
 
Sent: Sunday, July 14, 2019 8:35 PM 
Subject: SO 1383\19 SO 4523\16-9 SO 1107\19 
 
ODPIS 

Proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
Pismo może być\jest wieloresortowe celem dokonania rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencjami 
Zastanów sie, zanim wydrukujesz dokument, chroń środowisko naturalne 

 
 

Inicjatorka Społeczna 
 
SO 1380\19 
SO 4520\16-9 
SO 1104\19 
proszę o podanie chociaż jednej sygnatury w odpowiedzi 
zwrotnej w/w 
 

Sz.P.  
Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Minister ds. Administracji 

Parlamentarny Zespół ds. utworzenia województwa Częstochowskiego 
Posłowie i Senatorowie rejonu Częstochowskiego 

Starostwo : m. Częstochowa, Częstochowskie, Kłobuckie, Myszkowskie, Pajęczańskie, 
Radomszczańskie, Wieluńskie, Zawierciańskie, Lubliniecki 

 
 
 

PISMO W INTERESIE PUBLICZNYM 
Podstawa prawna : art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483 ); art. 2, 3, 4 i 8 Ustawy o petycjach ( Dz. U. 2014 poz. 1195 ) tj. (Dz.U. 2017 poz. 1123, 
Dz.U. 2018 poz. 870); art. 221 i 241 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018 

poz. 2096 ) działając jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej i Inicjatorka 
Społeczna od 2016 roku 

przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie n/w. 
 

 
Przedmiot merytoryczny, właściwości miejscowej oczekiwania: 
przekładam pismo (załączniki) ws. województwa Częstochowskiego 
 
 
Nie wyrażam zgody na odpowiedź listem tradycyjnym.  
Proszę o odpowiedź podając sygnaturę, oraz czy pismo zostało zakwalifikowane jako : 
wniosek lub petycje lub inne pismo.   
Nie wyrażam zgody na publikacje danych.  
Zarazem przepraszam za ilość wysyłanych pism, jednak nie działam dla szkody, 
popularności czy sławy czy honorowanego obywatelstwa tylko mając na uwadze tylko 
jedno "w dobrej wierze i interesie publicznym".  
W przypadku niemożności prawnej proszę o wykorzystanie pisma w razie jego 
możliwości w przyszłości, jednak bez danych osobowych.  



W przypadku błędnego wysłania pisma, proszę o przesłanie odpowiedniej jednostce 
merytorycznej, macierzystej lub terytorialnej.  
 
 
Z poważaniem, 
14.07.2019r. godz. 20:35 



  
Sent: Wednesday, July 17, 2019 4:10 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: pismo w załączeniu 
 
Dzień dobry, 
przekazuje pismo w załączeniu.  
Korekta : logistyczna na lingwistyczna (w edukacji).  
 
Projekt oparłam na podstawie nie tylko powiązania historycznego, kulturowego przynależności 
danego terenu a właściwości bliższej terytorialnie czasowo i kilometrowo do danego urzędu : 
a) Urzędu Wojewódzkiego 
b) Szkolnictwa Wyższego 
c) Miejsca pracy 
d) Centrum Urazowego  
e) Sądów 
f) Prokuratur  
itd. 
gdzie bliżej jest do Częstochowy niż do obecnych władz wojewódzkich mając na uwadze komfort 
mieszkańców z uwagi na czas oraz kilometraż.  
 
 
Z poważaniem,  
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Friday, July 19, 2019 5:31 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: 1393\19 SO 4533\16-9 SO 1116\19 
 

Proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
Pismo może być\jest wieloresortowe celem dokonania rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencjami 
Zastanów sie, zanim wydrukujesz dokument, chroń środowisko naturalne 

 
 

Inicjatorka Społeczna 

SO 1393\19 SO 4533\16-9 SO 1116\19 

proszę o podanie chociaż jednej sygnatury w odpowiedzi 
zwrotnej w/w 
 
 

 
PISMO W INTERESIE PUBLICZNYM 

Podstawa prawna : art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483 ); art. 2, 3, 4 i 8 Ustawy o petycjach ( Dz. U. 2014 poz. 1195 ) tj. (Dz.U. 2017 poz. 1123, 
Dz.U. 2018 poz. 870); art. 221 i 241 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018 

poz. 2096 ) działając jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej i Inicjatorka 
Społeczna od 2016 roku 

przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie n/w. 
 
 
Przedmiot merytoryczny, właściwości miejscowej oczekiwania: 
ws. utworzenia województwa Częstochowskiego 
a) Częstochowa posiada 2 Specjalne Strefy Ekonomiczne (Katowicką i Mielecką) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna_strefa_ekonomiczna  
b) Częstochowa : 
- CKM Włókniarz jest w PGE Ekstralidze 
"https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kniarz_Cz%C4%99stochowa" tor znajduje się na 
Olsztyńskiej oraz niedaleko al. Pokoju dla mniejszej grupy wiekowej 
- RKS Raków jest w Ekstraklasie 
"https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%B3w_Cz%C4%99stochowa" 
- Skra Częstochowa jest w II Lidze  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Cz%C4%99stochowa 
- AZS Częstochowa, najwyższy debiut otrzymał w 1979 (województwie Częstochowskim) 
obecnie I liga 
https://pl.wikipedia.org/wiki/AZS_Cz%C4%99stochowa 
- Tytan Częstochowa III Liga 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytan_Cz%C4%99stochowa 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_w_Cz%C4%99stochowie 
- w pobliżu Częstochowy znajduje się Klub Częstochowa (tor wyścigowy) Wyrazów 
- w pobliżu Częstochowy znajduje się Lotnisko Rudniki-Częstochowa gdzie LOT miał sezon 
lotniczy małych samolotów pasażerskich 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Cz%C4%99stochowa-Rudniki 



 
 
w związku z czym sport w Częstochowie z zakresu : piłki nożnej, żużlu, koszykówki jest na 
poziomie ponad okręgowym czyli krajowym jako najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce.  
 
 
 
 
Nie wyrażam zgody na odpowiedź listem tradycyjnym.  
Proszę o odpowiedź podając sygnaturę, oraz czy pismo zostało zakwalifikowane jako : 
wniosek lub petycje lub inne pismo.   
Nie wyrażam zgody na publikacje danych.  
Zarazem przepraszam za ilość wysyłanych pism, jednak nie działam dla szkody, 
popularności czy sławy czy honorowanego obywatelstwa tylko mając na uwadze tylko 
jedno "w dobrej wierze i interesie publicznym".  
W przypadku niemożności prawnej proszę o wykorzystanie pisma w razie jego 
możliwości w przyszłości, jednak bez danych osobowych.  
W przypadku błędnego wysłania pisma, proszę o przesłanie odpowiedniej jednostce 
merytorycznej, macierzystej lub terytorialnej.  
 
Z poważaniem 
Inicjatorka Społeczna 
 



  
Sent: Friday, July 19, 2019 3:26 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1397/19, SO 4537/16-9, SO 1120/19 
 

Proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
Pismo może być\jest wieloresortowe celem dokonania rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencjami 
Zastanów sie, zanim wydrukujesz dokument, chroń środowisko naturalne 

 
 

Inicjatorka Społeczna 
SO 1397/19, SO 4537/16-9, SO 1120/19  
proszę o podanie chociaż jednej sygnatury w odpowiedzi 
zwrotnej w/w 
 
Sz. P. 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Minister ds. Administracji 
Parlamentarny Zespół ds. utworzenia województwa Częstochowskiego 
Posłowie i Senatorowie rejonu Częstochowskiego 
Starostwo : m. Częstochowa, Częstochowskie, Kłobuckie, Myszkowskie, Pajęczańskie, 
Radomszczańskie, Wieluńskie, Zawierciańskie, Lubliniecki, Oleskie, Gmina Kalety 
Samorządy Gminne w/w terenów 
 

 
PISMO W INTERESIE PUBLICZNYM 

Podstawa prawna : art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483 ); art. 2, 3, 4 i 8 Ustawy o petycjach ( Dz. U. 2014 poz. 1195 ) tj. (Dz.U. 2017 poz. 1123, 
Dz.U. 2018 poz. 870); art. 221 i 241 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018 

poz. 2096 ) działając jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej i Inicjatorka 
Społeczna od 2016 roku 

przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie n/w. 
 
 
Przedmiot merytoryczny, właściwości miejscowej oczekiwania: 
ws. utworzenia województwa Częstochowskiego 
przesyłam projekt do pism poprzedzających.  
 
 
 
Nie wyrażam zgody na odpowiedź listem tradycyjnym.  
Proszę o odpowiedź podając sygnaturę, oraz czy pismo zostało zakwalifikowane jako : 
wniosek lub petycje lub inne pismo.   
Nie wyrażam zgody na publikacje danych.  
Zarazem przepraszam za ilość wysyłanych pism, jednak nie działam dla szkody, 
popularności czy sławy czy honorowanego obywatelstwa tylko mając na uwadze tylko 
jedno "w dobrej wierze i interesie publicznym".  
W przypadku niemożności prawnej proszę o wykorzystanie pisma w razie jego 
możliwości w przyszłości, jednak bez danych osobowych.  



W przypadku błędnego wysłania pisma, proszę o przesłanie odpowiedniej jednostce 
merytorycznej, macierzystej lub terytorialnej.  
 
Z poważaniem 
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Wednesday, July 24, 2019 9:16 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2407/5/2019 
 

Proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
Pismo może być\jest wieloresortowe celem dokonania rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencjami 
Zastanów sie, zanim wydrukujesz dokument, chroń środowisko naturalne 

 
 

Inicjatorka Społeczna 
SO 2407/5/2019 
proszę o podanie chociaż jednej sygnatury w odpowiedzi 
zwrotnej w/w 
 
Sz. P. 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Minister ds. Administracji 
Parlamentarny Zespół ds. utworzenia województwa Częstochowskiego 
Posłowie i Senatorowie rejonu Częstochowskiego 
Starostwo : m. Częstochowa, Częstochowskie, Kłobuckie, Myszkowskie, Pajęczańskie, 
Radomszczańskie, Wieluńskie, Zawierciańskie, Lubliniecki, Oleskie 
 

 
PISMO W INTERESIE PUBLICZNYM 

Podstawa prawna : art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483 ); art. 2, 3, 4 i 8 Ustawy o petycjach ( Dz. U. 2014 poz. 1195 ) tj. (Dz.U. 2017 poz. 1123, 
Dz.U. 2018 poz. 870); art. 221 i 241 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018 

poz. 2096 ) działając jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej i Inicjatorka 
Społeczna od 2016 roku 

przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie n/w. 
 
 
Przedmiot merytoryczny, właściwości miejscowej oczekiwania: 
ws. utworzenia województwa Częstochowskiego celem wykorzystania w przypadku konsultacji 
społecznej, uświadomienia przez urzędy mieszkańców co do przynależności, bliskosci czasowej i 
odległościowej np. do Częstochowy. 
 
 
w Częstochowie są oddziały delegatur wojewódzkich m.in tj. : 
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
- Wojewódzka Inspekcja Farmaceutyczna 
- Wojewódzka Inspekcja Handlowa chyba 
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego był  
- Urząd Statystyczny  
- Oddział NFZ 
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
- Wojewódzki Kurator Oświaty 
z tego co pamiętam i kojarzę (delegatura Urzędu Wojewódzkiego, biura paszportowego i 
Marszałkowskiego) co obsługują teren podregionu.  
 



 
 
Nie wyrażam zgody na odpowiedź listem tradycyjnym.  
Proszę o odpowiedź podając sygnaturę, oraz czy pismo zostało zakwalifikowane jako : 
wniosek lub petycje lub inne pismo.   
Nie wyrażam zgody na publikacje danych.  
Zarazem przepraszam za ilość wysyłanych pism, jednak nie działam dla szkody, 
popularności czy sławy czy honorowanego obywatelstwa tylko mając na uwadze tylko 
jedno "w dobrej wierze i interesie publicznym".  
W przypadku niemożności prawnej proszę o wykorzystanie pisma w razie jego 
możliwości w przyszłości, jednak bez danych osobowych.  
W przypadku błędnego wysłania pisma, proszę o przesłanie odpowiedniej jednostce 
merytorycznej, macierzystej lub terytorialnej.  
 
--  
 
*) 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 



  
Sent: Monday, July 29, 2019 10:34 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2907/8/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam wzór dokumentu, gdzie doszło by do zbierania podpisów "ad dor a dor" od drzwi do 
drzwi przez urzędników samorządów lub na terenie otwartej przestrzeni (dworze) celem poparcia 
inicjatywy utworzenia województwa Częstochowskiego, gdzie w przypadku zebrano by podpisów 
min. 100.000 z niniejszego rejonu Urząd Miasta lub Zespół wszystkich gmin, powiatów na czele 
Urzędem Miasta Częstochowy w imieniu mieszkańców złożyłby obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą do Sejmu, Senatu celem podjęcia działań w tym zakresie.  
W uwagach mieszkańcy np. by wskazywali : bliskość, większy ośrodek miejski, załatwiane sprawy, 
nauka, praca, rodzina, znajomi itd.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, July 29, 2019 11:31 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2907/12/2019 
 
Sz.P. Minister Infrastruktury  
Sz.P. Minister Spraw Wewnętrznych 
Sz.P. Samorzady w rejonie Częstochowskim 
Sz.P. Urzędy Wojewodów  
Sz.P. Urzędy Marszałków 

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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 

poz. 1123 
 
Przedmiot pisma: 

wprowadzenie oznaczeń przystanków według : 

a) chronologii węzła komunikacyjnego np. 01, 02, 03, 04, 05, 06 poprzez montaż naklejki lub 

tabliczki z oznaczeniem; 

b) numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu; 

c) wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni 

powszednich, sobót, niedziel  
d) podaniem numeru przystanku na rozkładzie # xx 

 

celem szybkiego ustalenia np. zdemolowanego przystanku, opóźnienia dla danego przystanku, 

interwencji służb SOS.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Tuesday, July 30, 2019 4:57 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3007/3/2019 
 
Odbiorcy : 
Sz.P. Minister Edukacji 
Sz.P. Minister Zdrowia 
Sz.P. Rzecznik Praw Pacjenta 
Sz.P. Rzecznik Spraw Obywatelskich 
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
1) wprowadzenie w szkołach : zegarków w postaci opasek mierzących uczniom podczas wychowania 
fizycznego (dystansu, jakości snu, kroków, pulsu, indeksu perfuzji, indeksu tętna, parametrów 
pulsoksymetru HSR, ciśnienia tętniczego, nieinwazyjnego pomiaru hemodynamicznego np. rzutu 
serca, saturacji); 
2) wprowadzenie w szkołach na urządzeniach siłowni  (dystansu, jakości snu, kroków, pulsu, indeksu 
perfuzji, indeksu tętna, parametrów pulsoksymetru HSR, ciśnienia tętniczego, nieinwazyjnego 
pomiaru hemodynamicznego np. rzutu serca, saturacji); 
3) uczeń przed podjęciem wychowania fizycznego winien wykonać badanie UKG, EKG, EKG 
wysiłkowe, ergospirometrię, spirometrię, holter ABPM i EKG, przez pielęgniarkę szkolną; 
4) profilaktyka szkolna wszystkich specjalistów medycyny min. raz na jeden rok nauki szkolnej lub w 
trakcie jeden raz na okres danej szkoły w tym test reakcji, test na dojrzałość: emocjonalną, 
psychiczną, umysłową w przypadku praw jazdy, ksztalcenia zawodowego w szkole.  
 
Cel: 
profilaktyka zdrowotna chorób układu krążenia, oddechowego u dzieci i młodzieży 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Tuesday, July 30, 2019 5:11 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3007/4/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister Zdrowia 
Sz.P. Minister Sportu 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
1) wprowadzenie w klubach sportowych, pływalni, kazdej siłowni : zegarków w postaci opasek 
mierzących uczniom podczas wychowania fizycznego (dystansu, jakości snu, kroków, pulsu, indeksu 
perfuzji, indeksu tętna, parametrów pulsoksymetru HSR, ciśnienia tętniczego, nieinwazyjnego 
pomiaru hemodynamicznego np. rzutu serca, saturacji); 
2) wprowadzenie w klubach sportowych, pływalni, na urządzeniach siłowni  (dystansu, jakości snu, 
kroków, pulsu, indeksu perfuzji, indeksu tętna, parametrów pulsoksymetru HSR, ciśnienia tętniczego, 
nieinwazyjnego pomiaru hemodynamicznego np. rzutu serca, saturacji); 
3) osoba z siłowni, sportowiec amator, sportowiec zawodowy przed podjęciem wychowania 
fizycznego winien wykonać badanie UKG, EKG, EKG wysiłkowe, ergospirometrię, spirometrię, holter 
ABPM i EKG, przez pielęgniarkę szkolną; 
4) profilaktyka zawodowa i amatorsko-sportowa wszystkich specjalistów medycyny min. raz na jeden 
rok nauki szkolnej lub w trakcie jeden raz na okres danej szkoły w tym test reakcji, test na dojrzałość: 
emocjonalną, psychiczną, umysłową w przypadku praw jazdy, ksztalcenia zawodowego w szkole.  
 
Cel: 
profilaktyka zdrowotna chorób układu krążenia, oddechowego u sportowców amatorów i 
sportowców zawodowych.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Thursday, August 1, 2019 5:05 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0108/5/2019 
 
PISMO WIELORESORTOWE  
Sz.P. Minister Zdrowia, Pracy 
Sz.P. Komendy Policji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
a) wprowadzenie walki z alkoholizmem poprzez montaż przy Gminnych / Miejskich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej "alcotestu samoobsługującego";  
b) wprowadzenie walki z alkoholizmem poprzez montaż w ośrodkach zdrowia, szpitalach, urzędach, 
miejscowych jednostkach Policji poprzez montaż przy  "alcotestu samoobsługującego";  
c) montaż w urzędach miejscowych, jednostkach policji, stacjach benzynowych specjalnych 
automatów sprawdzających zmęczenie kierowcy, test reakcji kierowcy 
d) wprowadzenie obowiązku, apele pracodawców na swoim terenie przez dokonanie testów dla 
pracowników : testu reakcji, testów na zmęczenie, testów glukozy i podstawowych parametrów oraz 
test na alkohol i inne środki 
e) wprowadzenie obowiązku lub apeli nad kierującymi by dokonywali postoju min.10 minut na 
każdym parkingu przydroznym lub miejscowej stacji paliw, co zmniejszy ryzyko wypadków a tym 
samym przepustowość drogi.  
 
Uzasadnienie:  
Alkohol, niewyspanie i przemęczenie są głównymi wypadków nie tylko w ruchu drogowym ale także 
w zakładach pracy.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Thursday, August 1, 2019 5:59 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0108/6/2019 
 
PISMO WIELORESORTOWE  
Sz.P. Minister Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Komenda Główna Policji i Komendy Wojewódzkie (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Marszałkowie Województw (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim (poprawa społeczności lokalnej)  
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
a) wprowadzenie w miejscach niebezpiecznych inteligentnej sygnalizacji świetlnej poprzez 
współpracę m.in z firmami Holenderskimi lub ogólnokrajowymi celem zwiększenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym  
oparcie: "https://www.cda.pl/video/8547153a"  
1) gdzie zmienia się światło zielone dla rowerzystów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania; 
2) *dodatkowo, gdzie sygnalizacja nie nadawalaby sygnału zielonego w przypadku braku kontynuacji 
jazdy celem zminimalizowania zakorkowania jezdni;  
3) *dodatkowo, gdzie sygnalizacja nie nadawałaby sygnału zielonego w przypadku braku zjechania z 
skrzyżowania ostatniego pojazdu, pojazdu w postaci jego osi lub braku miejsca po wyjeździe / 
zjeździe z skrzyżowania celem zminimalizowania zakorkowania;  
4) *montaż sygnalizatora dla rowerów i pieszych przed wejściem na przejście tak jak ma to ma 
miejsce w przypadku pojazdów gdzie montowane są sygnalizatory przed wjazdem (wlocie) i zlocie 
skrzyżowania;  
b) montaż dla celów testowych mobilnej inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, w 
miejscach niebezpiecznych dla celów sprawdzających tak jak miało to miejsce w Szczecinie celem 
poprawy ruchu drogowego i analizy czy przebudować, wybudować sygnalizację itd.  
oparcie: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pierwsza-mobilna-sygnalizacja-swietlna-w-
polsce-w-szczecinie,645611.html  
c) wprowadzenie wyposażenia fotoradarów w monitoring stały oraz montaż aparatów 
fotograficznych i czujników prędkości również z tyłu fotoradaru celem wyłapywania kierowców, 
którzy tylko zwalniają przed fotoradarem a potem przekraczają prędkość po minięciu fotoradaru 
skierowanego w daną stronę;  
d) wprowadzenie wyposażenie detektorów sygnalizacji świetlnej, czujników ruchu, czujników 
prędkości co zmieniają prędkość poprzez zapalenie sygnału czerwonego na sygnalizatorze, kamery na 
podczerwień wykrywającej np. karetkę/tramwaj/pojazd komunikacji zmieniającej światło 
(sygnalizatora), kamery zmieniającej światło (monitoring i dektory CCTV) oraz każdego 
sygnalizatora/komory świetlnej w monitoring nagrywający na żywo i fotografujący zdarzenie 
wykroczenia ruchu drogowego zarówno z przodu jak i jego tyłu;  
e) montaż na jezdni specjalnych torów ruchu "pasów", celem zminimalizowania wydostawania się za 
poprzedni tor, celem zachowania bezpiecznej odległości i odstępu między pojazdami, pieszymi i 
innymi kierującymi;  



f) montaż specjalnych czujników w drodze, nad jezdnią i kamer sterujących sygnalizacją, radarów, 
kamer, detektorów wirtualnej pętli indukcyjnej kilka metrów lub kilkadziesiąt/set metrów przed 
obecnymi czujnikami w kierunku przodu i tyłu, wyposażone dodatkowo w czujniki ruchu kilkadziesiąt 
metrów przed czujnikiem zamontowanych obecnie celem dostosywania świateł na każdym wlocie do 
danego "prędkości" pojazdu, zminimalizowania zielonego swiatła do póki pieszy/cyklista nie opuści 
przejścia, wykrywania innych uczestników za pojazdami. Celem zminimalizowania wypadków w 
związku z nadmierną prędkością, zwiększeniem prędkości, przejazdu na żółtym, niestosowania się do 
sygnalizacji, wykrywania zmiany prędkości pojazdu, a zablokowaniem ruchu na każdym wlocie przez 
np. dodatkowe sygnalizatory zamontowane przed wlotem np. 50 metrów przed obecnymi 
sygnalizatorami lub uniknięcia zdarzeń z pieszymi.  
g) montaż na każdej komorze świetlnej "fotoradaru i monitoringu" 
h) montaż na detektorach, kamerach, radarach sterującym ruchem monitoringu i fotoradaru celem 
wykrywania sprawców wykroczeń ruchu drogowego 
 
Uzasadnienie:  
celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szynowego.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Thursday, August 1, 2019 11:24 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0108/7/2019 
 
OPINIA WIELORESORTOWA 
Sz.P. Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta (poprawa ogólnokrajowa) 
Sz.P. Marszałkowie Województw (poprawa ogólnokrajowa)  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim (poprawa społeczności lokalnej)  
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
a) rozdawanie pieszym, przyjezdnym "czapek ochraniającym przed słońcem", butelki wody w porze 
letniej 
b) wyposażenie każdej apteki w darmowy aparat do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetr HSR, EKG, 
temperatury, alkoholu, pola widzenia, testu reakcji  
c) wprowadzenie profilaktyczne w ośrodkach zdrowia darmowego mierzenia ciśnienia, pulsoksymetr 
HSR, EKG, temperatury, alkoholu, pola widzenia, testu reakcji  
d) wprowadzenie na stacjach benzynowych darmowego mierzenia ciśnienia, pulsoksymetr HSR, EKG, 
temperatury, alkoholu, pola widzenia, testu reakcji w szczególności dla innych uczestników ruchu 
drogowego 
e) wprowadzenie wyposażenia każdego ośrodka zdrowia w : endoskop, spirometr, USG, EKG, EEG, 
EMG, ergospirometr, test wysiłkowy, pikfometr, czujnik CO wydechowy, analizatory diagnostyczne, 
testy jednorazowe laboratoryjne, punkty pobrań, RTG, EKG wysiłkowe, EKG przezprzełykowe, UKG, 
UKG przezprzełykowe oraz min. 6 łóżek dozoru POZ/AOS/NOL gdzie w przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia chory leżałby na łóżkach a później w razie potrzeby przetransportowany do szpitala jako 
placówka zamiejscowa oddziału wewnętrznego;  
f) wprowadzenie w każdym ośrodku zdrowia, podmiocie leczniczym teletransmisji medycznej, 
telekonsultacji z lekarzem prowadzącym;  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Thursday, August 1, 2019 12:54 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0108/9/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister Zdrowia 
Sz.P. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy Gminne w rejonie Częstochowskim 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123) 
 
Przedmiot pisma: 
a) przekładam projekt dokumentacji, konsultacji społecznej nad danym projektem podczas 
załatwienia sprawy  
b) przekładam projekt dokumentu oceny jakości usług świadczonych przez podmioty publiczne, 
urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia itd.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Friday, August 2, 2019 11:12 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0208/5/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorządy w okręgu, rejonie Częstochowy w tym powiat Wieluński 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot: 
przekładam projekt skrzyżowania, sygnalizatora który informuję kierującego który wjeżdża na 
skrzyżowanie czy w pobliżu są piesi, cykliści, inni uczestnicy ruchu drogowego by dokonać zwolnienia 
prędkości tak by w każdym razie wyhamować.  
Czujniki sygnalizatora są tak zbudowane, że wyczuwałyby nadmierną prędkość pojazdu, który nie 
zdąży zahamować przed linią świateł i linią zatrzymania i momentalnie wszędzie włączyłoby się 
czerwone światło na każdym wlocie i wejściu celem uniknięcia zdarzenia.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Saturday, August 3, 2019 10:30 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0308/1/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji (rozdzielnik pkt. g) tematu, przedmiot: c) i d)  
Sz.P. Rzecznik Spraw Obywatelskich 
Sz.P. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim, okręgu i pobliżu 
Sz.P. Samorządy gminne i powiatowe za pośrednictwem właściwych Marszałków 
Sz.P. Polskie Koleje Państwowe 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
 
