 
1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2017 poz. 

1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z dnia 10 grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 

Ustawy - kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 
z 2018 poz. 2096 z 2019r. poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 

130),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

Dzień dobry,
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego w 
zakresie:
1. wprowadzenie w ośrodkach zdrowia izb chorych, szpitalnych na min. 3 łóżka co będzie 
alternatywą stałego nadzoru i 24 godzinnych dyżurów 7 dni w tygodniu dla gmin w 
wykluczeniu komunikacyjnym w soboty, niedzielę, święta, w nocy, w wieczorem gdzie 
autobusy nie kursują co zminimalizuje obłożenie szpitali (SOR, Izb przyjęć, wezwań ZRM); 
jako pododdziały oddziału wewnętrznego w miejscowych ośrodkach zdrowia; 
2. wprowadzenie obowiązku przypomnienia przez personel medyczny o terminie badania, 
hospitalizacji, danych badań u pacjentów hospitalizowanych przez "SMS" lub telefon; 
(...) 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Jednocześnie przepraszam za ilość 
wysyłanych wiadomości jednak działam w dobrej wierze. 
Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym oraz 
odpowiedź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inne adresy e-mailowe z 
poprzednich wiadomości, które zostały wysłane. Proszę o odpowiedzi na adres z 
którego zostało wysłane. 

Z poważaniem,



Inicjatorka Społeczna
e-podpis pismem komputerowym