Temat: 
większy nadzór nad wykonywanym transportem regularnym, przewozem krajowym, transportem 
zbiorowym z zakresu: 
a) rozkładu kolejowego; 
b) rozkładu regularnego na terenie gminy (wójt) 
c) rozkładu regularnego na terenie miasta i sąsiedniego powiatu (prezydent, burmistrz) 
d) rozkładu regularnego na terenie powiatu (starosta)  
e) rozkładu regularnego na terenie województwa (marszałek) więcej niż jeden powiat 
f) rozkładu regularnego na terenie związku komunalnego (międzygminnego) prezydent miasta 
g) zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przystanków 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
a) wyposażenie przystanków w kamery, które były by wyposażone w pasek czasu, prędkości, daty na 
kamerze, zdjęciu celem wykluczenia lub potwierdzenia jazdy przyśpieszonej, przed czasem (poprzez 
dojechanie przed czasem dla danego przystanku, odjechanie przed czasem z danego przystanku);  
b) wyposażenie pojazdów (autobusów, tramwajów, pociągów, trolejbusów) w specjalne systemy: 
1) czasu otwarcia drzwi  
2) czas otwarcia drzwi  
3) czasu zamknięcia drzwi  
4) czas postojowy na przystanku, dworcu, stacji 
5) czas jazdy 
6) prędkość 
7) czas rozpoczęcia jazdy z przystanku 
8) czas wjazdu na przystanek  
9) wyposażenie pojazdów, przystanków w system IBIS który pokazywałby jazdę opóźnioną i przed 
czasem lub i czas w stanie rzeczywistym jako rozbudowany system informacji pasażerskiej, 
kierujacego i zarządzajacego ruchem, organizatora, operatora i wydającym licencje  
c) montaż monitoringu i fotoradarów na przystankach, komorach sygnalizatora pokazujących czas a z 
boku podgląd np. światła z sygnalizatora celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w obrębie 



przystanku, dworcy, stacji, skrzyżowaniach, przejść, sygnalizatora ostrzegawczego (barwy żółtej, 
barwy żółtej migającej) i normalnych sygnalizatorów 
d) montaż specjalnych detektorów w obrębie przystanków, skrzyżowań, przejazdów zmniejszających 
prędkość poprzez zapalenie czerwonego światła w przypadku: 
- przekroczonej prędkości 
- nadmiernej prędkości 
- możliwości włączenia się pojazdu z zatoczki 
- zminimalizowania wyprzedzania pojazdu zbiorowego, który się zatrzymal na przystanku 
- zminimalizowania wyprzedzania pojazdów celem ustąpienia pierwszeństwa 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, August 5, 2019 7:46 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0508/2/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Ministerstwo Zdrowia, Administracji 
Sz.P. Rzecznik Praw Pacjenta 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim,, pobliżu Częstochowy 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Polskie Koleje Państwowe  
 
Temat: 
większa profilaktyka zdrowotna, medycyny transportu;  
większa ochrona cywilna z zakresu "ochrony zdrowia, pierwszej pomocy" 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
1) montaż na skrzyżowaniach, węzłach komunikacyjnych tj. przystanki apteczek drogowych takich jak 
w samochodach wyposażonych dodatkowo w zestaw do reanimacji tj. ambu;  
2) montaż na węzłach komunikacyjnych "pętlach, przystankach końcowych, w centrum" 
profilaktycznej ochrony zdrowia specjalnego sprzętu automatu zawierającego: napoje, badającego 
test reakcji, badającego pomiar ciśnienia, badającego pomiar pola widzenia, badającego pomiar 
saturacji i pulsu.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



 Sent: Monday, August 5, 2019 2:53 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0508/4/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Ministerstwo Administracji, Infrastruktury 
Sz.P. Rzecznik Praw Pacjenta 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim w tym dodatkowo powiat Wieluński, Pajęczański, 
Radomszczański 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
 
Temat: 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
1) montaż sygnalizacji świetlnej odstępowej gdzie dochodzi do kolizji, wypadków z przyczyny braku 
prawidłowego odstępu między pojazdami lub wprowadzenie ruchu wahadłowego; 
2) montaż dodatkowych sygnalizatorów przed sygnalizatorami na skrzyżowaniami, przejazdami 
tworząc odcinek hamulcowy sygnalizacji świetlnej celem dostosowania prędkości, prawidłowej 
przepustowości, odstępu, braku kontynuacji jazdy w przypadku gdy nie ma do tego miejsca;  
3) montaż sygnalizacji uniemożliwiającej jako dodatkowe oprogramowanie, że kierowca nie będzie 
mógł mieć otwartego ruchu w przypadku gdy z prawej lub lewej strony nadjeżdża np. pojazd 
szynowy, cyklista, pieszy jako likwidacja strzałek warunkowych czy otwarcia ruchu gdy pojazd 
szynowy jest w odległości 500-2000 m od skrzyzowania;  
4) montaż dodatkowych komór świetlnych sygnalizatora i szafek sterujących na skrzyżowaniach jako 
awaryjnej sygnalizacji świetlnej na przejazdach, skrzyżowaniach w przypadku awarii, która obecnie by 
się wyłączyła lub włączyła w tryb migowy żółty; 
5) w miejscu kolizyjnym i dalej wypadkowym na skrzyżowaniu: 
a) wydłużenie czasu żółtego światła; 
b) budowa ronda; 
c) budowa ronda z sygnalizacją kierunkową; 
d) budowa ronda bez sygnalizacji kierunkowej; 
e) budowa progów zwalniających; 
f ) zmniejszenie szerokości pasa ruchu; 
g) wprowadzenie odcinkowych stopniowo zmniejszających prędkość przed skrzyżowaniem, 
przejazdem celem zminimalizowania gwałtownego hamowania;  
h) budowa ronda z sygnalizacją wykrywającą nadmierną prędkość;  
 i) budowa sygnalizacji z fotoradarem, monitoringiem 
 j) budowa specjalnych tablic odstraszających informujących jaka kara czeka kierowcę za popełnione 
wykroczenie lub też i że kierowco ! Zostanie nałożony / Został nałożony mandat 
k) montaż tablic wyświetlających prędkość i odległość  
 
--  
z wyrazami szacunku, 



Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Tuesday, August 6, 2019 11:17 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0608/2/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam pismo uzupełniejące w sprawie województwa Częstochowskiego gdzie m.in powiat 
Częstochowski, powiat Kłobucki, powiat Myszkowski, powiat Lubliniecki, powiat Pajęczański ma więzi 
społeczno-gospodarcze z Częstochową (powiązane) grupy zawodowe z uwagi na delegaturę m.in 
Okręgowej Izby Radców Prawnych, Polskie Towarzystwo Wędkarskie itd.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Tuesday, August 6, 2019 11:55 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0608/4/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego  
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
a) wprowadzenie w razie możliwości i porozumień, rozwiązań sygnalizacji s-line w miejscach 
kolizyjnych, wypadkowych, gdzie sygnalizacja jest wbudowana w jezdnię, chodnik z pojazdami, 
cyklistami, pieszymi, pojazdami szynowymi 
b) wprowadzenie w razie możliwości i porozumień,  ulepszenia sygnalizacji s-line poprzez sygnalizację 
w postaci pasów ruchu, osi drogi, strzałek kierunkowych jako znaków poziomych w kolorze 
sygnalizatora 
c) wprowadzenie w razie możliwości i porozumień,  całego słupa sygnalizacji świetlnej w kolorze 
sygnalizatora  
d) wprowadzenie w razie możliwości i porozumień,  strzałek warunkowych w kolorach : czerwonym, 
żółtym, zielonym lub na tle jeśli obowiązują takie sygnały lub wprowadzenie ich 
e) sygnalizacja z czasomierzem dla pieszych, pojazdów, cyklistów lub klepsydra czy futurystycznych 
świateł na przejsciach, skrzyzowaniach, przejazdach (link: 10 pomysłów) 
 
Oparcie celem współpracy z firmami Polskimi, Zagranicznymi itd.  
sygnalizacja w Kijowie (internet) 
sygnalizacja w Polsce (internet) 
https://demotywatory.pl/4882674/Sygnalizacja-swietlna-w-Kijowie-robi-wrazenie 
http://www.stoye.pl/s-line/  
https://gadzetomania.pl/14231,10-pomyslow-na-usprawnienie-sygnalizacji-swietlnej,all 
 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szynowym.  
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Wednesday, August 7, 2019 1:10 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0708/1/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego  
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
a) wprowadzenie sygnalizatorów w formie wyposażenia, wbudowanych lampek w słupek, słup, 
latarnie, bramownicę bez komory świetlnej sygnalizatora  
oparcie: 
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.wykop.pl%2Fcdn%2Fc3201142%2Fco
mment_o8O12a2NFHWxacTgDMcn5E8Zy4wJLpRQ.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wykop.pl%
2Fwpis%2F19953757%2Fnowa-sygnalizacja-swietlna-w-kijowie-ciekawostki%2F&docid=4oXgz0Lw-
Re4rM&tbnid=mQt-y-
RQSfZLZM%3A&vet=10ahUKEwiOoMXMqu_jAhUJ1eAKHVVrBh4QMwg8KAEwAQ..i&w=4896&h=367
2&client=opera&bih=946&biw=1879&q=sygnalizacja%20w%20kijowie&ved=0ahUKEwiOoMXMqu_jA
hUJ1eAKHVVrBh4QMwg8KAEwAQ&iact=mrc&uact=8 
b) wprowadzenie sygnalizatorów (komor sygnalizatora) w postaci wyświetlacza, tablicy by 
wyświetlacz jeden tylko kolor o rozmiarze dużym np. kółka powiedzmy na całą szerokość i długość 
obecnych komór świetlnych tylko tam są 3 a moja propozycja to 1 komora która pokazywała by 3 
światła w jednej komorze, która była by bardzo powiększona;  
c) wprowadzenie pkt. a) z wyposażeniem latarni 2-3 wstecz dodatkowo w takie rozwiązanie od 
sygnalizatora, od sygnalizatora jak w pkt a) celem lepszej widoczności gdzie system rozpoznawania 
znaków informowałby np. uczestnika ruchu za ile zmieni się światlo, czy jakiś pojazd/pieszy jest w 
poblizu, czy zdąży opuścić skrzyżowanie  
d) system w sytuacji awaryjnej dla pirata drogowego który by gwałtownie hamował lub którt jedzie z 
prędkością powoduje blokadę otwarcia ruchu z każdej strony 
e) wprowadzenie na przejazdach, przejściach, skrzyżowaniach liczników pojazdów, pieszych, 
cyklistów celem systemu informacji uczestników ruchu czy z danej strony znajdują się uczestnicy 
ruchu oraz dla celów zarządzania;  
f) montaż kocich oczek na skrzyżowaniach, przejściach, przejazdach, które wyświetlaczy by również 
kolor sygnalizatora;  
g) wyposażenie słupków przejazdów, słupków latarni przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych, 
przejazdów w specjalną powłokę fluorescencyjną gdzie podczas nagrzania w dzień,oddawało by 
kolory w nocy;  
h) montaż specjalnych wyświetlaczy informujących o prędkości, odległości innych pojazdów z każdej 
strony 
 i) wyposażenie fotoradarów, kamer monitoringu tak by robiły obraz i zdjęcia z 360 stopni.  
 



 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Thursday, August 8, 2019 2:04 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0808/1/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego  
 
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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); 
 
Przedmiot pisma: 
przekładam projekt pisma w celu poprawy ruchu drogowego, bezpieczeństwa pojazdów 
nadjężdżających m.in tramwajów, pociągów i ich przepustowosci oraz innych uczestników ruchu 
drogowego.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Friday, August 9, 2019 3:04 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0908/2/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego  
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
projekt zawiera propozycję, montażu specjalnych czujników, wyświetlaczy czujników ruchu i 
pojazdów (nadjeżdżających/nadchodzących) celem lepszego bezpieczeństwa w ruchu, prędkości a 
zarazem przepustowości danego szlaku komunikacyjnego.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Friday, August 9, 2019 7:02 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0908/3/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
przekładam prezentację w sprawie województwa Częstochowskiego, dla celów informacyjnych w 
przypadku prac nad utworzeniem województwa w razie konsultacji społecznych w organach 
samorządowych : gmin, powiatów zainteresowanych zmianą administracyjną.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Friday, August 9, 2019 1:48 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0908/4/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie / celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym 
Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego  
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
projekt zawiera propozycję zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
lub wprowadzenie, przeanalizowanie rozwiązań lub ulepszenie : 
http://radio.opole.pl/468,275885,dla-bezpieczenstwa-pieszych-pomyslowy-19-latek-
z&s=1&si=1&sp=1 
moim zdaniem pomysł niniejszego 19 latka jest bardzo dobry, jednak moim zdaniem też można np. to 
wykorzystać np. na skrzyżowaniach, przejazdach z specjalnymi dodatkowymi grafikami np.  
a) pojazd stoi 
b) pojazd w ruchu 
c) pieszy stoi 
d) pieszy w ruchu 
e) samochód 
f) cyklista 
g) tramwaj 
i) pociąg 
celem uniknięcia zdarzeń drogowych, szynowych a tym samym przepustowość.  
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwi1s_nZ2_XjAhVD46QKHZcWCqgQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26
esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hal
oursynow.pl%252Fartykuly%252Fstryjenskich-elastyczne-slupki-lekiem-na-szalenstwo-
kierowcow%252C10782.htm%26psig%3DAOvVaw23UrO5SOmXe5HOpaIEguev%26ust%3D15654375
93655038&psig=AOvVaw23UrO5SOmXe5HOpaIEguev&ust=1565437593655038 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Friday, August 9, 2019 11:01 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0908/6/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam pismo uzupełniejące w sprawie województwa Częstochowskiego w sprawie 
przeanalizowania przy pracach w tych temacie, konsultacji społecznych lub innego zakresu.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Saturday, August 10, 2019 9:12 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Korekta załącznika SO 0908/6/2019 
 
Informacja : 
bliskości oparto na podstawie mapy : Google Maps, powiatu Kłobuckiego, powiatu Wieruszowskiego, 
powiatu Włoszczowskiego, powiatu Myszkowskiego, powiatu Częstochowskiego, miasto 
Częstochowa, powiatu Zawierciańskiego, powiatu Oleskiego.  
Jednak blikość terytorialna wcale nie musi oznaczać bliskości czasowej co do kilometrów z uwagi np. 
na połączenia bezpośrednie, pośrednie, własny środek transportu czy połączenia z przesiadkami lub 
różnych innych przyczyn np. rodzina w danym powiecie, województwie, miejscowosci gdzie 
mieszkańcy właśnie kierują się tam celem załatwienia sprawy.  
 
 
Niniejsze mapy mają tylko i wyłącznie podgląd informacyjny w niektórych przypadkach, ponieważ nie 
wiem gdzie dokładnie mieszkańcy danego powiatu jeżdżą i jakie mają możliwości nie tylko finansowe 
na podróże ale także czy mają środki transportu do punktu docelowego właściwości formalnej lub 
miejscowej.   
 
Naniesione zostały skrócone nazwy lub nazwy gmin oraz orientacyjną bliskość w niektórych 
przypadkach na mapie (gmin) Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie umieściłam link do oryginału niniejszej 
mapy pod każdą prezentacją map.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina 
gdzie mapa jest dozwolonego użytku w tym modyfikacji na podstawie licencji CC BY 2.5 która 
widnieje przy oryginalnej wersji która daję prawo do kopiowania, rozpowszechniania i 
modyfikowania.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Sunday, August 11, 2019 1:59 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1108/3/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Administracji i Ochrony Środowiska 
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie 
Sz.P. Samorządy gminne z rejonu Częstochowskiego, południowej częsci województwa Łódzkiego 
Sz.P. Samorządy gminne i powiatowe za pośrednictwem właściwego Marszałka 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Przewoźnicy tramwajowi 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
1) budowa peronów, torowiska, wiat przystankowych z materiału fotokalizacyjnego lub zielonych 
przystanków celem oczyszczenia powietrza;  
2) budowa torowiska, pustych przestrzeni publicznych, poboczy dróg, nasypów kolejowych w kwietne 
łąki co oczyszcza powietrze więcej niż normalna trawa lub kwietne łąki z drzewkami i owocami;  
3) budowa kwietnych łąk w przestrzeni publicznej między obiektami własnościowymi, 
międzyblokowiskami czy na blokowiskach i budynkach tworzących jako podmiot tworzący 
4) budowa w przestrzeni publicznej, torowisk, wałów powodziowych w specjalne hydrożele 
ogrodnicze, ogrody deszczowe celem zminimalizowania powodzi;  
5) budowa na obiektach lub terenach obiektów przestrzeni publicznej w specjalne hydrożele 
ogrodnicze, ogrody deszczowe celem zminimalizowania powodzi 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Sunday, August 11, 2019 3:21 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Korekta do SO 0908/6/2019 
 
 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, August 12, 2019 3:00 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1108/4/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam pismo uzupełniejące w sprawie województwa Częstochowskiego w sprawie 
przeanalizowania przy pracach w tych temacie, konsultacji społecznych lub innego zakresu.  
 
w Częstochowie są/były/prawdopodobne lokalizacje administracje zespolone : 
a) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (delegatura) przy ul. Rząsawskiej;  
b) Wojewódzki Kurator Oświaty (delegatura) przy ul. Sobieskiego 7 
c) Samorządowe Kolegium Odwoławcze przy al. Niepodległości 20/22  
d) Wojewódzki Konserwator Zabytków (delegatura) przy ul. Mirowskiej  
e) Wojewódzki Inspektorat Handlowy (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Polubony co 
może świadczyć moim zdaniem również : 
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (który był);  
- Wojewódzki Inspektorat Handlowy Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych celem zminimalizowania 
kosztów 
f) Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy ul. Sobieskiego 
który może świadczyć również Wojewódzki Inspektorat Handlowy Jakości Artykułów Rolno-
Spożywczych celem zminimalizowania kosztów 
g) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Częstochowie w Centralnej Szkole PSP 
(delegatura); 
h) Komenda Miejska Policji (pełniła funkcję Komendy Wojewódzkiej);  
 i) Komenda Miejska PSP (pełniła prawdopodobnie funkcje lub miała oznaczony status obszar 
działania województwa) Komendę Miejska PSP; 
 j) Powiatowy / Miejski Lekarz Weterynarii (chyba pełnił funkcję wojewódzkiego);  
k) Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (chyba był z uwagi na likwidację powiatów) w 
latach 1975-1998 gdzie była tylko gmina i województwo; 
 l) Wojewódzki Inspektorat Geodezyjno-Kartograficzny (dokumentacji) był na ul. Sobieskiego (teraz 
nie wiem); 
m) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna była Wojewódzką Stacją Sanitarną; 
n) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego był na ul. Sobieskiego według rozpoznania 
internetowego  
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :,  



  
Sent: Monday, August 12, 2019 3:55 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1208/2/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam pismo uzupełniejące w sprawie województwa Częstochowskiego w sprawie 
przeanalizowania przy pracach w tych temacie, konsultacji społecznych lub innego zakresu.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, August 12, 2019 4:23 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1208/3/2019 
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam pismo uzupełniejące w sprawie województwa Częstochowskiego w sprawie 
przeanalizowania przy pracach w tych temacie, konsultacji społecznych lub innego zakresu. 
 
w Częstochowie jest z zakresu m.in Rolnictwa: 
a) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Sobieskiego, oddział Wyszyńskiego, Mikołów  (oddział 
regionalny) 
b) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Wyszyńskiego  (oddział regionalny) 
c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Sobieskiego (oddział regionalny) 
 
co można uznać, że powiat Kłobucki, Częstochowski, Myszkowski, Zawierciański, Lubliniecki ma więzi 
społeczne i gospodarcze z Częstochową z uwagi na : 
a) społeczne (centralizacja, bliskość);  
b) gospodarcza (ośrodek wsparcia rolnictwa, ośrodek doradztwa rolniczego, agencje restrukturyzacji i 
modernizacji rolnictwa) na poziomie regionalnym.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, August 12, 2019 9:34 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1208/5/2019 
 
Na wstępie pragnę przeprosić za ilość wysyłanych pism, jednak mam problem z wysłaniem wszystkich 
wiadomości, załączników odrazu.  
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
Pismo dotyczy bliższej więzi : 
a) Powiatu Radomszczańskiego do Częstochowy z uwagi na brak punktu WFOŚIGW w powiecie 
Radomszczańskim według niniejszego dokumentu;  
b) Powiatu Lublinieckiego, Myszkowskiego, Zawierciańskiego z niektórych gmin do Częstochowy  z 
uwagi na brak punktu WFOŚIGW w powiecie.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Monday, August 12, 2019 5:42 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1208/6/2019 
 
Na wstępie pragnę przeprosić za ilość wysyłanych pism, jednak mam problem z wysłaniem wszystkich 
wiadomości, załączników odrazu.  
 
Sz.P 
Sejm, Senat, Prezydent, Premier  
Senatorowie z okręgu Częstochowskiego 
Samorządy gminne i powiatowe, które mogłyby być w województwie Częstochowskim z powiatów: 
Kłobuckiego, Częstochowskiego, Częstochowa, Myszkowski, Zawierciański, Oleski, Pajęczański, 
Radomszczański, Wieluński, Lubliniecki  
 
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); 
 
Przedmiot: 
przekładam projekt komunikacji, finansów województwa Częstochowskiego celem lepszej 
komunikacji z Częstochową.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Tuesday, August 13, 2019 2:55 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1308/2/2019 
 
Sz.P 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
nowe rozwiązania drogowe w tym m.in perony międzypasowe lub przy osi jezdni celem 
zminimalizowania ich szerokości oraz spowolenia prędkości an zakrętach, skrzyżowaniach, 
przejazdach, przejściach.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Wednesday, August 14, 2019 4:05 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1408/1/2019 
 
Sz.P 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
1) nowe rozwiązania drogowe w postaci znaków lub tabliczek do znaków drogowych; 
2) montaż znaku poziomego i pionowego "STOP" z każdego wlotu skrzyżowania w przypadku: 
a) kolizji lub wypadku na danym skrzyżowaniu mimo sygnalizacji; 
b) kolizji lub wypadku z danym pojazdem szynowym na danym skrzyżowaniu przecinania się ruchu; 
3) zobowiazanie kierujących mimo zielonego światła w miejscach kolizyjnych do zatrzymania się lub 
spowolnienia prędkości, umożliwiającej bezpieczne zahamowanie pojazdu.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Saturday, August 17, 2019 8:54 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1708/2/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Sejm, Senat, Prezydent, Minister ds. Administracji i Finansów 
Sz.P. Samorzady w rejonie Czestochowy 
Sz.P. Samorzady Wojewodzkie 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 

Gminny / Powiatowy / Wojewódzki Bud żet Obywatelski  

Pewne wojewodztwo np. Czestochowskie z 11 powiatow x 2000 podmiotow gospodarczych x 20 dni 
pracy x 5 klientow x 5 zl za paragon, wojewoda i marszalek mialby do rozdysponowania 11 mln zl 

miesiecznie na swoje wydatki a w przypadku pracy 31 dni to 17.050.000,00 zl miesiecznie na 
wydatki obywatelskie, koszta wojewodztwa.  
Albo jesli 1 mln mieszkancow mialo budzet obywatelski 5 zl na osobe, budzet wojewodztwa mialby 
5 mln zlotych na budzet obywatelski co mieszkancy sami by zdecydowali na co przeznaczyc srodki 

 
Takie rozwiazanie mogloby by byc : 

a) w gminach jako gminny budzet obywatelski (spoleczny)  
b) w powiatach jako powiatowy budzet obywatelski (spoleczny)  

c) w wojewodztwach  jako wojewodzki budzet obywatelski (spoleczny)  
d) na poziomie krajowym 

na potrzeby : 

a) inwestycji 
b) budzetu obywatelskiego 

c) budzetu partycypacyjnego  
d) zadan wlasnych 

bez zaciagania pozyczek na samorzad przez co powoduje dlug publiczny.  

--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Sunday, August 18, 2019 4:34 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: korekta: SO 1708/2/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Sejm, Senat, Prezydent, Minister ds. Administracji i Finansów 
Sz.P. Samorzady w rejonie Czestochowy 
Sz.P. Samorzady Wojewodzkie 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 

Gminny / Powiatowy / Wojewódzki Bud żet Obywatelski  

Pewne wojewodztwo np. Czestochowskie z 11 powiatow x 2000 podmiotow gospodarczych x 20 dni 
pracy x 5 klientow x 5 zl za paragon, wojewoda i marszalek mialby do rozdysponowania 11 mln zl 

miesiecznie na swoje wydatki a w przypadku pracy 31 dni to 17.050.000,00 zl miesiecznie na 
wydatki obywatelskie, koszta wojewodztwa.  
Albo jesli 1 mln mieszkancow mialo budzet obywatelski 5 zl na osobe, budzet wojewodztwa mialby 
5 mln zlotych na budzet obywatelski co mieszkancy sami by zdecydowali na co przeznaczyc srodki 

 
Takie rozwiazanie mogloby by byc : 

a) w gminach jako gminny budzet obywatelski (spoleczny)  
b) w powiatach jako powiatowy budzet obywatelski (spoleczny)  

c) w wojewodztwach  jako wojewodzki budzet obywatelski (spoleczny)  
d) na poziomie krajowym 

na potrzeby : 

a) inwestycji 
b) budzetu obywatelskiego 

c) budzetu partycypacyjnego  
d) zadan wlasnych 

bez zaciagania pozyczek na samorzad przez co powoduje dlug publiczny.  
 
Korekta: 
11 powiatow x 2000 podmiotow gospodarczych x 20 dni pracy x 5 klientow x 5 zl za paragon, 

wojewoda i marszalek mialby do rozdysponowania 11 mln zl miesiecznie na swoje wydatki a w 
przypadku pracy 31 dni to 17.050.000,00 zl miesiecznie na wydatki obywatelskie, koszta 

wojewodztwa.  
17,050 mln 

Miejscowość, gmina, powiat, 
województwo, osiedle, 

dzielnica, sołectwo 
Ludność 

Kwota 
17.050.000 

Kwota ze 
względu na 
osobę 15.56 

Na osobę 
5.00 zł 

C 212000 1311538.46 3298720 1060000 

C-ski 135517 1311538.46 2108644.52 677585 

K-cki 85094 1311538.46 1324062.64 425470 

O-ski 64848 1311538.46 1009034.88 324240 



W-szski 45521 1311538.46 708306.76 227605 

Wi-ski 42255 1311538.46 657487.8 211275 

L-cki 76768 1311538.46 1194510.08 383840 

M-ski 71396 1311538.46 1110921.76 356980 

Z-ski 119101 1311538.46 1853211.56 595505 

R-ski 113923 1311538.46 1772641.88 569615 

P-ski 51851 1311538.46 806801.56 259255 

W-ski 77017 1311538.46 1198384.52 385085 

Razem 1095291 17050000 17050000 5476455 

Na organy danego szczebla 1095291 1311538.46 x x 

Dzielnik 13 
 

kwota:ludność 
 

Jednostek  12 
   

Władza szczebla  1 
   

 
11 mln 

Miejscowość, gmina, powiat, 
województwo, osiedle, 

dzielnica, sołectwo 
Ludność 

Kwota 
11.000.000 

Kwota ze 
względu na 
osobę 10.04 

Na osobę 
5.00 zł 

C 212000 846153.84 2128480 1060000 

C-ski 135517 846153.84 1360590.68 677585 

K-cki 85094 846153.84 854343.76 425470 

O-ski 64848 846153.84 651073.92 324240 

W-szski 45521 846153.84 457030.84 227605 

Wi-ski 42255 846153.84 424240.2 211275 

L-cki 76768 846153.84 770750.72 383840 

M-ski 71396 846153.84 716815.84 356980 

Z-ski 119101 846153.84 1195774.04 595505 

R-ski 113923 846153.84 1143786.92 569615 

P-ski 51851 846153.84 520584.04 259255 

W-ski 77017 846153.84 773250.68 385085 

Razem 1095291 11000000 11000000 5476455 

Na organy danego szczebla 1095291 846153.84 x x 

Dzielnik 13 
 

kwota:ludność 
 

Jednostek  12 
   

Władza szczebla  1 
   

 
lub 
11 mln miesięcznie 

Miejscowość, gmina, powiat, 
województwo, osiedle, 

dzielnica, sołectwo 
Ludność Kwota 11.000.000 

Kwota ze 
względu na 
osobę 10.04 

Na osobę 
5.00 zł 

C 212000 916666.66 2128480 1060000 

C-ski 135517 916666.66 1360590.68 677585 

K-cki 85094 916666.66 854343.76 425470 

O-ski 64848 916666.66 651073.92 324240 



W-szski 45521 916666.66 457030.84 227605 

Wi-ski 42255 916666.66 424240.2 211275 

L-cki 76768 916666.66 770750.72 383840 

M-ski 71396 916666.66 716815.84 356980 

Z-ski 119101 916666.66 1195774.04 595505 

R-ski 113923 916666.66 1143786.92 569615 

P-ski 51851 916666.66 520584.04 259255 

W-ski 77017 916666.66 773250.68 385085 

Razem 1095291 11000000 11000000 5476455 

Na organy danego szczebla 1095291 x x x 

Dzielnik 12 916666.666666667 kwota:ludność 
 

Jednostek  12 
   

Władza szczebla  1 
   

 
17,050 mln 

Miejscowość, gmina, powiat, 
województwo, osiedle, 

dzielnica, sołectwo 
Ludność 

Kwota 
17.050.000 

Kwota ze 
względu na 
osobę 15.56 

Na osobę 
5.00 zł 

C lub stolica I zadania 212000 1420833.33 2128480 1060000 

C-ski 135517 1420833.33 1360590.68 677585 

K-cki 85094 1420833.33 854343.76 425470 

O-ski 64848 1420833.33 651073.92 324240 

W-szski 45521 1420833.33 457030.84 227605 

Wi-ski 42255 1420833.33 424240.2 211275 

L-cki 76768 1420833.33 770750.72 383840 

M-ski 71396 1420833.33 716815.84 356980 

Z-ski 119101 1420833.33 1195774.04 595505 

R-ski 113923 1420833.33 1143786.92 569615 

P-ski 51851 1420833.33 520584.04 259255 

W-ski 77017 1420833.33 773250.68 385085 

Razem 1095291 17050000 17050000 5476455 

Na organy danego szczebla 1095291 x x x 

Dzielnik 12 
 

kwota:ludność 
 

Jednostek  12 
   

Władza szczebla  1 
   

 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



  
Sent: Sunday, August 18, 2019 4:56 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1808/2/2019 
 
Sz.P 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
Polskie Linie Kolejowe 
Przewoźnicy tramwajowi 
 
Temat: 
1. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



 >  
Sent: Wednesday, August 21, 2019 10:44 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2108\1\2019 
 
Sz.P 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
Polskie Linie Kolejowe 
Przewoźnicy tramwajowi 
 
Temat: 
1. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
a) montaz lusterek drogowych ( jednostronnych, dwustronnych, trzech stronnych, czterostronnych 
360 stopni ) na slupach lub masztach sygnalizatorow swietlnych  
b) montaz kamer z ekranami w celu punktu a)  
c) montaz kamer, lusterek na slupach celem zminimalizowania najechania na tyl pojazdu czy bok 
podczas wyprzedzania, zmiany kierunku, zmiany pasa ruchu gdzie dochodzi do wypadkow podczas 
wyprzedzania, zmiany pasa ruchu, przecinania ruchu, zmiany kierunku 
d) montaz kamer, lusterek na slupach celem zminimalizowania najechania na tyl pojazdu czy bok w 
zwiazku z tzw. martwym punktem pola widzenia kierujacego  
e) montaz specjalnych sygnalizatorow informujacych polaczonych z czujnikami ruchu, dla danego 
pasa, wlotu, przejazdu ktore pokazywalyby :  
- kolor zolty w przypadku braku pojazdu celem zachowania ostroznosci 
- kolor czerwony mrugajacy w przypadku pojazdow w pobliskim otoczeniu  
niniejsze sygnalizatory mialyby namalowane na komorze swietlnej: pieszego, cykliste, tramwaj, 
pociag, samochod  
f) opracowanie sygnalizatorow dla danego typu pojazdu  
niniejsze sygnalizatory mialyby namalowane na komorze swietlnej : samochod, autobus, TIR tj. 
cyklista, pieszy, pociag, tramwaj  
 
Uzasadnienie :  
Duzo zdarzen drogowych jest z powodu braku ostroznosci, brawury, martwego pola, braku 
komunikacji miedzypojazdami, kultury, braku domniewania ze ruch otwarty to mozna jechac ( albo 
cos sie wydarzy albo nie ) tzw. " ryzyk, kwizyk ", a wrecz gna kierujacy zamiast zachowac szczegolna 
predkosc i dostosowac predkosc by bezpiecznie zahamowac i zminimalizowac gwaltowne hamowanie 
zarowno swojego jak i nastepczych pojazdow.  
W przypadku powiedzmy :  



1. Zmiany pasa ruchu, kierunku sa zajete, kierujacy nie widzi pieszych, cyklistow lub innego pojazdu ( 
w szczegolnosci na skrzyzowaniach ) gdzie nie ma kontynuacji jazdy, a pojazdy sa na skrzyzowaniu lub 
w obszarze, przez co powstaje martwe pole i dochodzi do kolizji w bok 
2. Pojazdy sa ustawione na drodze kierujacy chce wyjechac z parkingu, drogi podporzadkowanej, 
drogi z pierwszenstwem i nie widzi w zwiazku z zatorem drogowym czy na pasie przeciwleglym nie 
ma ruchu prawidlowego czy wyprzedzania, czy wyprzedzania jazdy pod prad ( bo nie ma komunikacji 
m.in kierujacymi i jest martwe pole ) tak samo jest martwe pole podczas wyprzedzania, wymijania i 
omijania.  
Dlatego uwazam, ze pismo jest w pelni uzasadnione celem podniesienia bezpieczenstwa w ruchu 
drogowym, szynowym dla kierujacych: cyklistow, kierowcow samochodow, kierowcow pojazdow 
dostawczych i ciezarowych, kierujacego wozkiem, motocyklistow, motorniczych, maszynistow oraz 
pieszych jako rowniez uczestnikow ruchu i przecinania sie kierunkow.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
*) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy :  



   
Sent: Thursday, August 22, 2019 3:35 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2108/4/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Minister ds. Zdrowia 
Sz.P. Rzecznik Praw Pacjenta 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Szpitale w okręgu Częstochowskim, Częstochowskie 
Sz.P. Samorządy gminne i powiatowe w okręgu Częstochowskim, celem wprowadzenia w Gminnych, 
Powiatowych Ośrodkach Zdrowia 
 
Zakres: 
- Oddziały 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna 
- Nocna Opieka Zdrowotna 
- Świąteczna Opieka Zdrowotna 
- Weekendowa Opieka Zdrowotna 
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
opracowanie specjalnego programu darmowego "sms" dla personelu medycznego, który 
powiadamiałby pacjentów ile pacjentów jest przed nimi, o której jest przypuszczalny termin wizyty.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Thursday, August 22, 2019 4:36 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Załączniki c.d. do SO 2108/1/2019 
 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
Polskie Linie Kolejowe 
Przewoźnicy tramwajowi 
 
Temat: 
1. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
sygnalizatory dla : pieszych, cyklistów, motorniczych, maszynistów, kierowców samochodów, 
kierowców autobusów, kierowców ciężarowych pojazdów, motocyklistów, motorowerzystów celem 
bezpiecznego zatrzymania pojazdu.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Thursday, August 22, 2019 3:50 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: załączniki cd. do SO 2108/1/2019 oraz do "Załączniki c.d. SO 2108/1/2019" z dnia 
dzisiejszego z godziny 04:36 
 
Minister ds. Infrastruktury  
Komenda Główna Policji 
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
Polskie Linie Kolejowe 
Przewoźnicy tramwajowi 
 
Temat: 
1. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
a) załączniki do "Załączniki c.d. do SO 2108/1/2019" z dnia 22.08.2019r. godz. 04:35;  
b) pisma SO 2108/1/2019 z dnia 21.08.2019r. z godziny 10:44 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Thursday, August 22, 2019 3:58 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2208/5/2019 
 
Sz.P. Minister Infrastruktury  
Sz.P. Minister Spraw Wewnętrznych 
Sz.P. Samorzady w rejonie Częstochowskim 
Sz.P. Urzędy Wojewodów  
Sz.P. Urzędy Marszałków 

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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 

poz. 1123 
 
Przedmiot pisma: 
wprowadzenie monitoringu lub fotoradaru komunikacyjnego, organizatora transportu zbiorowego, 

przewozów regularnych, gdzie fotoradar dawałby zdjęcie odrazu do organizatora z informacją 

(przyjazdu, zatrzymania, odjazdu, data otwarcia drzwi, data zamknięcia drzwi) celem 

zminimalizowania odjazdów z niezaplanowanym rozkładem jazdy.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Friday, August 23, 2019 7:37 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2308/8.2/2019 
 
Sz.P. Marszałkowie 
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim, graniczącym z okręgiem Częstochowskim 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
wprowadzenie w szkołach : 
a) zajęcia z psychologiem min. raz na tydzień 
b) zajęcia z lekarzem lub ratownikiem medycznym raz na tydzień 
c) zajęcia z kultury, wychowania komunikacyjnego itd.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Friday, August 23, 2019 7:40 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2308/7.2/2019 
 
Odbiorcy: 
Sz.P. Marszalkowie Wojewodztw  
Sz.P. Samorzady w rejonie Czestochowskim, graniczacym z okregiem Czestochowskim 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
wprowadzenie rozmowy z psychologiem przed i po zakończeniu pracy lub min. raz w tygodniu w 
szczególności w : podmiotach leczniczych, przewoźnikach regularnych, operatorów transportu 
zbiorowego, jednostkach straży pożarnej, jednostkach Policji, jednostkach Straży Miejskiej/Gminnej, 
Straży Pożarnej, Inspektoratu Transportu Medycznego, personelu medycznego w zespołach 
ratownictwa medycznego, personelu medycznego w szpitalach, nauczycieli itd. celem : 
a) zminimalizowania wypalenia zawodowego; 
b) dobrej reputacji przedsiębiorstwa, organu; 
c) dobrej opinii publicznej i zaufania publicznego; 
d) radzenia ze stresem, danej sytuacji  
e) poradzenia sobie samym z sobą, danego pracownika 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Sunday, August 25, 2019 8:45 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2508/3/2019 
 
SPOSTRZEŻENIE WIELOZAKRESOWE CELEM WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW Z PRZEWOŹNIKAMI. 
ZARZĄDCAMI DRÓG 
bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa 
 
 
Sz.P. Minister ds. Infrastruktury  
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Sz.P. Samorządy w rejonie Częstochowskim w tym południe województwa łódzkiego 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Przewoźnicy tramwajowi w Polsce  
Sz.P. Producenci samochodowi w Polsce 
Sz.P. Przewoźnicy przewozów pasażerskich  w Polskich pociągach (celem zoopiniowania ciągu 
komunikacyjnego na którym się poruszają zakres pkt. 1) 
 
Temat: 
1. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym poprzez wyposażoną infrastrukturę 
drogową, szynową  
2. zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowym poprzez wyposażenie pojazdów 
samochodowych, szynowych w wyświetlacz HUD zawierający potrzebne informacje : prędkość, oraz 
dioda np. ruchu  
 
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 (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) 
 
Przedmiot: 
wprowadzenie nowych sygnalizatorów na drogach informujących oraz diod do pojazdów 
informujących, że w danej odległości, w danym miejscu może dojść do wypadku.  
Ciąg dalszy do :SO 2108/1/2019, SO 2108/2/2019, SO 2208/6/2019 
oraz : 
a) pomalowane pasy (znaki drogowe poziome), przejścia dla pieszych, przejazdy lakierem lub farbą 
fluorescencyjną odbijającą światło księżyca lub z refrektorów celem zwiększenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym;  
b) montaż w pojazdach wyświetlaczy HUD z funkcją widzenia na podczerwień;  
c) montaż ekranów na przejazdach, skrzyżowaniach wyświetlaczy pokazujący wlot danego 
skrzyżowania, przejazdu z funkcją rownież na podczerwień i czujnikami ruchu oraz ewentualnie z 
prędkością i odległością danego pojazdu, pieszego jako linii bezpieczeństwa 
d) wyposażenie skrzyżowań, przejazdów, pojazdów w linie bezpieczeństwa i rzucające linie 
bezpieczeństwa 
 
--  



z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Tuesday, August 27, 2019 4:34 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2708/7/2019 
 
Sz.P. Minister ds. Infrastruktury 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy za pośrednictwem Marszałków 
Sz.P. Wojewodowie 
Sz.P. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Sz.P. Samorządy za pośrednictwem Wojewody  
Sz.P. Samorządy gminne i powiatowe, powiatów: Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Zawierciańskiego, Oleskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego, 
Wieluńskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego 
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
mając na uwadzę fakt, że przewoźnik przewozów regularnych i specjalnych musi wnieść wniosek do : 
a) wójta, burmistrza gminy jeśli chcę wykonywać usługę na obszarze gminy;  
b) wójta, jeśli chcę wykonywać usługę na obszarze gminy wiejskiej;  
c) burmistrza, prezydenta miasta jeśli przewozy mają odbywać się w ramach komunikacji miejskiej; 
d) burmistrza albo prezydenta miasta w którym siedzibę ma związek międzygminny  
e) prezydenta miasta na prawach powiatu - jeśli przewozy mają odbywać się na terenie miasta i 
sąsiedniego powiatu 
f) starosty - jeśli przewozy mają odbywać się na terenie powiatu  
g) marszałka województwa - jeśli przewozy mają odbywać się na terenie województwa, poza 
obszarem jednego powiatu 
h) marszałka województwa właściwego do siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jeśli 
przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa 
 
wnoszę w ramach kompetencji o wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy w 
szczególności : 
a) odjazdów przed czasem;  
b) przyjazdów przed czasem; 
c) odjazdów po czasie;  
d) brak zrealizowanego kursu; 
w postaci obserwacji lub zagrania roli "tajemniczego pasażera, klienta" celem lepszego 
udokumentowania dokumentu przewozowego.  
 
Kierowcy przewoźników mogą wykonywać odjazdy przed czasem przez co cierpi całe 
przedsiębiorstwo, opinia publiczna danego przewoźnika gdzie nie gdzie jest czasem podległym 
władzy terytorialnej jako spółka handlowa gminy, powiatu, województwa.  
Niektórzy mieszkańcy w szczególności na wsi, przejezdni, turyści, obcokrajowcy poprostu mają 
niewiedzę z danego zakresu prawa transportowego, przewozowego i nie chcą się bawić w takie 



odlegle czasowo sprawy z zakresu postępowania administracyjnego w niniejszym przedmiocie, czy o 
odszkodowanie ponieważ niektórym również szkoda czasu i nerwów.  
Co niektórzy dokonują krytyki przez co zmniejszają się dobra osobiste spółki, przewoźnika, operatora 
transportu zbiorowego albo dokonują hejtu.  
Niektórzy młodzi ludzie nie mają refleksji a reagują frustracją niszcząc mienie w postaci 
zdewastowanych wiat, rozkładów jazdy.  
 
Dlatego postanowiłam do państwa napisać w celu dokonywania kontroli obserwacyjnej lub wcielenia 
się w tajemniczego klienta celem respektowania charakteru pracy kierowcy, jego obowiązków jakim 
jest odjazd z zaplanowanym rozkładem jazdy w wydanym zaświadczeniu na przewozy regularne, 
specjalne oraz pozostałe.  
 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 3:01 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2808/1/2019 
 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, 
Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
przekładam projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie województwa 
Częstochowskiego celem zebrania min. 100.000 tysięcy podpisów i złożenia takiej inicjatywy lub 
podobnej w danym przedmiocie.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



 

 
 
 
 
Sent: Thursday, August 29, 2019 6:38 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2908/1/2019 
 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, 
Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 
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 (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) 
 
Przedmiot pisma: 
załączniki w sprawie województwa Częstochowskiego.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Thursday, August 29, 2019 7:26 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2908/3/2019 
 
OPINIA WIELORESORTOWA NAD POPRAWĄ JAKOŚCI POWIETRZA, WODY, GLEBY celem 
wykorzystania w teraźniejszości lub i też przyszłości 
 
Sz.P 
Minister ds. Administracji 
Minister ds. Ochrony Środowiska (MOŚ) 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
Instytut Ochrony Środowiska 
Państwowa Rada Ochrony Środowiska (MOŚ) 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody (MOŚ) 
Marszałkowie Województw 
Samorządy Częstochowskie, w rejonie Częstochowskim (czyli gminy, powiaty sąsiadujące/graniczące 
z powiatem: Częstochowskim, Kłobuckim, Lublinieckim, Myszkowskim) a są to powiaty (w tym gminy) 
: Wieluński, Radomszczański, Pajęczański, Oleski, Zawierciański, Włoszczowski oraz z uwagi na fakt 
graniczenia z dawnym terenem województwa Częstochowskiego również powiat Wieruszowski 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z zakresu : 6, 9, 10 
 
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 (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) 
jako 25 letnia obywatelka Polski i Inicjatorka Społeczna od 2016 przekładam spostrzeżenia 
 
Przedmiot: 
1. montaż oczyszczalni powietrza w okolicy oczyszczalni ścieków składających się z biofiltrów celem 
zminimalizowania nieprzyjemnych zapachów lub innych zanieczyszczeń;  
2. opracowanie projektu nad oczyszczaczem powietrza : adsorbentów, katalizatorów, 
koncentratorów, dopalaczy katalitycznych przepływowych.rewersyjnych.termicznych, rekuperatorów 
na budynkach lub jako nasadki kominów celem oczyszczenia powietrza w 100% z wszelkich 
zanieczyszczeń;  
3. opracowanie projektu nad oczyszczaniem wody i gleb w postaci oczyszczalni roślinnych, glebowo-
roślinnych, glebowo-korzeniowych w szczególności w lasach, w pobliżu lasów lub terenach 
nieużytkowych (niezabudowanych);  
4. opracowanie projektu nad oczyszczaniem powietrza w postaci oczyszczalni roślinnych, glebowo-
roślinnych, glebowo-korzeniowych w szczególności w lasach, w pobliżu lasów lub terenach 
nieużytkowych (niezabudowanych);  
5. opracowanie projektu nad oczyszczalniami powietrza na dachach przez zielone dachy, panele 
fotokalizacyjne lub liście biosolarne;  
6. opracowanie projektu nad podziemnymi (tunelowymi), szybami oczyszczalniami powietrza w 
postaci podobnego obiektu do naziemnych obiektów wentylacyjnych takie jakie są np. przy 



szpitalach, tunelach, tunelach metra tylko że byłyby to oczyszczalnie powietrza w szczególności przy 
drogach o natężonym ruchu komunikacyjnym;  
7. opracowanie projektu nad współpracą z Chinami lub opracowanie projektu na bazie oczyszczalni 
powietrza lub wykorzystanie w razie możliwości prawnej celem montażu mini oczyszczaczy na 
dachach, kominach itd; 
8. opracowanie projektu nad mobilnymi oczyszczalniami powietrza, wody, gleby. 
9. budowa chodników fotokalizacyjnych 
10. budowa kładek, mostków fotokalizacyjnych, biosolarnych 
11. opracowanie projektu nad budownictwem z roślinami wspinaczkowymi tworząc zielone ściany  
 
Oparcie: 
http://zwik.skawina.pl/oczyszczalnia,oczyszczanie_powietrza 
https://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/urzadzenia-do-oczyszczania-
powietrza,248,0,1304824.html 
https://dzienniknaukowy.pl/nowe-technologie/w-chinach-powstala-100-metrowa-wieza-do-
oczyszczania-powietrza 
https://www.google.com/search?q=naziemne+obiekty+wentylacyjne&client=firefox-b-
d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIuaG3qKfkAhUSjqQKHSaHBswQ_AU
IESgB&biw=1920&bih=926 
https://hvacpr.pl/okiem-praktyka/rekuperatory-w-systemie-rozproszonym-wentylacja-przyszlosci 
https://nt.interia.pl/raporty/raport-inteligentne-miasto/smartcity/news-liscie-biosolarne-oczyszcza-
powietrze-londynu,nId,2965735 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotokataliza 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Friday, August 30, 2019 9:11 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: WYCIĄG SO 3008/1/2019 
 
Inicjatorka Społeczna  
SO 3008/1/2019 
 
Sz. P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Sz.P. Samorządy Częstochowskie, w rejonie Częstochowskim (czyli gminy, powiaty 
sąsiadujące/graniczące z powiatem: Częstochowskim, Kłobuckim, Lublinieckim, Myszkowskim) a są to 
powiaty (w tym gminy) : Wieluński, Radomszczański, Pajęczański, Oleski, Zawierciański, Włoszczowski 
oraz z uwagi na fakt graniczenia z dawnym terenem województwa Częstochowskiego również powiat 
Wieruszowski  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 

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 od 2016 roku. 
 
Przedmiot pisma : 
1. (...) 
2. Wprowadzenie : znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczego oddzielnych dla : pieszego, danego typu 
pojazdu zmotoryzowanego, danego typu pojazdu niezmotoryzowanego 
3. Wprowadzenie : znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczego oddzielnych dla danego uczestnika ruchu 
drogowego 
4. Wprowadzenie znaków:  
- zakaz jazdy na koniu  
- zakaz jazdy quadem  
- zakaz jazdy deskorolką  
- zakaz jazdy rolkami  
- zakaz jazdy pojazdem poniżej 3,5 tony 
- zakaz jazdy pojazdem terenowym  
- zakaz jazdy pojazdem nie terenowym  
- znaki dla np. pojazdu poniżej 3,5 tony masy całkowitej  
- znaki dla np. pojazdu poniżej 3,5 tony masy własnej 
- znaki dla np. pojazdu powyżej 3,5 tony masy całkowitej 
- znaki dla np. pojazdu powyżej 3,5 tony masy własnej 
- pierwszeństwa łamanego  



- pierwszeństwa łamanego w którym piesi mogą przechodzić po ulicy publicznej przed pojazdem  
- znak równości dwóch szczebli hierarchii ruchu drogowego 
- zakaz pieszego z zwierzęciem domowym  
- zakaz pieszego z zwierzęciem gospodarstwa rolnego  
5. Wprowadzenie znaków uprzedzających informującym o danym znaku, skrzyżowaniu itd.  
 
 Uzasadnienie: 
Mając na uwadzę liczbę wypadków, kolizji z udziałem pieszego, cyklistów wnoszę o wprowadzenie 
prawa jazdy dla cyklistów itd. a dla pieszych prawo uczestnika ruchu drogowego.  
Znak równości dwóch szczebli hierarchii ruchu drogowego - to znak w którym jest powiedzmy 
sygnalizacja świetlna i znak STOP. Co prawda sygnalizator jest nadrzędny np. kolor czerwony od 
strzałek zielonych i jest pierwszeństwo sygnalizatora nad znakami ale powiedzmy jest zielone światło 
i znak STOP w związku z czym mimo sygnału zielonego będzie się musiał zatrzymać kierowca np. 
przed przejazdem lub w miejscach gdzie dochodzi do wypadku.  
Znak dla danego typu pojazdu to np. (samochód) i dane ograniczenie.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Friday, August 30, 2019 6:36 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3008/9/2019 
 
Inicjatorka Społeczna  
SO 3008/9/2019 
 
Sz. P. Minister ds. Infrastruktury  
Sz. P. Komenda Główna Policji 
Sz. P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Sz.P. Samorządy Częstochowskie, w rejonie Częstochowskim (czyli gminy, powiaty 
sąsiadujące/graniczące z powiatem: Częstochowskim, Kłobuckim, Lublinieckim, Myszkowskim) a są to 
powiaty (w tym gminy) : Wieluński, Radomszczański, Pajęczański, Oleski, Zawierciański, Włoszczowski 
oraz z uwagi na fakt graniczenia z dawnym terenem województwa Częstochowskiego również powiat 
Wieruszowski  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 

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 od 2016 roku. 
 
Przedmiot pisma : 

1. wyposażenie każdego mostu, kładki w specjalne większe płotki celem zminimalizowania prób 
samobójczych; 

2. wprowadzenie badań, analiz nad wprowadzeniem systemu podgrzewania dróg, chodników w 
szczególności w okolicy przejść dla pieszych, skrzyżowań, przejazdów; 

3. wprowadzenie badań, analiz nad wprowadzeniem specjalnego zadaszenia dróg lub 
zadaszenia specjalnym materiałem w okolicy przejść, skrzyżowań, przejazdów;  

4. wprowadzenie badań, analiz nad systemem wysuszenia dróg z odwodnieniem;  
5. wprowadzenie badań, analiz nad montażem mat antypoślizgowych lub specjalnego materiału 

na chodnikach, mostach, drogach w szczególności w okolicy przejść dla pieszych, skrzyżowań, 
przejazdów; 

6. wprowadzeniem i montażem nawierzchni antypoślizgowych lub innej nawierzchni 
zminimalizującej prędkość i poślizg na przejściach, skrzyżowaniach, samym skrzyżowaniu, 
przejazdach, przed skrzyżowaniami, przed przejściami, za skrzyżowaniami, za przejściami, za 
przejazdami  



Uzasadnienie:  
W dniu 30 sierpnia 2019 roku (trzydziestego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) 
postanowiłam przedstawić swoje spostrzeżenia administracji rządowej oraz samorządowej w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na uwadzę fakt, że śliska nawierzchnia wydłuża drogę 
hamowania albo że śliska nawierzchnia może powodować szkody dla podróżnych (pieszych) w 
postaci uszczerbku na zdrowiu postanowiłam podzielić się z Państwem niniejszą inspiracją celem 
poprawy ruchu drogowego.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Sunday, September 1, 2019 10:46 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0109/6/6/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

SO 0109/6/6/2019 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz. P. Minister ds. Infrastruktury  
Sz. P. Komenda Główna Policji 
Sz. P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za pośrednictwem Marszałka 
Sz.P. Samorządy Częstochowskie, w rejonie Częstochowskim (czyli gminy, powiaty 
sąsiadujące/graniczące z powiatem: Częstochowskim, Kłobuckim, Lublinieckim, Myszkowskim) a są to 
powiaty (w tym gminy) : Wieluński, Radomszczański, Pajęczański, Oleski, Zawierciański, Włoszczowski 
oraz z uwagi na fakt graniczenia z dawnym terenem województwa Częstochowskiego również powiat 
Wieruszowski  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

"stopka" : 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, Szanowni Państwo  
Zwracam się uprzejmie do Państwa celem rozważenia wprowadzenia: 

1. wprowadzenie znaku lub montażu tabliczek T0 o treści "dochodzi do ścinania drogi, 
pasa ruchu";  



2. wprowadzenie znaku lub montażu tabliczek T0 o treści "najeżdżania na pas 
przeciwległy lub oś jezdni przy włączaniu do ruchu, zmiany kierunku ruchu"; 

3. wprowadzenie specjalnego wyświetlacza "lokalizacji GPS pojazdów na danym 
skrzyżowaniu, przejeździe, przejściu" oraz innych uczestników ruchu drogowego; 

4. wprowadzenie znaku lub montażu tabliczek T0 o treści "wymijanie, omijanie, 
mijanie" dochodzi do wjazdu na oś jezdni lub pas przeciwległy, zachowaj 
ostrożność"  

Uzasadnienie: 
W dniu 1 września 2019 roku, postanowiłam napisać swoje spostrzeżenia do Zarządców 
Dróg, władzy rządowej celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Nie raz występuje takie zdarzenia, że podczas wyprzedzania rowerzystów, pieszych 
dochodzi do najeżdżanie na pas przeciwległy, podczas cofania, podczas zmiany kierunku 
pasa ruchu oraz w niektórych przypadkach dochodzi do ścinania osi jezdni, pasa ruchu czy 
skrzyżowania, zakrętu.  
 

--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Monday, September 2, 2019 3:49 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0209/8/20/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0209/8/20/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, 
Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew, Radków), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, 
Koszęcin, Pawonków  
 

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: 
Przykład budżetu województwa Częstochowskiego 
 
Planowany budżet 
wyodrębniony z 

      



środków 
marszałków na 
rzecz 
województwa 
Częstochowskiego 
poprzez 
przekazanie 
środków z 
Marszałków na 
rzecz Marszałka 
Częstochowskiego 
Powiat Na os. Osób Suma Jednostka   
Częstochowa 3021.98 212000 640659760 Śląskie   
Częstochowski 3021.98 135227 408653289.46 Śląskie   
Myszkowski 3021.98 71396 215757284.08 Śląskie   
Lubliniecki 3021.98 76760 231967184.8 Śląskie   
Zawierciański 3021.98 119100 359917818 Śląskie   
Kłobucki 3021.98 85094 257152366.12 Śląskie   
Gm. Secemin 4307.2 4856 20915763.2 Świętokrzyskie   
Gm. Moskorzew 4307.2 2730 11758656 Świętokrzyskie   
Gm. Radków 4307.2 2537 10927366.4 Świętokrzyskie   
Radomszczański 3649.63 113923 415776798.49 Łódzkie   
Wieluński 3649.63 77017 281083553.71 Łódzkie   
Wieruszowski 3649.63 42255 154215115.65 Łódzkie   
Pajęczański 3649.63 51850 189233315.5 Łódzkie   
Suma  994745 3198018271.41 3.198 mld   
 
994745 x 5 zl os. = 4 mln budzetu obywatelskiego od mieszkancow 9 powiatow x 2000 firm x 15 dni 
pracy x 5 zl paragon x 5 klientow = 9*2000*15*5*5 = 6 mln 750 tysiecy dodatkowego budzetu 
obywatelskiego.  
w związku z czym budżet byłby ok. 10 mln miesięcznie budżetu obywatelskiego z sponsoringu lub 
opłaty miesięcznej na osobę do opłaty lokalnej gdzie niniejszą kwotą rozdyspoznowali by sami 
mieszkańcy na co przeznaczyć na zadania ogólnowojewódzkie oraz 3,198 mld złotych na podział na 
osobę lub na powiat lub na gminę tworząc równoczesną kwotę czyli 3,198 mld : 11 powiatów. 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Tuesday, September 3, 2019 9:39 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0309/2/22/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0309/2/22/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Ochrony Środowiska, Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych, Główny 
Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, 
Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew, Radków), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, 
Koszęcin, Pawonków  
Sz.P. Marszałkowie Województw 
 

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: 



1. wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu lub co jakąś odległość ogólnodostępnych szaletów w 
miejscowości, gminnych celem zminimalizowania zachowań nieobyczajowych w postaci 
załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym co jest zgorszeniem publicznym lub 
nawet zanieczyszczeniem gleby i wody;  

2. wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu budki telefonicznej lub co jakąś odległość celem 
szybkiego powiadamiania ratunkowego w przypadku zagrożenia.  

 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Wednesday, September 4, 2019 3:25 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0409/3/30/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0409/3/30/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister ds. Zdrowia 
Sz.P. Minister ds. Spraw Wewnętrznych 
Sz.P. Komenda Główna / Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 
Sz.P. Komenda Główna / Wojewódzkie Policji 
Sz.P. Związek Główny i Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych 
Sz.P. Samorządy gminne, powiatowe okręgu Częstochowskiego w tym powiaty : Wieluński, 
Wieruszowski, Pajęczański, Radomszczański itd. w związku z graniczącym okręgiem  
Sz.P. Marszałkowie Województw 
 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
nie jest to : informacja / oferta handlowa, marketingowa a spostrzeżenia celem interesu 
publicznego, sugestie inspiracyjne 

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: 

1. Zwracam się uprzejmie do Państwa celem wyposażenia każdego radiowozu, wozu 

pożarniczego, wozu ratownictwa technicznego w urządzenie do kompresji klatki 

piersiowej, defibrylator AED, maseczkę reanimacyjną, ambu, termometr, czujnik CO, 

glukometr, ciśnieniomierz,pulsoksymetr do badania pulsacji i perfuzji i SpCO oraz SpMET, 

EKG;  



2. Zwracam się uprzejmie do Państwa celem wyposażenia każdego radiowozu, wozu 

pożarniczego, wozu ratownictwa technicznego w środki lecznicze, w środki stosowane w 

zaawansowanym lub podstawowych zabiegach reanimacyjnych, środki lecznicze 

stosowane w Zespołach Ratownictwa Medycznego, termometr, czujnik CO, glukometr, 

ciśnieniomierz,pulsoksymetr do badania pulsacji i perfuzji i SpCO oraz SpMET, EKG w 

przypadku posiadania na zmianie wykwalifikowanego ratownika medycznego lub 

ratownika KPP po odpowiednim przeszkoleniu zawodowym; 
3. Każdy : strażak, strażnik, funkcjonariusz policji, funkcjonariusz inspektorat transportu 

drogowego, funkcjonariusz straży granicznej itd. moim zdaniem winien posiadać certyfikat 

Ratownika KPP celem uprawnienia do zabiegów reanimacyjnych.  

--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Wednesday, September 4, 2019 11:37 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0409/5/32/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0409/5/32/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister ds. Administracji, Infrastruktury 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy Okręgu Częstochowskiego  w tym powiaty : Wieluński, Wieruszowski, Pajęczański, 
Radomszczański itd. w związku z graniczącym okręgiem  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Komenda Główna Policji (celem zoopiniowania pomysłu) 
 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
nie jest to : informacja / oferta handlowa, marketingowa a spostrzeżenia celem interesu 
publicznego, sugestie inspiracyjne 

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: 

1. wprowadzenie znaku lub tabliczek T0 - zakaz wjeżdżania między pojazdami;  
2. wprowadzenie znaku lub tabliczek T0 - zakaz wyprzedzania w miejscu gdzie są 2 pasy ruchu i 

nie ma pasa oddzielajacego między pojazdami;  
3. wprowadzenie ograniczeń prędkości przed : 

a) przejazdami 
b) przejściami 
c) skrzyżowaniami 
zarówno dla pojazdów szynowych jak i samochodowych 



4. wprowadzenie montażu dodatkowych komór sygnalizatora obok sygnalizatora jako 
dodatkowy, awaryjny w przypadku gdy jakaś sygnalizacja zostanie uszkodzona lub powstanie 
awaria, wtedy załączy się awaryjna sygnalizacja świetlna;  

5. wprowadzenie montażu lusterek drogowych, kamer i wyświetlaczy z monitoringu przed i na : 
a) przejazdach 
b) przejściach  
c) skrzyżowaniach 

6. wprowadzenie montażu separatorów i barierek między pasami lub w miejscach gdzie 
dochodzi do nielegalnego wyprzedzania, zakrętach jako urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego celem zminimalizowania wypadków, wyścigów, kolizji, przekraczania prędkości  

Niniejsze pismo kieruję do Państwa mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu celem 
zminimalizowania wypadków, kolizji oraz popełnianych wykroczeń.  
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Sunday, September 8, 2019 5:53 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: KSO 0509/4/38/2019, K (korekta) 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

KSO 0509/4/38/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  
Przekazuję państwu załączniki w sprawie województwa Częstochowskiego celem 
stosownego wykorzystania w ramach potrzeb przynależności i więzi.  



Więzi kulturowe, społeczne, gospodarcze 
terytorialne województwa Częstochowskiego przyszłego 

 

 

Dział I 
więzi kulturowe “kult” przykłady 

Zalicza się m.in: tradycje, kuchnie, historyczne ziemie, kulturę, turystykę o znaczeniu 
kulturowo-gospodarczym, obiekty turystyczne tj. : kina, teatr, amfiteatry, galerie, muzea, 
biblioteki, ośrodki kultury, cyrki, filharmonie, obiekty sportowe 

 

Do tradycji można uznać : 

• pielgrzymki krajowe, zagraniczne do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej 
kult sakralny;  

• turystyka do : Kościoła św. Jakuba, Kościoła św. Barbary, Kościoła św. Zygmunta, 
Archikatedra św. Rodziny w Częstochowie 
kult sakralny;  

• turystyka do : placu Daszyńskiego dawniej cmentarz, placu Biegańskiego, Alei 
Najświętszej Maryi Panny, cmentarz żydowski, 
kult sakralny; 

• turystyka do Getta Częstochowskiego 
kult etniczno-historyczny; 

• turystyka do Dworca Głównego PKP gdzie w tym miejscu był Kolej Wiedeńska 
kult historyczny;  

• turystyka do Placu Katyńskiego a tym samym starego dworca PKP 
kult historyczny; 

• turystyka: Park Miniatur 
• turystyka do Lasu Aniołowskiego  

kult historyczny : pozostałości po wojsku  
• turystyka do Cmentarza Komunalnego 

kult historyczny : pozostałości po wojsku (bunkrów)  
• turystyka do Częstochowy jako: 

kultu sakralnego : stolica duchowieństwa w Polsce 
kultu historycznego : stolica państwa podziemnego po Warszawie 

• turystyka do kamieniołomy, parku wypoczynkowego Lisiniec, Góra Ossona, rezerwat 
przyrody Zielona Góra, góra Młodosowa, hałdy kopalniane 

• festyny w : 
- Placu Biegańskiego 
- Amfiteatrze 
- Placu Wypoczynkowym “Lisiniec”  

• współpraca, koncerty, wycieczki o podłożu kulturalnym w : 
a) Gminnych Ośrodkach Kultury z Regionalnym Ośrodkiem Kultury (dawniej 
Wojewódzkim w Częstochowie) 
b) Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 



c) Muzeum Częstochowskie, Rezerwat Archeologiczny, Muzeum Jana Pawła II, 
Muzeum Jasnogórskie, Muzeum Haliny Poświatowskiej  
d) Amfiteatr Częstochowski 
e) Cinema City oraz Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie 

• kultura piłki nożnej w postaci stadionów i boisk ludowych z zakresu Okręgu 
Częstochowskiego Piłki Nożnej 

• kultura sportowa m.in : Aeroklub Częstochowski, Tor Wyścigowy, CKM Włókniarz, 
KS Wiktoria, KS Raków, KS Skra, Aquapark, Hala Polonia, Hala Częstochowa 

Dział II 
więzi gospodarcze “samorząd” przykłady 

• Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie 
• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie 
• Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza w Częstochowie  
• Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
• Częstochowski Okręg Przemysłowy, Częstochowski Park Przemysłowy 
• Częstochowski Okręg Rudonośny Kopalnictwa Rud Żelaza  
• Częstochowski Okręg Włókienniczy (3 zakłady włókiennicze dawniej, szkolnictwo) 
• Częstochowski Okręg Rolniczy (różne organizacje rolnicze w tym KRUS) 
• Częstochowski Okręg Drzewny (zalesienie na około, tartaki) 
• Częstochowski Okręg Rudonośny Hutnictwo oraz huta szkła 
• Więzi zawodowe (samorząd społeczny) różne stowarzyszenia, fundację, organizację, 

izby w tym felczerów gdzie Częstochowa uczyła felczerów jak i ratowników 
medycznych w szkołach policealnych, związki zawodowe  

• Magistrala kolejowa 
• Lotnisko Częstochowa – Rudniki  
• Droga krajowa : 1, 43, 46, 91 
• Droga krajowa : A1 
• Droga międzynarodowa : E75 z 1 
• Droga wojewódzka : 483, 491, 494, 786, 907, 908 
• Droga kolejowa w tym dojazdowe: numer : 1, 61, 146, 155, 700, 701, 703, dojazdowe: 

686, 687, 131, 181, 64 
• Ruch lotniczy nad Częstochową, okolicami 

Dział III 
więzi społeczne “samorząd” przykłady 

• więzi terytorialne (gmina, powiat, województwo) według historii (wspólnota); 
• więzi terytorialne (historia ziemi); 
• więzi terytorialne (kuchnia, dialekt mowy);  

• więzi terytorialne subregionu, samorządu (graniczącego, ościennego, sąsiadującego, 
wcielonego, oddzielonego) 

• więzi terytorialne subregionu, samorządu (graniczącego, ościennego, sąsiadującego, 
wcielonego, oddzielonego)w innym województwie, powiecie, gminie ale sąsiedzkiej bliskości 
z danym obszarem, okręgiem jako fizyczna bliskość czasowa lub odległościowa (geograficzna) 
i lokalizacyjna 

• przynależność (miejscowa, właściwa);  



• przynależność czasowa (bliskości); 
• przynależność odległościowa (bliskości); 
• decentralizacja  
• scentralizacja 
• grono towarzyskie 
• grono rodzinne (pokrewieństwo, powinnowactwo) 

stosunki: 
• grono towarzyskie szkolne 
• grono towarzyskie zakładowe 
• grono towarzyskie (dyskoteki, imprezy masowe, kluby, koncerty) 

Dział IV 
scentralizacja w tym delegatury okręgu bez rozproszenia z rozproszeniem 

przykłady 

• Klasztor 00 Paulinów Jasna Góra;  
• Katedra Św. Rodziny;  
• Kuria Częstochowska;  
• Filharmonia Częstochowska; 
• Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie; 
• Archidiecezja Częstochowska; 
• Częstochowa Lotnisko Rudniki; 
• Częstochowski Tor Wyścigowy;  
• CKM Włókniarz Klub Żużlowy;  
• RKS Raków Klub Sportowy;  
• KS Skra Częstochowa;  
• Muzeum Częstochowskie;  
• Amfiteatr Częstochowski;  
• Zakład Staropolski PKP Energetyka; 
• Zakład Częstochowa PLK;  
• MPK Częstochowa 
• Taxi 
• Niższe Seminarium Duchowe 
• Wyższe Seminarium Duchowe 
• Wyższa Szkoła Zarządzania 
• Akademia Polonijna 
• Wyższa Szkoła Lingwistyczna  
• Uniwersytet im. Jana Długosza  
• Politechnika Częstochowska 
• Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 
• Urząd Marszałkowski w Częstochowie 
• Urząd Wojewódzki w Częstochowie  
• Izba Obrachunkowa w Częstochowie 
• Generalna Dyrekcja Dróg,Mostów w Częstochowie 
• Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 
• Oddział ZUS 
• Oddział regionalny KRUS 
• Okręgowa Izba Aptekarska  
• Okręgowa Izba Lekarska 
• Okręgowa Izba Pielęgniarek, Położnych 



• Okręgowa Rada Adwokacka  
• Okręgowa Rada Radców Prawnych 
• Obwodowy Urząd Miar  
• Urząd Probierczy  
• Izba Administracji Celno-Skarbowej  
• Skład celny  
• PKS Częstochowa 
• Przedsiębiorstwo “wodociągi częstochowskie”  
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
• Wojewódzki Inspektorat Handlowy  
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Nasiennictwa  
• Wojewódzki Konserwator Zabytków  
• Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
• Biuro Paszportowe 
• Straż Rybna Wojewody  
• Straż Łowiecka 
• Centrum Urazowe 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
• Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
• SPZOZ Pogotowie Ratunkowe, Baza Transportu w Częstochowie 
• Izba Wytrzeźwień  
• Wojskowa Komenda Uzupełnień 
• Pogotowie Gazowe w Częstochowie 
• Wojewódzki Urząd Pracy  
• Urząd Statystyczny 
• Zespół PKP Utrzymanie Sp. Zoo 
• Samodzielny Pododdział Policji Prewencji 
• Archiwum Państwowe Częstochowskie 
• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
• Wojewódzki Kurator Oświaty 
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (Bialska,PCK, 

Pokoju, Niepodległości) SOR (Bialska) 
• Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
• Zarząd Meliorancji iUrządzeń Wodnych delegatura z Katowic 
• Krajowa Rada Straży Miejskiej I Gminnej w Częstochowie 
• Hala Polonia obok aquapark  
• Hala Częstochowa  
• Sekcja Utrzymania Przewozów Regionalnych w Częstochowie 
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
• Regionalny Ośrodek Kultury  
• Techniczne Zakłady Naukowe 
• Krajowa Izba Wyborcza 
• Okręg Senacki, Poselski, Marszałkowski 

Dział V 
decentralizacja, przykłady (filie, rozproszone, skupione) 

• Sąd Okręgowy / Sądy Rejonowe 
• Prokuratura Okręgowa / Prokuratury Rejonowe 



• Oddział NFZ / biura terenowe  
• PKS Częstochowa / oddział w Pajęcznie  
• Samodzielne Stanowisko Dyspozytorskie (stacje w Częstochowie, Kłobucku, 

Lublińcu) rejon operacyjny 24/01 
• SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie  
• Areszt Śledczy (oddział w Wąsorzu) 
• Energetyka (oddział w Częstochowie) : Kłobuck, Częstochowa (…)  
• Zakład Staropolski PKP Energetyka 
• Hospicjum Częstochowskie 
• Inspektorat Ochrony Roślin, Nasiennictwa 
• Agencja Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa 
• Dworzec PKS 
• Dworzec Główny PKP 
• Częstochowa PKP Stradom 
• Częstochowa PKP Raków 
• Częstochowa PKP Cargo Towarowa 
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (Bialska,PCK, 

Pokoju, Niepodległości) SOR (Bialska) 
• Miejski Szpital Zespolony (Mirowska SOR, Mickiewicza, Bony) 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
 
 



  
Sent: Friday, September 6, 2019 11:27 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: OSO 0609/1/52/2019 (odpis) 
 

Inicjatorka Społeczna 

OSO 0609/1/52/2019 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Marszałkowie Województw celem wprowadzenia w szkołach, szpitalach, poradniach POZ itd.  
Sz.P. Szpitale w rejonie Częstochowskim 
Sz.P. Samorządy gminne i powiatowe w okręgu Częstochowskim celem wprowadzenia w szkołach, 
poradniach POZ itd.  
Sz.P. Minister Zdrowia (do wiadomości) 
Sz.P. Rzecznik Praw Pacjenta (do wiadomości) 
 
 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 

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, Szanowni Państwo 
Zwracam się uprzejmię do w sprawie wprowadzenia stopniowego w przypadku dobrej kondycji 
finansowej celem usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, ochrony podczas snu, wysiłku podczas 
WF, wizyt u masażysty i kosmetologa :  

1. Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w bandaże do opatrunku gipsowego oraz 
zszycia rany w szczególności zespoły "S";  

2. Wyposażenie każdego szpitala w gipsownię;  
3. Wyposażenie każdego szpitala, centrum urazowego, SOR, izby przyjęć w oddziały lub sekcje 

oddziałów w wielospecjalistyczne oddziały wieloprofilowe specjalizacji I, II stopnia jako sekcja 
ogólna zajmująca się wszystkimi schorzeniami celem leczenia pacjentów w miejscowej 
placówce lub w przypadku złego stanu zespół lekarzy z innego szpitala przyjedzie do 
miejscowego celem zminimalizowania zagrożeń z transportem; 

4. Wyposażenie każdego stanowiska łóżkowego w pulpit zawierający : tlen, próżnia, dzwonek, 
światło przyłóżkowe, kardiomonitor, pulsoksymetr HSR, EKG, glukometr, ambu, defibrylator 



AED, ciśnieniomierz, wiatraczek, oczyszczacz powietrza przepływowy, urządzenie do 
klimatyzacji i ogrzewania, lampa UV na drobnoustroje 

5. Wyposażenie każdej sali szpitalnej w : EKG, respirator, urządzenie do kompresji klatki 
piersiowej, USG, kardiomonitor, ciśnieniomierz, badanie do dna oka 

6. Wprowadzenie obowiązku montażu : kardiomonitora, pulsoksymetru HSR z oceną snu, 
holtera podczas snu celem obserwacji czy pacjent nie ma niewydolności krążenia, 
oddechowej gdzie może dojść do przyduszenia się podczas spania na boku, na brzuchu, w 
pozycji zgięciowej i na wprost, warto wspomnieć że kierowca oparty na kierownicy również 
się przydusza a nie wiadomo jak dany pacjent śpi  

7. Wprowadzenie obowiązku montażu : kardiomonitora, pulsoksymetru HSR, EKG wysiłkowe 
oraz fakultatywnie : EKG przezprzełykowe,  EKG i UKG przezskorne i przezprzelykowe podczas 
rehabilitacji  

8. Wprowadzenie obowiązku montażu : pulsoksymetru HSR, podczas zabiegu 
kosmetologicznego, fizjoterapeutycznego, masazu, u uczniow podczas cwiczen na silowni, 
WF, basenu.  

9. Wprowadzenie na oddziałach, w poradniach GOZ\POZ urządzenia samodzielnego do badania 
: alkoholu, glukozy, ciśnienia tętniczego, badanie dna oka, badanie CO wydechowego, 
pulsoksymetr HSR, kardiomonitor z wydrukiem 10 cykli dzięki przyklejonym elektrodom 
pacjent będzie mógł sam się podpiąć pod EKG i kardiomonitora lub członek rodziny lub 
współlokator na sali.  

10. Wprowadzenie w szpitalach i osrodkach POZ automatów na domowe testy laboratoryjne  

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



 Sent: Friday, September 6, 2019 11:22 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0609/2/53/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

SO 0609/2/53/2019 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister ds. Infrastruktury, Minister ds. Administracji 
Sz.P. Urząd Transportu Kolejowego 
Sz.P. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Przewoźnicy tramwajowi 
Sz.P. Komenda Główna / Wojewódzkie Policji 
Sz.P. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
za pośrednictwem Marszałków 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Samorzady gminne w rejonie Częstochowskim (okręgu Częstochowskiego i sąsiadujące) tj 
Wieluński, Pajęczański, Wieruszowski, Włoszczowski, Oleski, Radomszczański (jako graniczące 
powiaty w tym gminy) z okręgiem Częstochowskim (Częstochowa, Częstochowski, Kłobucki, 
Lubliniecki, Myszkowski, Zawierciański) > okręg SO Częstochowa 
Sz.P. Instytut Transportu Samochodowego, Pojazdów Szynowych, Dróg i Mostów 
 
 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 

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, Szanowni Państwo 
Zwracam się uprzejmie do Państwa celem ciągłych akcji lub cyklicznie co miesiąc dla osób : 
ubiegających się o prawo jazdy, ubiegających o uprawnienia, ubiegających o odzyskanie uprawnień, 
obwinionych za wykroczenia w ruchu drogowym poprzez wprowadzenie technologii: 
1. dzięki specjalnym googlom do wizualizacji przyszłości dzięki specjalnemu oprogramowaniu 
niniejszej osobie pokażą się zdjęcia z fotoprzestrog z wypadków  
2. dzięki specjalnym detoktorom ruchu, monitoringu i fotoradarze uczestnikowi ruchu drogowego na 
wyświetlaczu w pojeździe lub i w miejscu gdzie dochodzi do wypadków ( przejście, przejazd, 



skrzyżowanie ) pokazała by się wizualizacja wypadku, strefy zgniotu, wizualizacja obrażeń z udziałem 
danej osoby lub pojazdu przez nią kierowanego lub uczestniczącego 
3. dzięki specjalnym googlom do wizualizacji przyszłości dzięki specjalnemu oprogramowaniu 
niniejsze osoby w tym osoby uczestniczące miały by założone google, które by pokazały wizualizację 
tych osób jako rannych, zabitych w danym pojeździe lub z udziałem danego pojazdu  
4. montaż fotoprzestrog na peronach, przystankach, przejściach oraz w pojazdach transportu 
zbiorowego  
5. montaz barierek celem wygrodzenia : torowisk, przestrzeni miedzy torami czy pasów ruchu w 
pobliżu : zakrętów, skrzyżowań, przejazdów, przystanków, przejść  
6. montaż rzutników które pokazywały by wypadek z udziałem danego pojazdu lub danego uczestnika 
ruchu rzucującego na podłoże oraz jakby miało to miejsce na wprost na tym samym poziomie coś 
podobnego do kurtyn świetlnych jeśli nie stwarzają zagrożenia ekologicznego (przykład: 
https://kultura.trojmiasto.pl/Tak-wygladaja-nowoczesne-sygnalizacje-Mamy-je-tez-w-Trojmiescie-
n63362.html?strona=3) ale można to rozbudować zarówno sygnalizator jak i kurtyna 
7. montaż na tyłach pojazdów wyświetlaczy z przodu pojazdu oraz na przodach z tyłu pojazdu w tym 
montaż lusterek drogowych przy końcach i początkach np. przystanków, dzięki temu pieszy, pojazd 
lub motorniczy/maszynista będzie widział czy nie ma żadnego pieszego za pojazdem lub innego ruchu 
8. montaż w miejscach kolizyjnych: 
a) szlabanów dla pojazdów samochodowych na : przejściach, skrzyżowaniach, przejazdach 
tramwajowych (skoro mają zastosowanie przy bramkach na autostradzie, parkingach, drogach 
wewnętrznych, drogach leśnych, przejazdach kolejowych); 
b) szlabanów dla pojazdów szynowych w przypadku awarii sygnalizacji lub innego niebezpieczeństwa; 
9. montaż uginających separatorów ruchu z kocimi oczkami celem wydzielenia pasów ruchu celem 
zminimalizowania jazdy pod prąd, przekroczenia prędkości, wyprzedzania w okolicach tj. przejścia, 
skrzyżowania, przejazdy 
10. montaż na przejazdach kolejowych specjalnego urządzenia dźwiękowego nadajacego sygnał 
baczność ciągłego w przypadku pojazdu szynowego w pobliżu; 
11. montaż na przejazdach tramwajowych specjalnego urządzenia dźwiękowego ciągłego w 
przypadku pojazdu szynowego w pobliżu zarówno dla pieszych jak i pojazdów; 
12. montaż lampy błyskowo-ostrzegawczej barwy niebieskiej na przejściach, skrzyzowaniach, 
przejazdach gdzie właczała by się wraz z sygnalem dźwiękowym w przypadku niebezpieczeństwa lub 
łamania przepisów ruchu drogowego 
 
Może za bardzo takie rozwiązania są drastyczne ale moim zdaniem konieczne, co prawda 
samobójców niektórych fotoprzestrogi mogą nie zadziałać ale osoba co łamie przepisy w ruchu 
drogowym tj. wyprzedzanie przed przejściem, ściganie się, omijanie rogatek, przekroczenie prędkości 
czy przejazd na czerwonym to samoagresja samobójca pośredni lub bezpośredni. Wiem, że taka 
technologia może być kosztowna dlatego są to spostrzeżenia a nie wniosek czy petycja celem 
wykorzystania w czasie teraźniejszym i natychmiastowym. Jednak wypadki powodują również spadek 
populacji ( demografii i wyludnienia ), moim zdaniem służby powinny się zajmować innymi sprawami 
ale niestety my sami siebie niszczymy w postaci przez głupotę doprowadzamy do tragedii i tak 
właśnie dochodzi do wypadków. Trochę to smutne że sami siebie ranimy nie tylko w komunikacji ale 
poza ( przestępstwa itd, niszczenie środowiska sztucznego jak i naturalnego co jest naszym domem ). 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Sunday, September 8, 2019 5:33 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0809/6/63/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0509/4/38/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, 
Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  
Przekazuję państwu załączniki w sprawie województwa Częstochowskiego celem 
stosownego wykorzystania w ramach potrzeb przynależności i więzi.  



Więzi kulturowe, społeczne, gospodarcze 
terytorialne województwa Częstochowskiego przyszłego 

 

 

Dział I 
więzi kulturowe “kult” przykłady 

Zalicza się m.in: tradycje, kuchnie, historyczne ziemie, kulturę, turystykę o znaczeniu 
kulturowo-gospodarczym, obiekty turystyczne tj. : kina, teatr, amfiteatry, galerie, muzea, 
biblioteki, ośrodki kultury, cyrki, filharmonie, obiekty sportowe 

 

Do tradycji można uznać : 

• pielgrzymki krajowe, zagraniczne do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej 
kult sakralny;  

• turystyka do : Kościoła św. Jakuba, Kościoła św. Barbary, Kościoła św. Zygmunta, 
Archikatedra św. Rodziny w Częstochowie 
kult sakralny;  

• turystyka do : placu Daszyńskiego dawniej cmentarz, placu Biegańskiego, Alei 
Najświętszej Maryi Panny, cmentarz żydowski, 
kult sakralny; 

• turystyka do Getta Częstochowskiego 
kult etniczno-historyczny; 

• turystyka do Dworca Głównego PKP gdzie w tym miejscu był Kolej Wiedeńska 
kult historyczny;  

• turystyka do Placu Katyńskiego a tym samym starego dworca PKP 
kult historyczny; 

• turystyka: Park Miniatur 
• turystyka do Lasu Aniołowskiego  

kult historyczny : pozostałości po wojsku  
• turystyka do Cmentarza Komunalnego 

kult historyczny : pozostałości po wojsku (bunkrów)  
• turystyka do Częstochowy jako: 

kultu sakralnego : stolica duchowieństwa w Polsce 
kultu historycznego : stolica państwa podziemnego po Warszawie 

• turystyka do kamieniołomy, parku wypoczynkowego Lisiniec, Góra Ossona, rezerwat 
przyrody Zielona Góra, góra Młodosowa, hałdy kopalniane 

• festyny w : 
- Placu Biegańskiego 
- Amfiteatrze 
- Placu Wypoczynkowym “Lisiniec”  

• współpraca, koncerty, wycieczki o podłożu kulturalnym w : 
a) Gminnych Ośrodkach Kultury z Regionalnym Ośrodkiem Kultury (dawniej 
Wojewódzkim w Częstochowie) 
b) Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 



c) Muzeum Częstochowskie, Rezerwat Archeologiczny, Muzeum Jana Pawła II, 
Muzeum Jasnogórskie, Muzeum Haliny Poświatowskiej  
d) Amfiteatr Częstochowski 
e) Cinema City oraz Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie 

• kultura piłki nożnej w postaci stadionów i boisk ludowych z zakresu Okręgu 
Częstochowskiego Piłki Nożnej 

• kultura sportowa m.in : Aeroklub Częstochowski, Tor Wyścigowy, CKM Włókniarz, 
KS Wiktoria, KS Raków, KS Skra, Aquapark, Hala Polonia, Hala Częstochowa 

Dział II 
więzi gospodarcze “samorząd” przykłady 

• Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie 
• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie 
• Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza w Częstochowie  
• Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
• Częstochowski Okręg Przemysłowy, Częstochowski Park Przemysłowy 
• Częstochowski Okręg Rudonośny Kopalnictwa Rud Żelaza  
• Częstochowski Okręg Włókienniczy (3 zakłady włókiennicze dawniej, szkolnictwo) 
• Częstochowski Okręg Rolniczy (różne organizacje rolnicze w tym KRUS) 
• Częstochowski Okręg Drzewny (zalesienie na około, tartaki) 
• Częstochowski Okręg Rudonośny Hutnictwo oraz huta szkła 
• Więzi zawodowe (samorząd społeczny) różne stowarzyszenia, fundację, organizację, 

izby w tym felczerów gdzie Częstochowa uczyła felczerów jak i ratowników 
medycznych w szkołach policealnych, związki zawodowe  

• Magistrala kolejowa 
• Lotnisko Częstochowa – Rudniki  
• Droga krajowa : 1, 43, 46, 91 
• Droga krajowa : A1 
• Droga międzynarodowa : E75 z 1 
• Droga wojewódzka : 483, 491, 494, 786, 907, 908 
• Droga kolejowa w tym dojazdowe: numer : 1, 61, 146, 155, 700, 701, 703, dojazdowe: 

686, 687, 131, 181, 64 
• Ruch lotniczy nad Częstochową, okolicami 

Dział III 
więzi społeczne “samorząd” przykłady 

• więzi terytorialne (gmina, powiat, województwo) według historii (wspólnota); 
• więzi terytorialne (historia ziemi); 
• więzi terytorialne (kuchnia, dialekt mowy);  
• przynależność (miejscowa, właściwa);  
• przynależność czasowa (bliskości); 
• przynależność odległościowa (bliskości); 
• decentralizacja  
• scentralizacja 
• grono towarzyskie 
• grono rodzinne (pokrewieństwo, powinnowactwo) 

stosunki: 



• grono towarzyskie szkolne 
• grono towarzyskie zakładowe 
• grono towarzyskie (dyskoteki, imprezy masowe, kluby, koncerty) 

Dział IV 
scentralizacja w tym delegatury okręgu bez rozproszenia z rozproszeniem 

przykłady 

• Klasztor 00 Paulinów Jasna Góra;  
• Katedra Św. Rodziny;  
• Kuria Częstochowska;  
• Filharmonia Częstochowska; 
• Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie; 
• Archidiecezja Częstochowska; 
• Częstochowa Lotnisko Rudniki; 
• Częstochowski Tor Wyścigowy;  
• CKM Włókniarz Klub Żużlowy;  
• RKS Raków Klub Sportowy;  
• KS Skra Częstochowa;  
• Muzeum Częstochowskie;  
• Amfiteatr Częstochowski;  
• Zakład Staropolski PKP Energetyka; 
• Zakład Częstochowa PLK;  
• MPK Częstochowa 
• Taxi 
• Niższe Seminarium Duchowe 
• Wyższe Seminarium Duchowe 
• Wyższa Szkoła Zarządzania 
• Akademia Polonijna 
• Wyższa Szkoła Lingwistyczna  
• Uniwersytet im. Jana Długosza  
• Politechnika Częstochowska 
• Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 
• Urząd Marszałkowski w Częstochowie 
• Urząd Wojewódzki w Częstochowie  
• Izba Obrachunkowa w Częstochowie 
• Generalna Dyrekcja Dróg,Mostów w Częstochowie 
• Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 
• Oddział ZUS 
• Oddział regionalny KRUS 
• Okręgowa Izba Aptekarska  
• Okręgowa Izba Lekarska 
• Okręgowa Izba Pielęgniarek, Położnych 
• Okręgowa Rada Adwokacka  
• Okręgowa Rada Radców Prawnych 
• Obwodowy Urząd Miar  
• Urząd Probierczy  
• Izba Administracji Celno-Skarbowej  
• Skład celny  
• PKS Częstochowa 



• Przedsiębiorstwo “wodociągi częstochowskie”  
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
• Wojewódzki Inspektorat Handlowy  
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Nasiennictwa  
• Wojewódzki Konserwator Zabytków  
• Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
• Biuro Paszportowe 
• Straż Rybna Wojewody  
• Straż Łowiecka 
• Centrum Urazowe 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
• Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
• SPZOZ Pogotowie Ratunkowe, Baza Transportu w Częstochowie 
• Izba Wytrzeźwień  
• Wojskowa Komenda Uzupełnień 
• Pogotowie Gazowe w Częstochowie 
• Wojewódzki Urząd Pracy  
• Urząd Statystyczny 
• Zespół PKP Utrzymanie Sp. Zoo 
• Samodzielny Pododdział Policji Prewencji 
• Archiwum Państwowe Częstochowskie 
• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
• Wojewódzki Kurator Oświaty 
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (Bialska,PCK, 

Pokoju, Niepodległości) SOR (Bialska) 
• Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
• Zarząd Meliorancji iUrządzeń Wodnych delegatura z Katowic 
• Krajowa Rada Straży Miejskiej I Gminnej w Częstochowie 
• Hala Polonia obok aquapark  
• Hala Częstochowa  
• Sekcja Utrzymania Przewozów Regionalnych w Częstochowie 
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
• Regionalny Ośrodek Kultury  
• Techniczne Zakłady Naukowe 
• Krajowa Izba Wyborcza 
• Okręg Senacki, Poselski, Marszałkowski 

Dział V 
decentralizacja, przykłady (filie, rozproszone, skupione) 

• Sąd Okręgowy / Sądy Rejonowe 
• Prokuratura Okręgowa / Prokuratury Rejonowe 
• Oddział NFZ / biura terenowe  
• PKS Częstochowa / oddział w Pajęcznie  
• Samodzielne Stanowisko Dyspozytorskie (stacje w Częstochowie, Kłobucku, 

Lublińcu) rejon operacyjny 24/01 
• SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie  
• Areszt Śledczy (oddział w Wąsorzu) 
• Energetyka (oddział w Częstochowie) : Kłobuck, Częstochowa (…)  



• Zakład Staropolski PKP Energetyka 
• Hospicjum Częstochowskie 
• Inspektorat Ochrony Roślin, Nasiennictwa 
• Agencja Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa 
• Dworzec PKS 
• Dworzec Główny PKP 
• Częstochowa PKP Stradom 
• Częstochowa PKP Raków 
• Częstochowa PKP Cargo Towarowa 
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie (Bialska,PCK, 

Pokoju, Niepodległości) SOR (Bialska) 
• Miejski Szpital Zespolony (Mirowska SOR, Mickiewicza, Bony) 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Sunday, September 8, 2019 9:01 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0809/8/65/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0809/8/65/2019 

informacja pismo KSO 0509/4/38/2019, k(korekta) winno być KSO 0809/6/63/2019 
zamiast  KSO 0509/4/38/2019 i SO 0509/4/38/2019  

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Wieluńskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  



Przekazuję państwu załączniki w sprawie województwa Częstochowskiego celem 
stosownego wykorzystania w ramach potrzeb przynależności i więzi. Dużo razy się 
spotykam ze znajomymi na różnych portalach czy komunikatorach, że mają właśnie 
wpisane Częstochowa a są z powiatów ościennych. Również co niektórzy wolą wpisywać 
właśnie siedzibę gmin, powiatu niż swoją miejscowość. Powód moim zdaniem jest jasny 
większa znajomość przez obywateli i mieszkańców większych ośrodków gdzie są kojarzeni 
szybko niż z gminy czy miejscowości danej.    
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 
 



  
Sent: Tuesday, September 10, 2019 9:11 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1009/5/71/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1009/5/71/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  
przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego. 
Zminimalizowanie kosztów zatrudnienia: 
a) zwiększona podaż od popytu;  



b) wydłużenie czasu pracy urzędu; 
c) wydłużenie czasu pracy urzędu poprzez pracę w sobotę celem załatwienia spraw urzędowych; 
d) zminimalizowanie rozproszenia organów terytorialnie przy dobrym dojeździe lub placówek 
zamiejscowych co powoduje obciążenia finansowe; 
e) połączenia zakresu działania administracji  
 f) dzielenie pomieszczeń celem zminimalizowania budowy nowych siedzib  
 
Zminimalizowanie kosztów powołania do życia 17-tego województwa o brzmieniu "województwo 
częstochowskie" : 
a) "lex retro non agit" - (z łac. prawo nie działa wstecz), czyli zminimalizują się koszta z zakresu 
wymiany : tablic rejestracyjnych w postaci przerejestrowania, aktów stanu cywilnego, świadectw 
szkolnych, umów, dowodów osobistych; 
b) wymianie natomiast podlegałyby : karty ubezpieczenia zdrowotnego, paszporty, tablice urzędowe, 
pieczątki, statusy.  
 
Powołanie województwa Częstochowskiego zminimalizuje koszta z uwagi na zmianę z / na : 
⦁ Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
> Częstochowski Urząd Wojewódzki w Częstochowie 
⦁ Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
Międzywydziałowy Zespół Wielozadaniowy 
> Częstochowski Urząd Marszałkowski w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
> Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
> Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Zespół w Częstochowie 
> Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
> Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Handlowy w Katowicach 
Delegatura w Częstochowie 
> Wojewódzki Inspektorat Handlowy w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach wcielony w : 
Wojewódzki Inspektorat Handlowy w Częstochowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Filia w Częstochowie 
Wojewódzki Urząd Pracy w Częstochowie  
⦁ Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Katowicach, Oddział w 
Częstochowie 
> Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Częstochowie (powołanie na 
Sobieskiego (dawna placówka zlikwidowana))  
⦁ Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
(powołanie na Alberta (dawna placówka zlikwidowana))  
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
(powołanie na Sobieskiego/lub Korczaka Starostwo Powiatowe w Częstochowie (dawna placówka 
zlikwidowana))  
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 
⦁ Komenda Miejska Policji w Częstochowie była Komendą Rejonową oraz Wojewódzką Policji  
Komenda Wojewódzka Policji w Częstochowie w miejscu Komendy Miejskiej 
Komenda Miejska Policji w Częstochowie Komisariat I - Komenda Rejonowa Policji 
⦁ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na Komendę Wojewódzką, a JRG z Strażackiej na 



Komendę Miejską PSP  
⦁ Urząd Statystyczny w Katowicach, delegatura w Częstochowie 
> Urząd Statystyczny w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Lekarz Weterynarii był w miejscu Powiatowo-Miejskiego z uwagi na zmianę 
administracyjną, jednak Miejsko-Powiatowy był rejonowym gdzie w miejscu powiatów utworzono 
rejony 
⦁ Izba Administracji Celno-Skarbowej w Katowicach, Delegatura w Częstochowie 
> Izba Administracji Celno-Skarbowej w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, delegatura w Częstochowie (zlikwidowana) 
Sobieskiego 
> Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Częstochowie 
⦁ Wojewódzki Kurator Oświaty w Katowicach, Zespół delegatury w Częstochowie 
> Wojewódzki Kurator Oświaty w Częstochowie 
 
Lub wcielenie administracji zespolonej w wydziały urzędu wojewody jako pomocnicze (propozycja 
jednostki nadrzędnej lub kierującej lub pomocniczej) lub przeniesiono zadania: 
I. Pomocnik: Komendant Wojewódzki Policji 
Jednostka Pomocnicza: Komenda Wojewódzka Policji 
Propozycja: Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewody Częstochowskiego, Nadzoru Właścicielskiego 
II. Pomocnik: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
Jednostka Pomocnicza: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
Propozycja: Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewody Częstochowskiego, Nadzoru Właścicielskiego 
III. Pomocnik: Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
Propozycja: Wydział Nadzoru i Ochrony Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego 
IV. Pomocnik: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 
Propozycja: Wydział Nadzoru i Ochrony Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego 
lub 
Pomocnik: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
Propozycja: Wydział Nadzoru i Ochrony Zdrowia / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
V. Pomocnik: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Propozycja: Wydział Infrastruktury, Nadzoru Właścicielskiego 
VI. Pomocnik: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego 
Propozycja: Wydział Infrastruktury, Nadzoru Właścicielskiego 
Lub wcielenie administracji zespolonej w wydziały urzędu marszałka jako pomocnicze (propozycja 
jednostki nadrzędnej lub kierującej lub pomocniczej) lub przeniesiono zadania: 
⦁ Pomocnik: Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
włączony / powierzony w Wydział Planowania Przestrzennego, Nadzoru Właścicielskiego 
⦁ Pomocnik: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
Jednostka Pomocnicza: Wojewódzki Urząd Pracy 
włączony / powierzony w Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Nadzoru Właścicielskiego 
⦁ Pomocnik: Wojewódzki Zarząd Dróg i Transportu 
Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Zarząd Dróg i Transportu 
włączony / powierzony w Wydział Planowania Przestrzennego, Nadzoru Właścicielskiego, 
Gospodarki, Finansów lub powierzony starostwom po wyrażeniu zgody Marszałka jako kierownika 
nadrzędnej placówki  
 



Przykładowy budżet województwa: 
Powiat            Powiat             Typ            Gmin       Powiatów     Gmin   Jednostek 
numer                                                                               narastająco 
1. Częstochowski         ziemski         16               1                    16           17      
2. Częstochowa            grodzki          1                2                    17           18           
3. Kłobucki                    ziemski          9                3                    26           28    
4. Myszkowski               ziemski          5                4                    31           34   
5. Lubliniecki (Woźn, Bor) ziemski     2                0                    33            36  
6. Oleski (Rudniki, Prasz) ziemski      2                0                    35            38  
7. Włoszczowski (Radk,Sec,Mos)zi    3                0                    38            41  
8. Zawierciański           ziemski          10               5                    48            52  
9. Pajęczański              ziemski           8                6                    56            61 
10. Radomszczański     ziemski          14               1                     70           76 
11. Wieluński                 ziemski          10               1                    80            87 
12. Wieruszowski           ziemski          7                 1                    87            95 
 
Przykład dochodowy: 
a. Budżet obywatelski jednostek podmiotów gospodarczych 
2000 podmiotów x 8 powiatów x 15 dni pracy x 5 klientów x 5,00 zł paragon/faktura = 6.000.000,00 zł 
miesięcznie 
powiedzmy planowo: 
gmin 87 x 10 miejscowości (gromad, osad) 870 x 25 dni x 40 klientów x 5,00 zł za paragon = 
4.350.000,00 zł za sam sklep w miejscowości lub restaurację lub supermarket.  
b. Budżet obywatelski na osobę 
900.000 x 5,00 zł = 4.500.000,00 zł miesięcznie 
c. Środki unijne       = 3.198.000.000,00 zł (obl. OSO 0209/7/19/2019) skierowanego do Urzędu Miasta 
Częstochowy 
d. Nie wliczono dotacji celowej, podmiotowej, przedmiotowej, wpływów z podatku, wpływów z 
mandatów, wpływów z opłat skarbowych 
 
Ośrodek miejski jako Częstochowa jak i powiaty, gminny sąsiednie dużo straciły nie tylko gospodarki 
ale populacji oraz dalszy rozwój czy osłabiony rozwój.  
Ponadto przekładam załączniki gdzie mogą być usytuowane budynki wojewódzkie w razie możliwości 
finansowej.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Tuesday, September 10, 2019 9:12 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: OSO 0209/7/19/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

OSO 0209/7/19/2019 

 

Sz.P. 
Jednostki samorzadowe przykładowego województwa 

 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE INICJATORKI SPOŁECZNEJ, 
OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DALSZEGO 

WYKORZYSTANIA PRZEZ ODPOWIEDNIE STANOWISKA SŁU ŻBOWE JAKO 
INSPIRACJA: WPROWADZENIA, ULEPSZENIA ITD.  

NINIEJSZE PISMO NIE JEST INFORMACJ Ą HANDLOW Ą, OFERTĄ 
HANDLOW Ą, OFERTĄ I INFORMACJ Ą MARKETINGOW Ą A 

SPOSTRZEŻENIAMI PODYKTOWANYMI W INTERESIE BEZPIECZE ŃSTWA 
PUBLICZNEGO CZY LUB WA ŻNEGO INTERESU PUBLICZNO-SPOŁECZNEGO.  

 

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 od 2016 roku.  

 

Przedmiot pisma: 

Dzień dobry, Szanowni Państwo ! 



Zwracam się uprzejmie do Państwa w celu rozważenia sugestii w związku z planami 
utworzenia województwa Częstochowskiego, Warszawskiego, Środkowopomorskiego w 
przypadku powołania województw po okresie rozdzielenia środków finansowych wnoszę o 
wprowadzenie : 

1. wyodrębnienie środków finansowych na zadania podpisane i przekazanie właściwemu 
Marszałkowi nowego województwa;  

2. wyodrębnienie środków finansowych na nowe województwo z istniejącego z zakresu: 
- Europejskiego Funduszu Społecznego 
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 
- Programy Europejskie Współpracy Terytorialnej (PEWT) 

Przykład programu regionalnego 
województwo śląskie miało 3,47 mld EURO 
województwo łódzkie miało 2,25 mld EURO 
województwo świętokrzyskie miało 1,36 mld EURO 

 mld mld      
województwo 

EUR
O 

Euro Złotych 
Populacj
a 

Populacj
a 

Euro na mies. PLN na mies 

śląskie 3.47 
347000000

0 
1388000000

0 4593000 4.593 
755.497496189

9 
3021.989984759

4 
świętokrzyski
e 

1.36 
136000000

0 
5440000000 1263000 1.263 

1076.80126682
5 

4307.205067300
1 

łódzkie 2.25 
225000000

0 
9000000000 2466000 2.466 

912.408759124
1 

3649.635036496
4 

 
Planowany budżet 
wyodrębniony z 
środków 
marszałków na 
rzecz 
województwa 
Częstochowskiego 
poprzez 
przekazanie 
środków z 
Marszałków na 
rzecz Marszałka 
Częstochowskiego 

      

Powiat Na os. Osób Suma Jednostka   
Częstochowa 3021.98 212000 640659760 Śląskie   
Częstochowski 3021.98 135227 408653289.46 Śląskie   
Myszkowski 3021.98 71396 215757284.08 Śląskie   
Lubliniecki 3021.98 76760 231967184.8 Śląskie   
Zawierciański 3021.98 119100 359917818 Śląskie   
Kłobucki 3021.98 85094 257152366.12 Śląskie   
Gm. Secemin 4307.2 4856 20915763.2 Świętokrzyskie   
Gm. Moskorzew 4307.2 2730 11758656 Świętokrzyskie   
Gm. Radków 4307.2 2537 10927366.4 Świętokrzyskie   
Radomszczański 3649.63 113923 415776798.49 Łódzkie   
Wieluński 3649.63 77017 281083553.71 Łódzkie   



Wieruszowski 3649.63 42255 154215115.65 Łódzkie   
Pajęczański 3649.63 51850 189233315.5 Łódzkie   
Suma  994745 3198018271.41 3.198 mld   
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
 
*) 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 



  
Sent: Tuesday, September 10, 2019 10:55 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1009/9/75/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1009/9/75/2019 

PISMO WIELORESORTOWE Z ZAKRESU PRZEWOŹNIKÓW, OPERATORÓW 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury, Administracji 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
Sz.P. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Wojewodowie 
 

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, Szanowni Państwo
Zwracam się uprzejmię do Państwa w sprawie:
a) nadzoru nad rozkładem jazdy przewoźników na danym terenie jednostki samorządowej ponieważ 
kurs moim zdaniem winien zawsze być wykonany ze
w tym przypadku należy postawić nowy pojazd w przypadku opóźnienia/korku/awarii, a przewoźnik 
winien mieć kierowców rezerowych jak i pojazdy ponieważ działa to na słuszny interes stron oraz 
słuszny interes społeczny wspólnoty lokalnej a tym samym zaufanie do przewoźników i zniechęcanie 
się oraz doprowadzenie do zakupu własnego środka transportu co powoduje korki, większe 
zanieczyszczenie; 
b) wprowadzenie specjalnej tabliczki T0 informującej o kilometrze danej 
szynowej, ścieżki rowerowej, chodnika :
a. kilometrze drogi ↑... ↓... w danym kierunku
b. kilometrze drogi na terenie miejscowości, dzielnicy 
c. kilometrze drogi na terenie danej gminy 
d. kilometrze drogi na terenie danego powiatu 
e. kilometrze drogi na terenie danego województwa 
c) wprowadzenie specjalnych odcinków danej drogi, linii gm
krajowej gdzie dany odcinek i podana wartość pikietażu znajduje się na poszczególnej dzielnicy, 
miejscowości, gminie, powiecie, województwie.
 
 

 
celem zwiększenia bezpieczeństwa w postaci szybkiej lokalizacji zdarzenia sł
ułatwienia pracy radnym z zakresu prac na temat infrastruktury, celem słusznego interesu obywateli 
jakim jest podpisanie umowy słownej na przejazd środkami transportu gdzie z chwilą zakupu biletu 
stają się zleceniodawcami usługi przewozow

--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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

Dzień dobry, Szanowni Państwo 
Zwracam się uprzejmię do Państwa w sprawie: 
a) nadzoru nad rozkładem jazdy przewoźników na danym terenie jednostki samorządowej ponieważ 
kurs moim zdaniem winien zawsze być wykonany ze względu czy nie ma kierowców czy są opóźnienia 
w tym przypadku należy postawić nowy pojazd w przypadku opóźnienia/korku/awarii, a przewoźnik 
winien mieć kierowców rezerowych jak i pojazdy ponieważ działa to na słuszny interes stron oraz 

ołeczny wspólnoty lokalnej a tym samym zaufanie do przewoźników i zniechęcanie 
się oraz doprowadzenie do zakupu własnego środka transportu co powoduje korki, większe 

b) wprowadzenie specjalnej tabliczki T0 informującej o kilometrze danej drogi samochodowej, drogi 
szynowej, ścieżki rowerowej, chodnika : 

↑... ↓... w danym kierunku 
b. kilometrze drogi na terenie miejscowości, dzielnicy ↑... ↓... w danym kierunku
c. kilometrze drogi na terenie danej gminy ↑... ↓... w danym kierunku oraz ogólnie
d. kilometrze drogi na terenie danego powiatu ↑... ↓... w danym kierunku oraz ogólnie
e. kilometrze drogi na terenie danego województwa ↑... ↓... w danym kierunku oraz ogólnie
c) wprowadzenie specjalnych odcinków danej drogi, linii gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, 
krajowej gdzie dany odcinek i podana wartość pikietażu znajduje się na poszczególnej dzielnicy, 
miejscowości, gminie, powiecie, województwie. 

 

celem zwiększenia bezpieczeństwa w postaci szybkiej lokalizacji zdarzenia służbom ratunkowym, 
ułatwienia pracy radnym z zakresu prac na temat infrastruktury, celem słusznego interesu obywateli 
jakim jest podpisanie umowy słownej na przejazd środkami transportu gdzie z chwilą zakupu biletu 
stają się zleceniodawcami usługi przewozowej.  

OŚWIADCZAM, ŻE PODPISAŁAM SIĘ OSOBIŚCIE KOMPUTEROWO.  
OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM OSOBIŚCIE.

roniczne 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 

a) nadzoru nad rozkładem jazdy przewoźników na danym terenie jednostki samorządowej ponieważ 
względu czy nie ma kierowców czy są opóźnienia 

w tym przypadku należy postawić nowy pojazd w przypadku opóźnienia/korku/awarii, a przewoźnik 
winien mieć kierowców rezerowych jak i pojazdy ponieważ działa to na słuszny interes stron oraz 

ołeczny wspólnoty lokalnej a tym samym zaufanie do przewoźników i zniechęcanie 
się oraz doprowadzenie do zakupu własnego środka transportu co powoduje korki, większe 

drogi samochodowej, drogi 

↑... ↓... w danym kierunku 
kierunku oraz ogólnie 

↑... ↓... w danym kierunku oraz ogólnie 
↑... ↓... w danym kierunku oraz ogólnie 

innej, powiatowej, wojewódzkiej, 
krajowej gdzie dany odcinek i podana wartość pikietażu znajduje się na poszczególnej dzielnicy, 

użbom ratunkowym, 
ułatwienia pracy radnym z zakresu prac na temat infrastruktury, celem słusznego interesu obywateli 
jakim jest podpisanie umowy słownej na przejazd środkami transportu gdzie z chwilą zakupu biletu 

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM OSOBIŚCIE. 

*) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą 



  
Sent: Wednesday, September 11, 2019 12:37 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1109/1/76/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1109/1/76/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
 
 

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, Szanowni Państwo 

przykładowe plusy historyczne za czasów województwa częstochowskiego w 
sprawie województwa częstochowskiego. 

W sprawie województwa Częstochowskiego: 

1. Ulicę Częstochowską mają : Lubliniec, Kochanowice, Lisów, Kochanowice, 
Wręczyca, Kłobuck itd.  



2. Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich ma biura terenowe: Warszawa, Gdańsk, 
Katowice, Wrocław natomiast Biura Obsługi Interesantów są: 
a) Bydgoszcz RPO w Gdańsku 
b) Częstochowa RPO w Katowicach 
c) Kielce RPO w Katowicach 
d) Koszalin RPO w Gdańsku 
e) Kraków RPO w Katowicach 
f) Lublin RPO w Warszawie 
g) Łódź RPO w Warszawie 
h) Poznań RPO w Warszawie 
I) Słupsk RPO w Gdańsku 
j) Szczecin RPO w Gdańsku 
k) Wałbrzych RPO we Wrocławiu 
źródło: serwis internetowy Biura Rzecznika Spraw Obywatelskich www.rpo.gov.pl  
co oznacza, że Biuro Obsługi Interesanta w Częstochowie z powodu pobliskiej 
bliskości przyjmuje interesantów : Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego, 
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Zawierciańskiego, Oleskiego, Radomszczańskiego, 
Wieluńskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego 

3. a) W Lublińcu w 1992 roku uruchomiono opiekę pozakładową familijną 
(Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu) 
źródło: serwis internetowy (Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublińcu), historia 
b) w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu w 1984 roku oddano 
do użytku 2 pawilony szpitalne na 220 miejsc 
źródło: serwis internetowy (Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublińcu), historia 
c) w 1976 roku przy szpitalu działał gospodarstwo pomocnicze w ramach terapii 
zajęciowej (40-50) pacjentów 
źródło: serwis internetowy (Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublińcu), historia 
d) w 1998 roku szpital został zmieniony na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
źródło: serwis internetowy (Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublińcu), historia 

4. ZOZ w Myszkowie w 1998 roku stało się Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej 
źródło: serwis internetowy ZOZ Myszków, zakładka: historia 

5. ZOZ Pajęczno (w roku 1975 decyzją Wojewody Częstochowskiego został przekazany 
na cele służby zdrowia budynek Urzędu Powiatowego w Pajęcznie) 
w roku 2002 od 1 stycznia w struktury SP ZOZ został włączony Oddział Rehabilitacji 
Leczniczej należący wcześniej do Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie 
źródło: serwis internetowy SPZOZ Pajęczno, zakładka: historia 

6. w 1993 roku zespół SPZOZ Szpital w Lublińcu został wpisany do rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej obejmującej działalność: leczenie szpitalne, pomoc doraźną, POZ, 
AOS, stomatologię, działalność laboratoryjną, diagnostyczną 
źródło: serwis internetowy SPZOZ Lubliniec, zakładka : o nas / historia szpitala 

7. w 1975 roku uruchomiono Terenowy ZOZ w Szpitalu R. Weigla w Blachowni 
źródło: serwis internetowy Szpitala Blachownia / zakładka o nas / o szpitalu 

8. w 1980 roku w Kłobucku wybudowano: Bank Gospodarki Żywnościowej, PZU, 
szpital, oczyszczalnię ścieków, rozbudowano kanalizację sanitarną w tym po 



likwidacji hutnictwa miasto zostało zahamowane rozwojowo 
źródło: serwis internetowy Gminy Kłobuck / o gminie / historia 

9. w 1980 roku Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku otrzymało nazwę Jana Kilińskiego 
źródło: serwis internetowy ZS nr 1 w Kłobucku 

10. w 1994 roku uruchomiono Technikum Odzieżowe w Kłobucku a w 1996 roku 
uruchomiono Liceum Handlowe 
źródło: serwis internetowy ZS nr 2 w Kłobucku / o szkole 

11. w 1979 roku (połączono bibliotekę szkolną i pedagogiczną), w 1990 roku nadanie 
patronu 
źródło: serwis internetowy ZS nr 3 w Kłobucku 

12. w 1977 roku (powstało Liceum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza) oraz powstanie 
ZS w Krzepicach 
źródło: serwis internetowy LO w Krzepicach  

13. po 1980 roku – rozbudowano i unowocześniono boisko szkolne w ZS im. A. 
Mickiewicza w Lublińcu 
w 1996r. - zorganizowano siłownię w ZS im. A. Mickiewicza w Lublińcu 
od 1995r. - odnowiono pracownie przedmiotowe, przystąpiono do edukacji 
komputerowej młodzieży w ZS im. A. Mickiewicza w Lublińcu 
serwis internetowy: ZS im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 

14. w 1982/1983 otwarto 5 letnie Technikum Mechaniczne w Lublińcu, w 1983 roku 
powołono drużynę Harcerską, w 1987r. Zaznaczyła się szkoła w historii z zakresu 
mistrzostwa województwa częstochowskiego w piłce nożnej gdzie wygrali z 
reprezentacją częstochowskiego Zespołu Szkół Budowlanych w której skład byli 
zawodnicy m.in Rakowa. W 1989 roku uruchomiono Technikum Budowlane. W 
1992-1994 istniało Policealne Studium Informatyczne. W 1993 roku uruchomiono 
Liceum Handlowe. 1995 roku uruchomiono Liceum Ekonomiczne.  
Źródło: serwis internetowy Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w 
Lublińcu 

15. 1990 I 1993 powołanie I rozbudowa obiektu szkolnego Liceum w Myszkowie, 1991 
roku początek działalności teatru szkolnego, 1 lipca 1998 roku rusza budowa 
wielofunkcyjnej hali sportowej 
źródło: serwis internetowy LO im. H. Sucharskiego Myszków 

16. w 1975 roku zmieniono Licem Ogólnokształcące na Liceum Rolnicze 
gdzie powstało Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w 1977 roku 
źródło: serwis internetowy: ZS w Koziegłowach 

17. w 1976/8 ZOZ otrzymał nagrodę za najlepszy szpital w Województwie 
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli w Częstochowie podjęła budowę 
Szpitala w Oleśnie z środków Ministerstwa Zdrowia, jednak z chwilą województwa 
częstochowskiego budowę wstrzymano ale potem Szpital został wybudowany w 1981 
roku gdzie budowa trwała 7 lat. W chwili otwarcia w szpitalu był: wewnętrzny, 
chirurgia ogólna, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, blok operacyjny, oddział 
pomocy doraźnej, zakład rehabilitacji, pracownia rentgenodiagnostyki, laboratorium. 
W 1997 zamknięto stary szpital a otwarto stację dializ.  
Źródło: Szpital w Oleśnie / historia 

18. w 1984r. Powstał Zespół Szkół z : Liceum Ogólnokształcące, Studium 
Nauczycielskie, Liceum Zawodowe, w 1996r. Powstało Technikum Hotelarskie oraz 
połączenie z Szkołą Zawodową. W 1997 roku oddano wielofunkcyjny pawilon 
sportowy.  
Źródło: serwis internetowy : Zespół Szkół w Żarkach 



19. Utworzenie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dniem 1 stycznia 1999 roku 
nastąpiło przekształcenie w Sąd Wojewódzki gdzie obejmował Sądy Rejonowe w 
Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Oleśnie 
źródło: serwis internetowy Sąd Okręgowy w Częstochowie 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Wednesday, September 11, 2019 10:05 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1109/3/78/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1109/3/78/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  
przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego. 



w postaci szkół powstałych w 1975-1998 roku za czasów województwa 
częstochowskiego, nie uwzględniając tutaj jednak zbiorczej szkoły gminnej np. we 
Wręczycy czy szkół Włókienniczych w Częstochowie. 

Niniejsze daty założenia są przykładowe, jednak każda szkoła mogła istnieć 
wcześniej według historii o której wspomniałam.  
 
Niniejszy dokument jest po to by się zorientować czy dany powiat lub jednostka gminy coś otrzymała 
za czasów województwa np. rozwój więzi gospodarczej w postaci szkół.  
Nie uwzględniono tutaj również szkół już istniejących w chwili powstawania województwa 
częstochowskiego. 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 
 
 



  
Sent: Thursday, September 12, 2019 11:10 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1209/3/81/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1209/3/81/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Prezydent, Minister Administracji, Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego 
Sz.P. Urząd Miasta Częstochowy 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
 

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, Szanowni Państwo  
przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego lub 
jakiejkolwiek konsultacji społecznej.  



W sprawie konsultacji społecznych 
a) winny być zawarte opinie (deklaracje, uchwały rady) ale także każdy mieszkaniec przez 
ankietę, sondaż lub głosowanie winien się wypowiedzieć na dany temat  
b) podczas zmiany administracyjnej w związku z integralnością danego samorządu moim 
zdaniem winien mieć znaczenie: 
- więzi społeczne, gospodarcze oraz ewentualnie kulturowe  
- swoboda obywatelska a nie solidarność nieświadomości (ktoś tak mówi, ktoś idzie to ja 
powtórze lub braku niewiedzy, frustracji) 
- nieświadomość plusów, zalet 
- myślenie samowolne o sobie zamiast o innych np. 
a) bliskość czasowa, odległościowa  
b) ceny biletów 
c) brak połączenia pośredniego lub bezpośredniego 
d) niemożność komunikacyjna: niepełnosprawność, brak własnego środka transportu lub 
podwózki  

e) swoboda obywatelska dotyczącej ochrony życia, swobody, dóbr osobistych zawartych w: 
art. 17 pakt 1 Prawo do prywatności, swobody życia prywatnego Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 1966 
roku; Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Wolności, art. 28 każdy człowiek ma prawo 
do porządku społecznego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz art. 12 nie wolno 
ingerować w życie danego obywatela, m.in. Art. 54 Konstytucji do wyrażenia opinii.  

 

Podczas konsultacji społecznej (przy zmianie administracyjnej) nie tylko mieszkańcy czy 
władza winna patrzeć na więzi ale także : podział środków oraz pobliskość celem zwiększenia 
zasad współżycia społecznego, fizycznej bliskości celem załatwienia sprawy.  

 

Obecnie może to wyglądać tak według grupy ludzi: 
a) za bo środki unijne (jedna przesłanka)  
b) za bo w pobliżu duży ośrodek miejski (jedna przesłanka) 
c) za bo w pobliżu duży ośrodek miejski (szpitale, urzędy, sądy, szkoła, praca, znajomi, 
rodzina, grono towarzyskie, imprezy okolicznościowe, imprezy masowe, imprezy prywatne) 
przesłanka 
d) za bo bardzo dobre połączenie 
e) za bo więzi społeczne 
f) za bo więzi gospodarcze 
g) za bo więzi kulturowe  
h) za z powodu fizycznej bliskosci czasowej lub odległościowej  

 

Obecnie może to wyglądać tak według grupy ludzi: 
a) sprzeciw bo samorząd wyraził taką uchwałę; 
b) sprzeciw z powodu braku znajomości plusów, minusów; 
c) sprzeciw z powodu nieświadomości lub urazy lub braku frustacji lub z powodu złośliwości, 
brawury 



d) sprzeciw z powodu podpowiedzenia (skoro inni to ja też);  
e) sprzeciw z powodu przywiązania ale lekceważenia bliskości np. co działa na niekorzyść 
innych osób co nie mają własnych środków lokomocji lub możliwości 

 

W związku z czym, radna, radny, radni co prawda reprezentują daną jednostkę samorządową 
ale wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę, dlatego każdy mieszkaniec winien się 
wypowiedzieć niezawiśle jak również normalny obywatel jak, i władza uchwałodawcza w 
postaci radnego, radnej biorąc pod uwagę zapoznanie plusów/minusów, więzi, środki, co 
można zyskać, co można stracić, co było za czasów historycznych za czasów danej władzy 
itd.  

 

Przykładem są właśnie plany utworzenia województwa: Częstochowskiego, Warszawskiego i 
Środkowopomorskiego.  
Radni lub mieszkańcy zgłaszają sprzeciw, czyli są opozycyjni w związku np. Z powodu 
więzi. Jednak lekceważy się bliskość do danej przyszłej lub dawniejszej stolicy co zmniejsza 
kłopoty z dojazdem m.in dla osób o problemach zdrowotnych czy ekonomicznych. Ponadto w 
przypadku podsycania a braku powiadomienia plusów, minusów co można zyskać, co 
zyskano niestety działa się moim zdaniem na szkodę. Dlatego uważam, że każdy mieszkaniec 
(winien się wypowiedzieć) metodą od drzwi do drzwi podczas konsultacji lub podczas 
referendum w komisji wyborczej bez możliwości słuchania innych mających wpływ na 
decyzję czy w obecności innych zamiast celem dokonania swobodnego suwerynnego 
(samodzielnego) wyboru po zapoznaniu się zarówno z plusami, minusami, więzłami oraz 
bliskością geograficzną czasową jak i dystansową.  
 
Dlatego proszę o dokonanie sondażu lub konsultacji w postaci głosowania od września do 
wyborów parlamentarnych w temacie planowanych województw poprzez głosowanie w 
Komisjach Wyborczych oraz w domach danych osób bez obecności innych osób celem 
umożliwienia suwerynnego głosowania danego obywatela po zapoznaniu się z plusami, 
minusami o których mowa wyżej.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 
 



  
Sent: Friday, September 13, 2019 10:39 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1309/1/83/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1309/1/83/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Administracji, Minister Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 

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, Szanowni Państwo  

przesyłam swoje spostrzeżenia celem poprawy ruchu drogowego, poprawy ruchu 
kolejowego jako ogólnego bezpieczeństwa w komunikacji.  

Przykład: 

a) szlabany i kolczatki drogowe (zastosowane są obecnie na przejazdach 
kolejowych) jednak przejazdy to również przecinanie się kierunków ruchu i 
skrzyżowania. Szlabany czy kolczatki też są montowane na parkingach, drogach 
wewnętrznych dlatego uważam, że zastosowanie ich na drogach normalnych czy na 
tramwaje są bardzo dobrym rozwiązaniem celem zminimalizowania zdarzeń lub 
montaż bramek drogowych lub bram wjazdowych takich jak np. na bramkach 
autostradowych (kasowych) lub bramkach otwierających się po zapłaceniu środków 
np. w metrze, kinie itd.  

b) montaż specjalnych wyrzutni z poduszkami bezpieczeństwa w przypadku 
niebezpieczeństwa w ruchu.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Tuesday, September 17, 2019 4:04 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1709/1/87/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1709/1/87/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Pracy, Administracji, Rozwoju, Cyfryzacji, Zdrowia, Edukacji 
Sz.P. Główne Urzędy Statystyczne 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim oraz graniczące z powiatem Częstochowskim, Kłobuckim, 
Myszkowskim, Zawiercianskim  
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam spostrzeżenia obywatelskie w postaci projektów rejestrów gminnych, 
statystycznych w celu ustalenia: 

1. liczby dojeżdżających pracowników; 
2. liczby dojeżdżających uczniów; 



3. dojeżdżających danym środkiem transportu; 
4. liczby przedsiębiorców poza daną gminą (imigracja przedsiębiorcy), filii firmy; 
5. liczby przedsiębiorców z danej gminy (otwierających firmy na innym terytorium);  
6. liczby uczniów, studentów z danej gminy; 
7. liczby pracowników z danej gminy; 
8. liczby mieszkańców pochowanych, urodzonych dla celów geneaologicznych; 
9. liczby pacjentów dojeżdżających 

cel: 

1. więzi gospodarcze, społeczne o którym mowa w samorządzie gminnym;  
2. więzi gospodarcze, społeczne o którym mowa w samorządzie powiatowym; 
3. więzi gospodarcze o którym mowa w integralności, centralizacji w Konstytucji; 
4. zapewnienie dodatkowych etatów; 
5. plan transportowy transportu zbiorowego; 
6. dla przewoźników; 
7. dla gmin, urzędów statystycznych dla celów statycznych' 
8. dla zmiany terytorialnej (wcielenia, likwidacji, założenia) danej jednostki; 
9. podziału środków unijnych 
10. itd. 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Wednesday, September 18, 2019 4:59 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1809/1/91/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1809/1/91/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Pracy, Administracji, Rozwoju, Cyfryzacji, Zdrowia, Edukacji, Sprawiedliwości, Finansów 
Sz.P. Główne Urzędy Statystyczne 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim oraz graniczące z powiatem Częstochowskim, Kłobuckim, 
Myszkowskim, Zawiercianskim  
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam projekt protokołów statystycznych: dziennych, tygodniowych, 
miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celów statystycznych gromadzenia danych 
tj : liczby osób dojeżdżających do : placówki ochrony zdrowia, sądu, urzędu, pracy 



na podstawie danych z Urzędu Skarbowego czy ZUS, zakładu karnego, szkół, danej 
miejscowości na daną ulgę.  

Niniejsze informację by mogli wykorzystać: 
a) organizatorzy transportu zbiorowego w celu planowania linii komunikacyjnej; 
b) przewoźnicy przewozów regularnych w celu planowania linii komunikacyjnej;  
c) ustalenia przez gminę, dzielnicę, powiat, województwo więzi społecznych, 
gospodarczych, kulturowych w tym powiązania w związku z np. z kolegami, 
rodziną, przyjaciółmi danego mieszkańca w danej miejscowosci celem ustalenia 
linii komunikacyjnej czy więzi o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, 
powiatowym oraz Konstytucji.   

d) organizatorzy i przewoźnicy w zakresie ustalenia linii komunikacyjnej z uwagi na 
przejezdnych, odwiedzających, pielgrzymów, turystów, gości na imprezy masowe 
czy indywidualne danego mieszkańca lub mieszkańców  

 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Wednesday, September 18, 2019 5:28 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1809/2/92/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1809/2/92/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Pracy, Administracji 
Sz.P. Główne Urzędy Statystyczne 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim oraz graniczące z powiatem Częstochowskim, Kłobuckim, 
Myszkowskim, Zawiercianskim  
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam wzór deklaracji dla mieszkańców celem złożenia informacji (gdzie się 
uczyli, uczą), gdzie pracowali, pracują, gdzie są osobami przejezdnymi w celu 
załatwienia spraw urzędowych, imprezy masowej, imprezy indywidualnej, 
odwiedzenia  



celem ustalenia migracji, imigracji, emigracji mieszkańców z danej gminy, 
miejscowosci, dzielnicy do danej dzielnicy, gminy, miejscowości dla celów 
statystycznych, ustalenia więzi i przywiazania z daną jednostką samorządową czy 
dla organizatora transportu zbiorowego celem ułatwienia transportu.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Wednesday, September 18, 2019 11:53 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1809/4/94/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1809/4/94/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Infrastruktury 
Sz.P. Minister ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie 
Sz.P. Przewoźnicy tramwajowi  
Sz.P. Samorządy w rejonie 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: 

Dzień dobry, Szanowni Państwo 

zwracam się uprzejmie do państwa celem regulacji nad kontrolą przewozów 
pasażerskich poprzez zatrzymywanie pojazdów przy użyciu straży ochrony kolei, 
inspektoratu transportu drogowego między przystankami lub dyżurnego ruchu 
poszczególnego przewoźnika celem kontroli stanu technicznego pojazdów w trakcie 



między kursami lub walki z gapowiczami co będzie alternatywą do kontroli na 
przystanku i w trakcie jazdy między przystankami.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Thursday, September 19, 2019 1:34 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 1909/1/97/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Ministerstwo ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego, Częstochowskie, w pobliżu okręgu Częstochowskiego 
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i 
czystości w sołectwach, dzielnic, osiedli, gminy, powiatu, województwa. 



1. Mieszkaniec zobowiązany jest powiadomić (Zarządcę drogi) w przypadku 
ujawnienia odpadów na poboczu drogi, przy płocie danej posesji, na chodniku 
danej drogi lub dokonać fakultatywnie usprzątnięcia terenu; 

2. W przypadku posprzątnięcia na swój koszt przez mieszkańca terenu należącego 
do gminy, powiatu, województwa, zarządca drogi lub mienia wypłaca na rzecz 
mieszkańca zwrot kosztów które poniósł;  

3. Zabrania się : 
a) wyrzucania odpadów z gospodarstwa domowego na tereny zielone;  
b) gabarytów przed zbiórką odpadów gabarytowych min. 3 dni przed zbiórką;  
c) gabarytów niebezpiecznych mogących spowodować obrażenia zwierząt, dzieci, 
ludzi wyrzucania w miejscach ogólnodostępnych, publicznych oraz 
niezabezpieczonych; 
d) wyrzucania petów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;  
e) palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w przypadku 
braku popielniczki w pobliżu; 
f) palenia papierosów na przystankach komunikacyjnych, oraz miejscach 
rekreacyjnych, wypoczynku, terenach parkowych oraz leśnych;  
g) mycia pojazdów na terenie do tego nieprzeznaczonym;  
h) naprawiania pojazdów na terenie do tego nieprzeznaczonym;  
i) wyrzucania odpadów poza miejscem zamieszkania, zameldowania lub 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
j) chodzenia na wałach powodziowych;  
k) posiadania pośrednich opakowań mogących powodować zanieczyszczenia przy 
wałach powodziowych, tarasie zalewowej, plażach, parkach wypoczynku; 
i) spożywania alkoholu w pojazdach; 
m) spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w miejscach rekreacyjnych; 
n) chodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie upojenia alkoholowego na wałach 
powodziowych, w pobliżu cieku wodnego lub zbiornika wodnego, tarasie 
zalewowej 
o) chodzenia z narzędziami niebezpiecznymi lub ostrymi 
p) wypuszczania zwierząt z gospodarstw domowych (psów) w przypadku 
otwartej bramy 
bez opieki właściciela  
r) wypuszczania zwierząt gospodarstw domowych w przypadku zamkniętej 
bramy bez 
nadzoru właścicielskiego  
s) chodzenia na wałach powodziowych, tarasie zalewowej po opadach 
atmosferycznych,  
podczas opadów atmosferycznych, w porze wieczornej, w porze nocnej, w 
miejscach 
nieoświetlonych wału powodziowego lub tarasie zalewowej lub zbiornika 
wodnego; 
t) chodzenia na wałach powodziowych, tarasie zalewowej w porze zimowej;  
u) chodzenie na wałach powodziowych, tarasie zalewowej w przypadku stanu 
wody alarmu ostrzegawczego, alarmowego lub zbliżającego się do poszczególnych 
stanów;  
v) wchodzenia do cieku wodnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym;  
w) mycia pojazdów w pobliżu: studzienki, cieku wodnego, zbiornika wodnego, na 
terenie 
zielonym, na terenie leśnym, na terenie parkowym;  



x) podlewania ogródków w przypadku zagrożenia wyczerpaniem zapasów wody;  
y) palenia e-papierosów w miejscach publicznych; 
z) spożywania alkoholu na imprezie masowej, festynach, koncertach lub 
zabezpieczenia 
celem zminimalizowania spożywania napajów alkoholowych przez kierujących;  
aa) oddawania potrzeby fizjologicznej w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
publicznie,  
na murek obiektu użyteczności publicznej, w cieku wodnym, w zbiorniku 
wodnym,  
w pobliżu cieku wodnego; 
aą) spożywania pokarmów podczas pobytu w cieku wodnym, zbiorniku wodnym;  
ab) chodzenia w miejscu publicznym, widoczności publicznej bez koszulki, w 
bikini w miejscu do tego nieprzeznaczonym jakim jest plaża, basen, pływalnia; 
ac) spożywania alkoholu w stan alarmowy zagrożony upałami;  
ać) przebywania podczas burzy pod drzewem, słupami z włączonymi telefonami;  
ad) spacerowania z zwierzętami domowymi bez odpowiedniego zabezpieczenia 
zwierzęcia; 
ae) wyrzucania odchodów zwierzęcych lub nie sprzątania w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym; 
aę) pochówku zwierząt w miejscu do tego nieprzeznaczonym;  
af) pochówku rybek lub zwierząt wodnych w toaletach gospodarstwa domowego; 
ag) braku opieki, nadzoru nad małoletnim poniżej 18 roku życia na drogach 
publicznych; 
ah) chodzenia w porze od zmierzchu do świtu lub w warunkach niebezpiecznych 
atmosferycznie w miejscach nieoświetlonych drogi publicznej, niepublicznej 
ai) chodzenia w porze od zmierzchu do świtu bez kamizelek odblaskowych  
aj) parkowania pojazdem tyłem do okien budynków 
ak) wyrzucania opakowań po zastrzykach, strzykawek z gospodarstw domowych 
do normalnego pojemnika, nie przekazując odpadów do ośrodka zdrowia lub 
punktu aptecznego celem utylizacji;  
al) wyrzucania opatrunków z gospodarstw domowych do normalnego pojemnika, 
nie przekazując odpadów do ośrodka zdrowia lub punktu aptecznego celem 
utylizacji;  
ał) wyrzucania baterii, akumulatorów w miejscu do tego nieprzeznaczonym 
innym niż Stację Kontroli Pojazdów lub Punktu Zbierania takich odpadów; 
am) wyrzucania sprzętu AGD, RTV do odpadów komunalnych;  
an) palenia papierosów, urządzenia grilii na: balkonach, pod klatkami, pod 
drzewami; 
ań) urządzania ognisk na terenach do tego nieprzeznaczonych;  
ao) sprzedaży produktów alkoholowych w przypadku imprezy masowej, 
koncertów, festynów, w wybrane dni w roku kalendarzowym 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Friday, September 20, 2019 7:15 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2009/2/104/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 2009/2/104/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Administracji, Minister Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Sz.P. Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 
Sz.P. Gminy Powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, Zawierciańskiego, 
Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, Włoszczowskiego (Secemin, 
Moskorzew), Oleskiego (Praszka), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin, 
Pawonków  
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 

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, Szanowni Państwo, zwracam się uprzejmie do Państwa celem 
wprowadzenia lub rozważania sugestii celem w mojej ocenie poprawy ruchu 
drogowego w postaci: 

a) poszerzenie dróg o dodatkowe pasy ruchu; 

b) poszerzenie dróg o dwukierunkowy pas wymijania, wyprzedzania służący do 
wyprzedzania w dwóch kierunkach;  

c) poszerzenie dróg o dwa pasy ruchu służące do wyprzedzania w danym kierunku 

cel: 

zminimalizowania wypadków poprzez zjechania na niniejszy pas w przypadku 
bliskiej odległości czy zdarzenia czołowego z innymi pojazdami.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Friday, September 20, 2019 2:00 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: OSO 2009/7/109/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

OSO 2009/7/109/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Ochrony Środowiska 
Sz.P. Samorządy gminne okręgu Częstochowskiego, graniczące z samorządami Częstochowskimi i 
subregionem północnym jako peryferie województw lub okręgu 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Sz.P. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 
 

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 celem poprawy ekologicznej Wód 
Polskich: 

1. Mieszkaniec widzący nieprawidłowości porządkowe w okolicy wód, rowów 
meliorancyjnych, cieku wodnego, zbiornika wodnego zobligowany jest powiadomić 



o tym właściciela rowów (zarządce drogi) jako części pobocza, Wody Polskie lub 
miejscowy Urząd Miasta/Gminy;  

2. Mieszkaniec, który dokona czynności porządkowych na własny koszt w czynie 
społecznym, może zwrócić się do odpowiedniego właściciela o zwrot poniesionych 
kosztów;  

3. Zabrania się : 
a) pływania, przebywania w okolicy wiaduktów, mostów; 
a) chodzenia po wałach powodziowych, tarasie zalewowej wału powodziowego; 
b) spożywania pokarmów, napojów, produktów alkoholowych w wodzie; 
c) załatwiania potrzeb fizjologicznych do cieku wodnego; 
ć) wykonywania odpływów ścieków do rowów melioracyjnych, cieku wodnego bez 
100% filtracji; 
d) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas silnych wiatrów; 
e) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas opadów 
atmosferycznych; 
ę) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas osłabienia lub 
przeciwwskazań dokonanych przez ratownika WOPR po badaniu stanu 
fizjologicznego; 
f) schodzenia na tarasy zalewowe po opadach atmosferycznych, w porze 
wieczornej, od zmierzchu do świtu, podczas opadów atmosferycznych; 
g) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych  po opadach 
atmosferycznych, w porze wieczornej, od zmierzchu do świtu, podczas opadów 
atmosferycznych;  
h) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych podczas mrozów, pory 
zimowej; 
 i) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych w przypadku stanu 
alarmowego i ostrzegawczego; 
 j) chodzenia i posiadania opakowań mogących służyć jako pośrednie odpady na 
tarasie zalewowej celem zminimalizowania zanieczyszczeń rzek, studzienek, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji burzowej; 
 k) posiadania, spożywania produktów alkoholowych na plaży, wałach 
powodziowych, tarasach zalewowych; 
 l) chodzenia z nieletnimi poniżej 18 roku życia na tarasie zalewowej, wałach 
powodziowych; 
 ł) chodzenie bez opieki nieletnich lub samodzielnie osób lub chodzenia sam na sam 
z osobą nietrzeźwą na tarasie zalewowej, wałach powodziowych;  
m) kontynuowania przebywania w wodzie podczas wyładowania elektrycznego 
"burzy" 
n) przebywania osób poniżej 17 roku życia bez osoby pełnoletniej na wyciągnięcie 
ręki; 
ń) kąpania się w kąpieliskach w przypadku ran lub chorób zakaźnych; 
o) spożywania pokarmów i napojów w miejscu do tego nieprzeznaczonym; 
ó) przebywania na tarasie zalewowej, wale powodziowym itd. przy słabym 
oświetleniu, braku oświetlenia naturalnego lub sztucznego;  
p) wykorzystania cieku wodnego, zbiornika wodnego do higieny osobistej, intymnej 
lub nieobyczajowego zachowania w postaci stosunków seksualnych;  
r) wykorzystania cieku wodnego, zbiornika wodnego do mycia artykułów 
zabawkowych w piasku; 
s) mycia pojazdów lub naprawiania pojazdów w pobliżu cieku wodnego, kanalizacji 
burzowej, deszczowej, zbiornika wodnego; 
ś) używania motorówek lub innych wodnych pojazdów spalinowych na terenach 
rekreacyjnych, wypoczynkowych; 
t) przyjazdu pojazdami zmotoryzowanymi w pobliżu cieku wodnego w przypadku 
gdzie może być ryzyko opadów atmosferycznych i spłynięcia zanieczyszczeń przez 



opady likwidujące z zanieczyszczenia powietrza, które przedostają się do gleby i 
wód;  
u) używania chemikaliów zamiast ekologicznych środków w pobliżu cieku wodnego, 
zbiornika wodnego;  

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Friday, September 20, 2019 2:12 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2009/8/110/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 

SO 2009/8/110/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Ministerstwo ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego, Częstochowskie, w pobliżu okręgu Częstochowskiego 
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i 
czystości w sołectwach, dzielnic, osiedli, gminy, powiatu, województwa. 



1. Mieszkaniec zobowiązany jest fakultatywnie do podnoszenia zniczy, szkła zniczy, 
podniesienia kwiatów na cmentarzu;  

2. Mieszkaniec jest zobowiązany do pracy społecznej celem zwalczania powikłań klęski 

żywiołowej w szczególności jako rekruci WKU;  
3. Zabrania się robienia śmietników koło grobu (w postaci pustych zniczy, braku obudowy 

znicza) co może powodować rozwianie po całym cmentarzu, stłuc się lub zrobić szkody 

mienia, szkody utraty życia i zdrowia;  
4. Zabrania się posiadania na balkonach niebezpiecznych przedmiotów lub w gospodarstwach 

domowych co może poderwać przetransportowanie przez wiatr; 
5. Zabrania się trzymania zwierząt w budach w przypadku upalnych dni, zimnych dni oraz 

porach atmosferycznych;  
6. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych niż toaleta domowa, szalet 

--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Saturday, September 21, 2019 9:26 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2109/1/111/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 

SO 2109/1/111/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Ministerstwo ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego, Częstochowskie, w pobliżu okręgu Częstochowskiego 
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i 
czystości w sołectwach, dzielnic, osiedli, gminy, powiatu, województwa. 



wprowadzenie uregulowania na temat zniczy w miejscu zdarzenia drogowego czy 
na cmentarzu jednak bez zabezpieczenia (dekla)  

a) znicze na otwartej przestrzeni w przypadku kwiatów sztucznych może dojść 
szybko do samozapłonu ale również w przypadku roślinności naturalnej również 
może dojść do pożaru w przypadku gdy np. znicz jest położony przy drodze w 
miejscu zdarzenia drogowego co może skutkować np. wielkim pożarem terenów 
nieużytkowych czy lasów z powodu np. odbicia słonecznego od szkła, nagrzania 
znicza (szkła) czy z powodu przewrócenia przez zwierzę, wiatr czy 
przetransportowanie iskry przez wiatr 

dlatego uważam, że w szczególności w takich miejscach mogą być znicze ale np. 
elektryczne ponieważ w przypadku pożaru nie zostanie miejsce upamiętniające 
śmierć dla postrachu innych kierujących ani też środowisko naturalne będzie 
zniszczone.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Sunday, September 22, 2019 2:06 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2209/1/115\2019 
 

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, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Sunday, September 22, 2019 2:11 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2209/2/116\2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 2209/2/116\2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister ds. Infrastruktury 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Komendy Wojewódzkie Policji 
Sz.P. Marszałkowie województw  
Sz.P. Samorzady w okręgu Częstochowskim 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

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 skrzyżowaniach, przejściach ochrony, funkcjonariuszy policji lub 
ochotników służby skrzyżowania lub dróżników drogowych jako odrębnej jednostki 
struktury zarządcy drogi, policji itd. celem zminimalizowania zagrożeń w ruchu 
drogowym, kierowania ruchem lub niestosowania się do przepisów w miejscach 
gdzie dochodzi do wykroczeń, wypadków, kolizji celem skierowania sprawy do Sądu 



i pilnowania porządku z uwagi na zachowanie rażące mogącego być zabójstwem jak 
i samobójstwem w ruchu drogowym.  
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Sunday, September 29, 2019 2:06 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 2909/1/134/2019 
 
 
 
Inicjatorka Społeczna 
 
 
SO 2909/1/134/2019 

Odbiorcy: 
Sz.P. Ministerstwo Administracji, Finansów 
Sz,P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim 
 
 
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 (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) 
 
Przekładam swoje spostrzeżenia na temat budżetu obywatelskiego, partycypacji w kosztach: 
1. każdy mieszkaniec otrzymuje indywidualne hasło wraz z jednorazowym kodem sms celem 
potwierdzenia tożsamości do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego, obywatelskiego; 
2. osoba nie posiadająca internetu, lub inna również może głosować poprzez oderwanie karty 
głosowania z ulotki, i dostarczenie do odpowiedniej jednostki organizacyjnej, przekazanie 
listonoszowi lub pozostawienie w domu do odebrania przez pracownika samorządowego lub 
pomocniczego części miejscowości jako jednostki pomocniczej; 
3. osoba nie posiadająca internetu może upoważnić osobę z rodziny do zawarcia głosu w jej kwestii 
poprzez odwzorowanie upoważnienia pisemnego w danym wymogu podmiotowym, 
przedmiotowym;  
4. osoba, która głosuje może przeznaczyć przez specjalny system internetowy oraz przy pomocy 
konta bankowego, konta telefonicznego darowiznę, opłatę lokalną, daninę, sponsoring na rzecz 
danego projektu z swojej propozycji lub listy;  
5. każda osoba składa deklarację ile może przeznaczyć na dany cel inwestycyjny poprzez dopłatę do 
opłat lokalnych, sponsoring lub inna forma partycypacji  
 
takie rozwiązania mogą przynosić efekt w przypadku z problemami z funduszami unijnymi co nie 
przyznanie środków może się wiązać z opóźnionym lub cofaniem danego rozwoju. 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Monday, September 30, 2019 2:15 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3009/5/144/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 3009/5/144/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 

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 celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w razie 
możliwości oczywiście po przeanalizowaniu : 

1. wyodrębnienie z pasa drogi (chodnika, drogi rowerowej, pasażu pieszo-rowerowego) celem 
zminimalizowania prędkości;  



2. oświetlenie terenów niezabudowanych, lasu w miejscu gdzie dochodzi do kolizji, wypadku; 
3. wygrodzenie lasu celem zminimalizowanie wypadku z udziałem zwierząt;  
4. wygrodzenie terenów niezabudowanych celem zminimalizowania wypadku z udziałem 

zwierząt leśnych, gospodarczych; 
5. montaż barierek energochłonnych, ekranów akustycznych przy drogach o silnym natężeniu 

ruchu, wojewódzkich, krajowych co również byłoby dobrym rozwiązaniem likwidując 
przechodzenie w miejscach niedozwolonych;  

6. zmniejszenie szerokości pasa ruchu poprzez wyspę azylu, uniesioną powierzchnię w 
miejscach osi jezdni z każdej strony pasa ruchu (lewego, prawego) w pobliżu skrzyżowań, 
przejazdów, przystanków, zakrętów, przejść celem zminimalizowania wyprzedzania, 
zmniejszenia prędkości; 

7. montaż wysp azylu tworząc mini ronda lub mini zakręty celem zmniejszenia prędkości w 
pobliżu przejść, skrzyżowań, przejazdów; 

8. montaż specjalnych sygnalizatorów na przejazdach, skrzyżowaniach informujących z której 
strony dany pojazd nadjeżdża, są inne pojazdy lub inni uczestnicy ruchu; 

9. wprowadzenie nadzorców ruchu, kontrolerów ruchu, kierujących ruchem na drogach, 
przejazdach, skrzyżowaniach w miejscach gdzie dochodzi do kolizji, wypadków;  

10. wprowadzenie nadzorców ruchu gdzie osoba sama dokonuje zmiany świateł widząc ruch z 
każdej strony skrzyżowania, przejścia, przejazdu celem zminimalizowania kolizji, wypadków, 
przejazdu na żółtym i czerwonym świetle 

 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Monday, September 30, 2019 9:53 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3009/7/146/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 3009/7/146/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Marszalkowie Wojewodztw  
Sz.P. Samorzady w rejonie Czestochowskim  
Sz.P. Instytut Badawczy Drog i Mostow 
Sz.P. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 
Sz.P. Komenda Glowna Policji 
 
 

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: 

1. wprowadzenie ewentualnie rozwiazan jak na zalaczniku poprzez przesuwane szlabany w 
okolicach przejść dla pieszych, torowisk tramwajowych, skrzyżowań z kierującymi ruchem w 



miejscach kolizyjnych 
mając na uwadze fakt ze przejazdy to rowniez skrzyzowania i przecinanie sie kierunkow 
ruchu uwazam ze pomysl jest uzasadniony.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4vsRPQbxRs 
https://www.youtube.com/watch?v=LbJnVC3zPxU 
https://www.youtube.com/watch?v=-SVX6QjRYWk 
 

2. wprowadzenie montazu sygnalizatorow S1 przed obecnymi sygnalizatorami wstecz 
3. montaz ekranow z widoku kamery (jako domniewanego monitoringu) ze obiekt jest 

monitorowany w przypadku lamania prawa dalszego i kolizji, material by sie zapisywal; 
4. montaz tabliczek lub fotoradarow, kamer atrap z tabliczkami (przejazd monitorowany, 

skrzyżowanie, przejście monitorowane) 

 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Monday, September 30, 2019 10:15 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 3009/8/148/2019 
 

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, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Tuesday, October 1, 2019 7:11 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0110/6/6/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0110/6/6/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Marszalkowie Wojewodztw  
Sz.P. Samorzady w rejonie Czestochowskim  
Sz.P. Instytut Badawczy Drog i Mostow 
Sz.P. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 
Sz.P. Komenda Glowna Policji 
 
 

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  
celem ewentualnego takiego rozwiazania w postaci wyswietlacza informujacego z ktorej strony dany 
pojazd nadjezdza.  
https://m.youtube.com/watch?v=azUQ_CcIAGw  



 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



   
Sent: Wednesday, October 2, 2019 8:16 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0210/3/11/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0210/3/11/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 

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,przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
poprzez montaż na przejściach, przejazdach, skrzyżowaniach: 
a) miernika prędkości pojazdu poprzedzającego;  
b) miernika prędkości pojazdu następczego;  
c) miernika prędkości pojazdu naprzeciwko pojazdu (sobie) wymijającego;  
d) miernika odległości od pojazdu poprzedzającego;  
e) miernika odległości od pojazdu następczego;  



f) miernika odległości od pojazdu po stronie bocznej;  
g) miernika prędkości pojazdu bocznego;  
h) miernika i lokalizatora miejsca wymijania pojazdów;  
 i) miernika odległości od danej przeszkody, przecinania kierunków ruchu; 
 j) miernika i kalkulatora drogi zatrzymania i hamowania danego pojazdu.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Friday, October 4, 2019 12:30 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: SO 0410/2/15/2019 
 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0410/2/15/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Komenda Glowna Policji 
Sz.P. Marszalkowie Wojewodzcy  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 
 

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, 
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie: 
a) montaz decybelomierza przy torowisku, skrzyzowaniach, drodze; 
b) montaz decybelomierza w pojazdach i apele o montaz decybelomierza; 
 
celem zminimalizowania chorob uszu w zwiazku z halasem w transporcie komunikacyjnym lub 
zarzadzie poszczegolnej drogi.  
--  
z wyrazami szacunku, 



Inicjatorka Społeczna 
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 



  
Sent: Monday, October 7, 2019 12:41 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0710/4/10/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ. 

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 0710/4/10/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

 

 

Na podstawie 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) 

przekładam swoje propozycję w zakresie: 

1. wyposażenie hydrantów ulicznych w ręczne pompy do wody w razie 
możliwości; 



2. wyposażenie hydrantów ulicznych w gaśnicę, koce termiczne lub koce do 
gaszenia pożarów; 

3. wyposażenie hydrantów ulicznych w węże gaśnicze jako linia szybkiego 
natarcia dla strażaków lub osób co chcą uratować swój dobytek. 
 
 
Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni 
uzasadnione w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z 
powyższym proszę o zajęcie się niniejszą sprawą oraz udzielenie 
odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, bez publikacji (imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania). Wyrażam zgodę na publikację adresu e-mailowego.  

 

Z poważaniem, 

Inicjatorka Społeczna 

 



  
Sent: Monday, October 7, 2019 1:04 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0710/6/12/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ. 

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 0710/6/12/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Komenda Główna Policji 
Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Lasy państwowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Polskie Linie Kolejowe 

 

Na podstawie 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) 

przekładam swoje propozycję w zakresie: 

1. montaż specjalnych fotopułapek w pobliżu przejazdów, skrzyżowań, przejść dla 
pieszych gdzie są funkcjonariusze w specjalnych słupach, specjalnej skrytki w 
postaci drzewa, krzewu itd. lub są kamery, fotoradary lub specjalny system 
monitoringu z system mówiącym tworząc tzw. wielkiego brata;  



2. montaż w parkach, lasach lub specjalnych terenach rekreacyjnych, 
wypoczynkowych gdzie są funkcjonariusze w specjalnych słupach, specjalnej 
skrytki w postaci drzewa, krzewu itd. lub są kamery, fotoradary lub specjalny 
system monitoringu z system mówiącym tworząc tzw. wielkiego brata;  

celem złapania sprawców wykroczeń na miejscu popełnienia wykroczenia jako np. mobilne 
stanowisko jak to się dzieje w przypadku nieuchronnych uczestników ruchu drogowego 
gdzie są specjalne pojazdy a w pobliżu patrol. Takie fotopułapki w postaci (kiosków, 
drzewek, krzaków i innej infrastruktury) gdzie będą funkcjonariusze lub stanowiska 
monitoringu sprawi że sprawcy wykroczeń szybko odpowiedzą za swoje czyny.  

 

 

Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni 
uzasadnione w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z powyższym 
proszę o zajęcie się niniejszą sprawą oraz udzielenie odpowiedzi tylko drogą 
elektroniczną, bez publikacji (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Wyrażam 
zgodę na publikację adresu e-mailowego.  

Z poważaniem, 

Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Saturday, October 12, 2019 12:22 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1210/2/19/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMO ŚCI 
ELEKTRONICZNEJ.  

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1210/2/19/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Infrastruktury 
Komenda Główna Policji 
Samorządy województw 
Polskie Linie Kolejowe 

Przewoźnicy tramwajowi - zarządcy mienia  
Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Na podstawie 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) 

wprowadzenie rozważenia: 

1. poświęcenia każdego odcinka wybudowanej drogi, chodnika, linii kolejowej, linii 
tramwajowej a nie tylko miejsca podczas otwarcia;  

2. poświęcenia każdego miejsca w którym doszło do nieszczęścia;  
3. poświęcenia każdego miejsca w którym ma znaczenie historycznie i zwiększenie 

bezpieczeństwa na danym obiekcie infrastruktury drogowo-szynowej  

Nie jestem przesądna, ale sprawa duchowa to druga sprawa a historia czasem lubi się 
powtarzać w niektórych tragicznych miejscach. Ale w miejscach gdzie krążą legendy, mają 
znaczenie historyczne o tych złych i przykrych sprawach np. wojennych dochodzi do 
zdarzeń, stąd pochodzę na skrzyżowaniu gdzie często dochodzi do wypadków tak samo w 
lesie według historii podczas wojny i legend dochodziło do nieprzyjemnych zdarzeń na 
szkodę ludzi. Dlatego uważam, że w tych miejscach ziemia i inwestycja winna być całkowicie 
poświęcona (każdy odcinek inwestycji) i zwiększone bezpieczeństwo co ma znaczenie 



historyczne, dochodzi lub dochodziło do nieprzyjemnych wydarzeń celem unikania kuszenia 
losu.  
 

Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni uzasadnione 
w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z powyższym proszę o zajęcie 
się niniejszą sprawą oraz udzielenie odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, bez 
publikacji (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, e-maila).  

z poważaniem, 

Inicjatorka Społeczna 



From: Inicjatorka Społeczna <inicjatorka.spoleczna@gmail.com>  
Sent: Saturday, October 12, 2019 4:02 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1210/3/20/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMO ŚCI 
ELEKTRONICZNEJ.  

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1210/3/20/2019 

 

Sz.P. 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Minister ds. Administracji 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

Parlamentarny Zespół ds. utworzenia województwa częstochowskiego 

Samorząd powiatowy powiatu : Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Włoszczowskiego, Wieruszowskiego 

Samorząd gminny powiatów: Kłobuckiego, Myszkowskiego, Częstochowskiego, 
Zawierciańskiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, 
Włoszczowskiego (Secemin), Lublinieckiego : Boronów, Woźniki, Kochanowice, Koszęcin  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Utworzenia Województwa 
Częstochowskiego w Częstochowie 

 

Na podstawie 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) 

 
przedstawiam w załączeniu obszerny materiał w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego 
i na temat województwa częstochowskiego. Dokumenty również obejmują osoby publiczne z danego 
powiatu (bez gminy) którzy są lub byli powiązani z miastem Częstochowa. Niniejsze wiadomości są na 
celu tylko informacyjne i dla celów zapoznawczych podczas konsultacji społecznych gdzie może mieć 
znaczenie dany zakres tematyczny z powodu niewiedzy mieszkańców w szczególności którzy stali się 
przyjezdnymi lub nie orientują się z powodu bliskości.  
Projekt zawiera również wzór wydrukowanych tabliczek w formacie A4 na początek celem 
zminimalizowania kosztów powołania województwa czy też przykładowego źródła finansowania 
danych inwestycji tj. rozbudowa szpitala czy remont dróg wojewódzkich.  
 

Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni uzasadnione 
w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z powyższym proszę o zajęcie 
się niniejszą sprawą oraz udzielenie odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, bez 
publikacji (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, e-maila).  

Z poważaniem, 

 
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Monday, October 14, 2019 12:17 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1410/4/28/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMO ŚCI 
ELEKTRONICZNEJ.  

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1410/4/28/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy gminne, powiatowe za pośrednictwem Marszałków 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

 

Na podstawie 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) 

 

Zwracam się uprzejmie do Państwa celem wprowadzenia telemedycznych porad, diagnostyki, 
powtórek leków, skierowań poprzez : specjalny program, adres emailowy, komunikator, live 
czat, telefonicznie podmiotu leczniczego z danym pacjentem : 

a) telemedycyna w szpitalu – wysyłane dokumentację, porady na adres e-mailowy danego 
lekarza lub ordynatora danego oddziału lub na adres e-mailowy danej poradni; 



b) telemedycyna w poradniach, ośrodkach zdrowia – wysyłana dokumentacja na adres e-
mailowy danego lekarza lub poradni 
c) telemedycyna codziennie od poniedziałku do niedzieli min. 1h w poradniach; 
d) telemedycyna codziennie od poniedziałku do niedzieli 24h na izbie przyjęć, szpitalnych 
oddziałach ratunkowych; 
e) telemedycyna codziennie w godzinach pracy nocnej, świątecznej, weekendowej pomocy 
medycznej; 
f) telemedycyna w Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub dyspozytora ratunkowego; 
g) telemedycyna w aptekach; 
h) telemedycyna poprzez przekaz informacji z glukometru, PEF, spirometru, ciśnieniomierza, 
pulsoksymetru, holtera w poradni, oddziale do danego lekarza prowadzącego; 
i) telemedycyna poprzez umieszczenie wypisanego skierowania lub powtórki leków w 
specjalny system do momentu zrealizowania skierowania, recepty.  

 

Takie rozwiązania są bezpłatnie lub w ramach ubezpieczenia zdrowotnego podając numer 
PESEL w przypadku wypisywania skierowania, powtórki leków.  

 

Zalety: 

1. Mieszkańcy, którzy są wykluczeni społecznie (komunikacyjnie) w porę wieczorną, w 
porę nocną, w soboty, w niedzielę, w święta będą mogli się skonsultować z daną 
placówką (szpitalem, oddziałem, izbą przyjęć, zespołem ratownictwa medycznego, 
SOR-em, apteką, NOL) czy kwalifikują się z uwagi na choroby;  

2. Mieszkańcy nie będą musieli zajmować kolejki i terminu wizyty po przedłużenie 
skierowania, wypisania skierowania, powtórkę leków;  

3. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z funkcji e-wizyty u danego specjalisty;  
4. Mieszkańcy będą mogli mieć wykonaną konsultację konsylium lekarskiego, danego 

lekarza specjalisty lub ordynatora poszczególnego oddziału, gdzie w ramach 
konsultacji zostały by wysłane e-mailem lub przez komunikator lub przez czat 
dokumentacja medyczna. W razie potrzeby ordynator zdecyduje czy przyjąć pacjenta 
w trybie stabilnym, pilnym jeśli pacjent poprosi o diagnostykę lub o leczenie lub jeśli 
sam ordynator stwierdzi lub dany lekarz że pacjent był źle prowadzony, źle 
zdiagnozowany lub wystąpiły powikłania lub było ryzyko wystąpienia powikłań 
zagrożenia życia lub zagrożenia zdrowotnego czy rozstroju zdrowia; 

 

 

Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni uzasadnione 
w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z powyższym proszę o zajęcie 
się niniejszą sprawą oraz udzielenie odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, bez 
publikacji (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania).  

 



Z poważaniem, 

 
Inicjatorka Społeczna 

 



  
Sent: Monday, October 14, 2019 3:11 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1410/5/29/2019 
 

PROSZĘ O ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMO ŚCI 
ELEKTRONICZNEJ.  

 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1410/5/29/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Samorządy za pośrednictwem Marszałków 

 

Na podstawie 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) 

 

Zwracam się uprzejmie do Państwa celem wprowadzenia procedury medycznej w zakresie: 

1. badanie wysiłkowe EKG jest połączone z badaniem ergospirometrycznym (obecnie 
oddzielnie);  

2. badanie holterowskie ABPM (wykonuje pomiary z 2 rąk automatycznie, pomiar 
saturacji, pomiar tętna, pomiar ciśnienia tętna, pomiar MAP, pomiar indeksu perfuzji, 



indeksu pulsacji, dynamiki arterii, siły tętna, indeksu k1/k2 komora/aorta, stężenie 
objętości komora/aorta, zastawka aorty) oraz liczbę oddechów na minutę;  

3. holter pulsoksymetrii HSR 24h - wykonuje pomiary z 2 rąk automatycznie, pomiar 
saturacji, pomiar tętna, pomiar indeksu perfuzji, indeksu pulsacji, dynamiki arterii, siły 
tętna, indeksu k1/k2 komora/aorta, stężenie objętości komora/aorta, zastawka aorty) 
oraz liczbę oddechów na minutę);  

4. badanie wysiłkowe EKG bada się automatycznie w 2 kończynach (wykonuje pomiary 
z 2 rąk automatycznie, pomiar saturacji, pomiar tętna, pomiar ciśnienia tętna, pomiar 
MAP, pomiar indeksu perfuzji, indeksu pulsacji, dynamiki arterii, siły tętna, indeksu 
k1/k2 komora/aorta, stężenie objętości komora/aorta, zastawka aorty) oraz liczbę 
oddechów na minutę, temperaturę;  

5. pacjent skierowany na badanie wysiłkowe EKG oraz ergospirometryczne podlega : 
a) badaniu na bieżni Bruce etap 1-5; 
b) badaniu na leżąco etap 1-5; 
c) badaniu na rowerku w miejscu etap 1-5; 
d) badaniu na rowerku w ruchu na bieżni etap 1-5; 
e) badaniu na torze przeszkód etap 1-5; 
f) badaniu sprintowego wysiłku (maksymalnego wysiłku) jaki pacjent może pokonać 
gwałtowny;  
g) badaniu a-g w postaci zaczynając od najwiekszego do najmniejszego etap 5-1;  
h) badanie wysiłkowe czynności samoobsługowych, gospodarczych.  

Nie ma pewności czy ciśnienie tętnicze, indeks perfuzji, indeks pulsacji, tętno, saturacja jest 
inne na różnych kończynach podczas badania holterowskiego, testu wysiłkowego, ponieważ 
na ręce prawej może być 120/80 a w ręce lewej może być 100/60 dlatego uważam, że warto 
oceniać 2 kończyny automatycznie w tym samym czasie, zarówno podczas badań, 
kardiomonitoringu, operacji ale także podczas wypełnienia karty medycznych czynności 
ratunkowych.  

 
Obecnie ciśnienie tętnicze podczas testu wysiłkowego, ergospirometrycznego badane jest na 
szczycie wysiłku danego etapu i to na jednej ręce, bez ciągłej obserwacji ciśnienia tętniczego, 
ciśnienia tętna, średniego ciśnienia tętniczego. Ponadto nie jest obserwowana perfuzja, 
pulsacja i inne wskaźniki pulsoksymetrii HSR, liczby oddechów, saturacji, SpMet, SpCo, CO 
wydechowe, PEF i wskaźniki spirometryczne.  

 

Ponadto test wysiłkowy robi się jeden wybór albo bieżnia, albo rowerek albo na leżąco. 
Jednak moim zdaniem winny być wykonane wszystkie możliwości warianty testu nie tylko 
jeden z nich (rowerek, bieżnia, na leżąco) ponieważ może być zaburzenie np. podczas 
biegania lub jazdy na rowerze w zakresie zaburzeń wysiłkowych czy wysiłkowych 
spirometrycznych (ergospirometrycznych). Niektórzy ludzie, lub policjanci lub w różnych 
sytuacjach zmuszeni jesteśmy do gwałtownego i maksymalnego wysiłku na jaki możemy 
wykonać i jaką mamy tolerancję wykonania.  

Test wysiłkowy może pokazać brak zmian, ale w przypadku gdy osoba wykonuje gwałtowny 
wysiłek np. Podczas pościgu, ćwiczenia może się okazać że ciśnienie wzrośnie a potem 
gwałtownie spadnie (niestety u mnie w rodzinie był taki przypadek) gwałtowny bieg do 
momentu kolki … później było oblanie potem całego ciała, że nawet wenflon nie mógł zostać 



przyklejony, słabość, podczas pomiaru przez ZRM było 80/40 a w szpitalu 140/100 z 
zespołem konsersyjnym było rozpoznanie (drgawek) (osoba wtedy miała lat 17).  

Na podstawie wyżej wymienionego stwierdzam, że sugestie są w pełni uzasadnione 
w sprawie słusznego interesu publicznego. W związku z powyższym proszę o zajęcie 
się niniejszą sprawą oraz udzielenie odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, bez 
publikacji (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania).  

Z poważaniem, 

 
Inicjatorka Społeczna 

 



  
Sent: Tuesday, October 15, 2019 8:54 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1510/2/37/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1510/2/37/2019 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy gminne 

Marszałkowie województw 
 

 

Na podstawie 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  
 
Celem wprowadzenia: 

1. Całość badania tj. UKG, USG, EKG, EMG, KTG, endoskopii, Holter EKG, holter EKG Event, 
Pulsoksymetria HSR z falą tętna, ergospirometria, spirometria, EKG wysiłkowe, 
kardiomonitor, urządzenie ma specjalny port gdzie nagrywa się na bieżąco niniejszy wynik na 
nośnik elektroniczny przeniesiony przez pacjenta lub który zostanie wydany pacjentowi : 
pendrive, płyta, kasetka, dysk zewnętrzny;  

2. Całość przebiegu operacji, zabiegu jest nagrywana poprzez mini kamerki zamontowane na 
stroju chirurgicznym lub operującego;  

3. Cały personel medyczny jest wyposażony w mini kamerki odzieżowe;  
4. Urządzenia UKG, USG, EKG, EMG, KTG, endoskop, Holter EKG, holter ABPM, kardiomonitor, 

RTG, TK, MRI, EKG wysiłkowe ma specjalny system teletransmisyjny gdzie na bieżąco 
przekazuje obraz do lekarza prowadzącego lub dyżurującego;   



5. Każdy pacjent poradni AOS, POZ, przyszpitalnej jest wyposażony w specjalny kod z kartą 
kodów (tak jak bankomat) lub kartą sms gdzie dany pacjent lub rodzina danego pacjenta na 
życzenie bez potrzeby przybycia osobistego do poradni mogli by : 
a) umówić termin na badanie obrazowe z funkcją wysłania dokumentacji medycznej w 
załączniku; 
b) powtórzyć leki;  
c) poprosić lekarza o wypisanie zaświadczenia na cele PZOoN, ZUS;  
d) poprosić lekarza o wypisanie zaświadczenia o chorobie przewlekłej; 
e) poprosić lekarza o skierowanie na badania diagnostyczne (na podstawie art. 32 ustawy o 
świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych) po załączeniu 
stosownej dokumentacji jeśli nie ma w karcie celem wydrukowania lub do wglądu przez 
lekarza; 
f) poprosić lekarza o skierowanie na transport sanitarny po okazaniu stosownych 
dokumentów; 
g) poprosić lekarza o skierowanie do szpitala, poradni na prośbę pacjenta po okazaniu 
dokumentacji;  
h) poprosić lekarza o skierowanie do szpitala celem hospitalizacji diagnostycznej na prośbę 
pacjenta po okazaniu dokumentacji  (na podstawie art. 32 ustawy o świadczeniach z opieki 
zdrowotnej finansowanych z środków publicznych)  

6. Osoba chcąca wykonać te świadczenia nie będzie musiała stać pod ośrodkiem celem 
zarejestrowania, czekania na lekarza oraz będzie mogła wysłać lub rodzina danego pacjenta 
informację o np. powtórce leków o każdej porze, w każdym dniu bez względu na porę celem 
zminimalizowania kolejek;  

7. finansowanie pielęgniarek, ratowników medycznych celem szkoleń w zakresie recept, 
skierowań na badania, skierowań do szpitala.  

Na podstawie w/w celem usprawnienia systemu ochrony zdrowia, zminimalizowania kolejek 
uważam,  że pismo jest w pełni uzasadnione w ramach interesu społecznego i zwiększenia 
zasad współżycia społecznego w szczególności z uwagi na zminimalizowanie braku 
zarejestrowania do lekarza np. po formalność tj.  powtórka leków, skierowania, zaświadczenia 
oraz w przypadku gdy osoba przyjedzie a już został limit wyczerpany do zarejestrowania lub 
osoba z uwagi na wykluczenie komunikacyjne nie ma możliwości powtórki leków itd.  

 

Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym.  

Z poważaniem, 

Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Thursday, October 17, 2019 10:28 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1710/6/44/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1710/6/44/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Zdrowia 

Rzecznik Praw Pacjenta 
Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 
Samorządy w okręgu Częstochowskim (jako sąsiednie powiaty) sąsiadujące z Częstochową 

lub okręgiem Częstochowskim 
 

Na podstawie 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  
 
Dzień dobry, 
przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia w zakresie 
zmian legislacyjnych w przedmiocie: 
1. wyposażenie ośrodków zdrowia, każdego oddziału szpitalnego, poradni AOS, poradni 
POZ, poradni NOL, apteki w rozdrabniacz leków;  
2. wprowadzenie procedury rozdrabniania leków dla grupy pacjentów i ewentualnie wsypanie 
proszku do picia, jedzenia lub innego płynu ułatwiając pacjentom przełykanie : 
a) którzy mają krótkie wędzidełko ust, gdzie nie mogą otworzyć szeroko; 
b) którzy mają problemy z połykaniem, przełykaniem; 
c) którzy mają problemy z połykaniem, przełykaniem z przyczyny utraty / chorego zęba itd; 
d) osoby w podeszłym wieku; 
e) którzy mają protezy zębów; 
f) dzieci; 
g) osoby niepełnosprawne; 
h) zoperowani w obrębie szyi, tarczycy, jamy ustnej, twarzy, szczeki; 
3. wprowadzenie narkozy stomatologicznej dla każdego pacjenta na NFZ lub środków 
podmiotu tworzącego podmiot leczniczy w ramach profilaktyki zminimalizującej sepsę z 



tytułu zęba w szczególności dla dzieci, osób niepełnosprawnych z różnym stopniem, osób 
starszych itd.  

 

Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym.  

Z poważaniem, 

 
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Saturday, October 19, 2019 2:50 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1910/2/45/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1910/2/45/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Zdrowia 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Marszałkowie województw  

Samorządy gminne w okręgu Częstochowskim, które są w położeniu powiatów które 
są sąsiadami z okręgiem Częstochowskim 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia 
rezolucji lub legislację w zakresie: 

1. Wyposażenie poradni AOS, POZ, NOL w biletomaty;  
1 slajd : rejestracja, nagłe zachorowania, formalność 
2 slajd : rejestracja : dany lekarz 



2 slajd : formalność : powtórka leków, skierowanie, zaświadczenie, odbiór 
wyników 

2. Wyposażenie poradni AOS, POZ, NOL w zewnętrzne biletomaty;  
3. Opracowanie projektu nad budową parkingów piętrowych, podziemnych jako 

wielokondygnacyjnych przy podmiotach leczniczych celem zminimalizowania 
zajęcia większego terenu zagospodarowania przestrzennego;  

4. Opracowanie projektu nad budową parków przy podmiocie leczniczym, 
ośrodkach zdrowia, POZ, AOS, NOL;  

5. Opracowanie projektu nad wykorzystaniem termometru wodnego zwanego 
dalej termoskopem lub badania porównawczego termometrów laserowych, 
gdzie według mojej obserwacji  
termometr podał pomiary skroni według 
(ustawienia dla ciała) : 36.6 
(ustawienia dla obiektu) : 33.5 
co jest 3.1 stopnia różnicy co można uznać za nierzetelny wynik.  
Dlatego moim zdaniem należy przeprowadzić badania nad wynikami danego 
termometru, ponieważ wynik poniżej 36.6 świadczy o osłabieniu jak również 
powyżej 37 może świadczyć o osłabieniu z powodu infekcji która się toczy i 
jest temperatura 

6. Wyposażenie każdego cmentarza i podmiotu leczniczego (szpitala) w chłodnie 
metalową (pojedyńczą komorę z tacą) bez zabudowy tac w postaci 
obudowania. Mając na uwadzę fakt, że zazwyczaj kostnicę zajmują się na 
poziomie -2, -1 jest ryzyko dostania się do zwłok pasożytów : myszy, szczurów 
co mogą pokaleczyć zwłoki. Tym bardziej gdy nie jest to jedna komora na 
jedno ciało a jest tylko zabudowane a po otwarciu górnej półki można by 
zobaczyć dolny rząd zwłok po wyjęciu tacy. Co można uznać również, że w 
przypadku gdy ciało jest w trakcie rozkładu (owady) mogą przejść na inne 
ciała co nie będzie szacunkiem dla osoby zmarłej.  

7. Korekta EKG w załączeniu automatycznej analizy (przykład) podając cykle 
patologiczne pod danym odprowadzeniem ewentualnie zaznaczając tuszem 
czerwonym patologie a w granicach normy kolorem żółtym. 

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami.  

 

 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



 



  
Sent: Saturday, October 19, 2019 3:13 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1910/6/49/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1910/6/49/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia w 
zakresie 

1. podmioty lecznicze (ZOZ, SPZOZ, Szpitale) mogą posiadać ośrodek szkolenia 
personelu medycznego w przypadku braku studiów lub szkoły w pobliżu o danym 
profilu lub braku kadrowego. Gdzie nauka odbywa się przez okres dany jak na 
studiach wyższych lub szkole policealnej lub szkole średniej; 



2. wprowadzenie procedury, każdy zabieg usunięcia zęba stomatologicznie lub 
chirurgicznie przez chirurga winna być rana zaszyta;  

3. wprowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez fundusz obywatelski na rzecz zakupu 
leków i badań w samorządach 
czyli powiedzmy gmina 10.000 x 5 zł na osobę miesięcznie, 50.000 zł do 
wykorzystania w ramach budżetu na zakup leków, profilaktyki 
czyli powiedzmy w gminie 200 firm x 30 dni pracy x 5 klientów x 5 zł za paragon / 
fakturę = 150.000,00 zł do wykorzystania 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Saturday, October 19, 2019 3:29 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1910/7/50/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 1910/7/50/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Infrastruktury, Spraw Zagranicznych, Administracji 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Komenda Główna Policji 

Urząd Transportu Kolejowego 

Polskie Linie Kolejowe 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

Instytut Kolejnictwa 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 



przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia w 
zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym oraz celem 
szybkiego wykrycia sprawców wykroczeń w ruchu drogowym i komunikacyjnym : 

1. Opracowanie specjalnego sygnalizatora wodnego w postaci ścianki wodnej 
zawierającego specjalne światełka w niniejszym sygnalizatorze by lustro 
spadającej wody nadawało kolor (tylko dla czerwonego) lub i ewentualnie 
zielonego;  

2. Opracowanie specjalnego sygnalizatora lub masztu, który dzięki laserom jeśli 
są ekologiczne i nieszkodliwe padały by źródła światła od góry do dołu lub od 
lewej strony na prawą;  

3. Opracowanie specjalnego sygnalizatora refrektora,projektor iluminacyjny, 
który rzucał by światło na skrzyżowanie, przejazd lub 50 m od niniejszego 
sygnalizatora;  

4. Wprowadzenie na skrzyżowaniach, przejazdach specjalnego systemu 
zminimalizowania wykroczeń w ruchu komunikacyjnym (podobny do systemu 
zminimalizowania kradzieży w bankach gdzie wylewa się farba na sprawcę) 
jednak tutaj byłby sprawca pomalowany np. ekologiczną farbą fluorescencyjną 
lub sprayem celem szybkiego złapania sprawcy wykroczenia.  

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 10:05 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/1/54/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/1/54/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Administracji, Infrastruktury 

Marszałkowie województw 

Samorządy gminne w okręgu Częstochowskim oraz sąsiadujące z subregionem 
północnym  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia 
rezolucji lub legislacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego poprzez zajęcie 
placu budynku, inwestycji i kubatury.  

1. Teren można zmniejszyć poprzez 1-2 >2 kondygnację parkingu podziemnego 
co zmniejszy się teren inwestycji (a zwiększy na inne zagospodarowanie 
terenu obok);  

2. Teren można zmniejszyć poprzez budynki wielopoziomowe, 
wielokondygnacyjne niż jeden parterowy o znacznej powierzchni;  



3. Teren można zmniejszyć poprzez parkingi o poziomie -1, -2 oraz dachowe lub 
wielopoziome. 

 

Dzięki takim rozwiązaniom można zyskać dodatkowe tereny pod inwestycję np. w miejscu 
gdzie są parkingi obecne a były pod budynkami można by wybudować lub zagospodarować 
teren pod ośrodek oczyszczania powietrza, skwer, park czy plac zabaw dla dzieci.  

 

Oparcie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kubatura  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parking  

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 10:42 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/3/56/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/3/56/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Administracji, Infrastruktury, Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego przedsięwzięcia 
rezolucji lub legislacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego podmiotów 
leczniczych w zakresie: 

1.       wprowadzenie możliwości zadaszenia, zabudowania w postaci np. pergoli 
(z liściami biosolarnymi lub panelami fotokalizacyjnymi) celem oczyszczenia 
powietrza przy okazji parkingów należących do podmiotu leczniczego jakim 
jest ośrodek zdrowia, poradnia; 



2.       wprowadzenie możliwości wprowadzenia systemu podgrzewania 
chodników należących do terenu ośrodka zdrowia, poradni, przychodni tj. 
chodniki, parkingi, estakady. 

 

Cele : 

1.       oczyszczenie powietrza w obrębie szpitala oraz schłodzenia temperatury w 
okolicy podmiotu leczniczego i ochrony zdrowia 

2.       zminimalizowanie zasypanie przez śnieg dróg dojazdowych do  podmiotu 
leczniczego i ochrony zdrowia  , w tym parkingów, estakady dla karetek, 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych czy schodów;  

3.       zminimalizowanie odszkodowań od  podmiotu leczniczego i ochrony 
zdrowia   z uwagi na nieodśnieżony plac wewnętrzny szpitala czy mandatów 
w tym związanych; 

4.       zminimalizowanie oblodzenia i ślizgania się zarówno : pracowników, 
karetek, innych samochodów, odwiedzających, pacjentów;  

5.       zminimalizowanie upadku w związku z oblodzeniem, zaśnieżeniem terenu  
podmiotu leczniczego i ochrony zdrowia   

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 10:56 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/4/57/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/4/57/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Infrastruktury 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Polskie Koleje Państwowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej poprzez : 

1. zabudowanie wzniesień, spadków lub całego wzniesienia (mostu), wiaduktu, kładki w panele 
liści biosolarnych, panele fotokalizacyjne, panele fotowoltaniczne celem oczyszczenia 
powietrza a zarazem zyskania energii elektrycznej;  



2. wyposażenie ekranów dźwiękoszczelnych w dodatkową funkcję paneli fotokalizacyjnych, liści 
biosolarnych oraz fotowoltanicznych celem oczyszczenia powietrza a zarazem uzyskania 
energii elektrycznej.  

Takie rozwiązanie będzie dodatkowym atutem dla osób co mają lęk wysokości czy dla osób co będą 
chciały popełnić samobójstwo gdzie takie rozwiązanie im to uniemożliwi skoczenie do rzeki, na drogę 
czy na ruch szynowy. 
 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 6:14 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/5/58/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/5/58/2019 

 

 

Sz.P. 
Ministerstwo Infrastruktury 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Polskie Linie Kolejowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Przewoźnicy tramwajowi 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania po 
porozumieniu z daną firmą produkującą niniejsze rozwiązanie 
"http://gazetaolsztynska.pl/386271,Pierwsza-w-Polsce-swiecaca-sciezka-rowerowa-powstala-
pod-Lidzbarkiem-Warminskim-FILM.html" celem wykorzystania takiego rozwiązania na : 



a) terenach niezabudowanych; 
b) w pobliżu przejść i przejść dla pieszych wraz z formą przejścia w 3D; 
c) w pobliżu przejazdów oraz na przejazdach kolejowych i tramwajowych wraz z formą 3D. 

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 7:51 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/6/59/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/6/59/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci:  

1. wybudowania w pobliżu oddziału lub wejścia na oddział lub przy oddziałowego lub 
przy szpitalnego ośrodka pomocy społecznej w postaci domu pomocy społecznej : 
a) hostelu dla pacjentów wypisanych w porze wykluczenia komunikacyjnego lub 
niemożności komunikacyjnej  co zwiększyło by koszty szpitala wspólnie z ośrodkiem 
pomocy społecznej   
b) hostelu dla odwiedzających i rodzin pacjentów co zwiększyło by koszty szpitala 



wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej 
c) hostelu dla zwierząt (domowych) pod okiem weterynarza gdzie z uwagi na pobyt 
mógłby stan zdrowia się pogorszyć lub utracić życie i zdrowie  

 
2. opracowanie specjalnej procedury finansowania szkoleń, specjalizacji dla 
personelu medycznego (lekarzy) gdzie lekarze będą mogli samodzielnie wykonać 
poszczególne badania w zakresie: 
a) badania i opisu obrazowego;  
b) badania i opisu laboratoryjnego  
w szczególności w poradniach POZ, NOL, AOS gdzie nie ma w budynku 
laboratorium lub pracowni obrazowej lub nie ma możliwości etatowych czy w 
szpitalach w postaci pilnego badania, dzięki takim kursom lekarz by mógł 
samodzielnie dokonać na cito poszczególnego badania laboratoryjnego oraz 
obrazowego 

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 20, 2019 8:14 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2010/8/61/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2010/8/61/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci:  

1. Pacjent na powtórkę leków chorób przewlekłych nie musi się stawić do lekarza z 
kartką o powtórkę ani się rejestrować, lekarz lub pielęgniarka w poradni POZ, AOS 
automatycznie co miesiąc sporządza nową receptę dla pacjenta celem ulepszenia 
kontynuacji leczenia bez zminimalizowania czekania tylko w kolejce o różnej porze 
od 5 do 8 rano celem zarejestrowania do lekarza i później znowu przyjechanie o 16-
18 celem odebrania recepty co generuje koszta 



2. Pacjent na badania rutynowe na choroby przewlekłe nie musi się stawić do lekarza z 
kartką o powtórkę ani się rejestrować, lekarz lub pielęgniarka w poradni POZ, AOS 
automatycznie co dany okres sporządza nową receptę dla pacjenta celem ulepszenia 
kontynuacji leczenia bez zminimalizowania czekania tylko w kolejce o różnej porze od 5 do 8 
rano celem zarejestrowania do lekarza i później znowu przyjechanie o 16-18 celem odebrania 
recepty co generuje koszta; 

3. Lekarz w dokumentacji medycznej ma odnotowane kiedy osoba składała wniosek o 
niepełnosprawność w przypadku jakiś wątpliwości co do nowych ustaleń faktycznych wtedy 
lekarz wzywa pacjenta telefonicznie w przypadku gdy stan pacjenta jest taki sam wiadomy 
wtedy sporządza samodzielnie zaświadczenie lekarskie w danym temacie;  

4. Lekarz w dokumentacji medycznej ma odnotowane kiedy osoba miała wykonane 
poszczególne badania i w razie potrzeby automatycznie bez wizyty pacjenta wypisuje 
niniejsze skierowania na badania dla celów kontrolnych;  

 

Cele : 

1. zminimalizowanie bezsensownych kolejek do lekarza celem powtórki leków dla zachorowań 
pilnych co obciąża szpitalne oddziały ratunkowe;  

2. zminimalizowanie kosztów pacjenta na choroby przewlekłe w przypadku wykluczenia 
komunikacyjnego (środkiem transportu) lub środków na dany środek lub innych przyczyn 
kłopotów transportowych; 

3. szybkie leczenie pacjenta z uwagi na automatyczne sporządzenie recept (powtórzania i 
przedłużania); 

4. automatyczne przedłużenie skierowania do szpitala, skierowania na badania jeśli się tego 
wymaga drogą elektroniczną;  

5. pielęgniarka środowiskowa, lekarz, opiekunka pomocy społecznej GOPS/MOPS dostarcza 
niniejsze wyniki badań, skierowania, powtórki leków w razie złożonej deklaracji lub jest 
wysyłana pocztą na koszt NFZ w związku z ubezpieczeniem lub koszt własny przesyłki 
listowej.  

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  
 
Sent: Monday, October 21, 2019 11:46 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2110/1/62/2019 
 

 (osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 



 

IS 2110/1/62/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci profilaktyki zdrowotnej w zakresie: 

1. Każdy członek gospodarstwa domowego winien mieć osobną : szczoteczkę, 
odzież, ręcznik, buty, chapcie celem zminimalizowania zakażeń lub 
rozprzestrzeniania w szczególności pojawienia się chorób zakaźnych 
(wirusologicznych, bakteriologicznych, pasożytniczych, grzybiczych); 

2. Dezynfekcja lub oddzielny aplikant np. leku w sprayu do nosa, gardła;  
3. Dezynfekcja termometru, ciśnieniomierza, leków;  
4. Dezynfekcja lub oddzielne posiadanie wentylatora, aplikatorów, ustników, 

maseczek itd.' 
5. Prowadzenie profilaktyki nad zakazem oddawania swoich leków na dane 

schorzenie;  
6. Prowadzenie profilaktyki nad higieną osobistą m.in odzieży dolnych, górnych 

części, higieny skóry;  



7. Prowadzenie profilaktyki nad brakiem odzieży bikini podczas snu co może się 
mnożyć zarazki na dolnych ubraniach części ciała a górne podczas snu mogą 
powodować problemy z oddychaniem w okolicy klatki piersiowej 

 

w szczególności w porach zakażeń. Powiedzmy dany członek rodziny choruje na 
grypę lub inną chorobę użył aplikatora do nosa bez dezynfekcji przez co osoba ze 
zwykłym przeziębieniem może w mojej ocenie się również zarazić w związku z 
brakiem dezynfekcji lub brakiem oddzielnego aplikatora. Jeśli powiedzmy członkowie 
rodziny mają pikflometr lub dysk na astmę jeśli stosują oboje a wiadomo ten sam a 
wiadomo, że w jamie ustnej jest dużo bakterii to niestety niektóre bakterie mogą 
zaatakować słabszy organizm.  

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 12:20 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2310/1/63/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/1/63/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci profilaktyki zdrowotnej w zakresie: 

1. Karty skierowania na badanie kardiologiczne;  
2. Automatyczna analiza EKG, EKG wysiłkowego, holtera EKG (jak w 

załączniku) lub ręcznie również przez lekarza (nie ważne czy ST poniżej 
normy obniżone, czy podniesione, czy maksymalne) każdy wynik odbiegający 



mimo wariantu normy może być patologiczny (dlatego w przypadku wariantów 
EKG trzeba moim zdaniem przeprowadzić badania UKG i EKG 
przezprzełykowe, UKG przezklatkowe, EKG z odprowadzeniami (VxR, v...r) 
jako odbicia lustrzane oraz V6-V9, V3R-V9R, v3-v9, v3r-v9r, holter 
ciśnieniowy, holter ABPM, pulsoksymetr HSR, badanie CO rzutu przez 
kardiomonitoring hemodynamiczny itd. celem również wykluczenia 
hipowolemii/hiperwolemii, hipoperfuzji, hiperperfuzji czy nie występują choćby 
małe niedomykalności co zreguły nie dają powikłań ale z uwagi na stan 
kliniczny pacjenta (męczenie, itd) jako oddziałowujące lub jako 
subkliniczna/idiopatyczna przyczyna mimo braku istotnych wad 
hemodynamicznych co może ignerować 

3. wprowadzenie w test wysiłkowy i holter EKG mimo podawania : 
a) dlugości cyklu w ms 
b) czasu pulsu / tętna 
to także : 
a) pomiar ciśnienia tętniczego w danej sekundzie (stały) na obu kończynach 
b) pomiar odstępu QT metodą : QTB, QTH, QTA, QTLC, QTF celem 
wykluczenia patologii skrócenia lub wydłużenia w danej metodzie obliczenia 
ponieważ w QTC Baretta może być dobre a według QTF może być 
patologiczne.  

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 9:26 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Fwd: IS 2310/7/69/2019 
 
 
SAMORZĄDY W OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIM LUB GRANICZĄCE Z SUBREGIONEM CZĘSTOCHOWSKIM. 
---------- Forwarded message --------- 
 
Date: śr., 23 paź 2019 o 02:28 
Subject: IS 2310/7/69/2019 
To:  
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/7/69/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Stowarzyszenie Kardiologiczne 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Marszałkowie województw 

 

Na podstawie 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 do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci ochrony cywilnej a w pewnym sensie ochrony zdrowia w postaci rozważenia 
propozycji nad oceną ściany tylnej podczas testu wysiłkowego poprzez : 

montaż elektrod na klatce piersiowej przód, boki jak i tył na tej samej wysokości na 
plecach co V6-V9, V3R-V9R, v3r-v9r, v3-v9 jako odbicia lustrzane V3-V9 jako V10-
V18, v10-v18, V10R-V18R (V10r-V18r) / (Vr10-Vr18), v10r-v18r czy kontynuacja na 
przodzie i bokach klatki piersiowej oraz na plecach. Celem obserwacji każdej części 
serca podczas wysiłku m.in tylnej części.  

 

 

Przesyłam uzupełnione skierowanie (wzór) na badania kardiologiczne.  

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 9:26 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Fwd: korekta załącznika IS 2310/8/70/2019 
 
 
SAMORZĄDY W OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIM LUB GRANICZĄCE Z SUBREGIONEM CZĘSTOCHOWSKIM. 
---------- Forwarded message --------- 
 
Date: śr., 23 paź 2019 o 08:39 
Subject: korekta załącznika IS 2310/8/70/2019 
To:  
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/8/70/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Stowarzyszenie Kardiologiczne 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Marszałkowie województw 

 

Na podstawie 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 do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci ochrony cywilnej a w pewnym sensie ochrony zdrowia  

Przesyłam uzupełnione skierowanie (wzór) na badania kardiologiczne niewydolności 
prawokomorowej, lewokomorowej, serca w postaci jego korekty.  

 

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 5:38 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2310/9/71/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/9/71/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci profilaktyki zdrowotnej w zakresie: 

1.       pomiar odstępu QT metodą : QTB, QTH, QTA, QTLC, QTF celem 
wykluczenia patologii skrócenia lub wydłużenia w danej metodzie obliczenia 



ponieważ w QTC Baretta może być dobre a według QTF może być 
patologiczne w każdej ewolucji (cyklu) EKG, EKG wysiłkowym, 
ergospirometrii.  

 

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 5:57 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2310/10/72/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/10/72/2019 

 

 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania w 
postaci profilaktyki zdrowotnej w zakresie 

1. wprowadzenie separacji w poradniach, szpitalach, ośrodkach zdrowia w 
zakresie pacjentów, dróg wejściowych, wyjściowych : 
a) chorych dorosłych 
b) chorych dzieci 



c) zdrowych dorosłych (profilaktyka, powtórka leków, szczepienie) 
d) zdrowych dzieci (profilaktyka, powtórka leków, szczepienie) 

2. wyposażenie wejść i wyjść w lampę UV antybakteryjną celem zminimalizowania zakażeń 
szpitalnych, w poradni.   

  

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 23, 2019 6:02 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2310/11/73/2019 
 

inicjatorka.spoleczna@gmail.com 

(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 

 

IS 2310/11/73/2019 

 

 

Sz.P. 

Marszałkowie województw 

Ministerstwo Infrastruktury 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Polskie Linie Kolejowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 

Na podstawie 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 

 

Dzień dobry, 

1. przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego wykorzystania 
w postaci bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez krzyżyki odwzorujące znak 
zakaz zatrzymywania lub znak poziomy zakazu na drodze. Takie znaki mogłyby być 
świetlne na podstawie fluorescencji lub materiału składającego się jak niniejsza 
ścieżka.http://gazetaolsztynska.pl/386271,Pierwsza-w-Polsce-swiecaca-sciezka-rowerowa-
powstala-pod-Lidzbarkiem-Warminskim-FILM.html 



2. wprowadzenie rozważania malowania znaków poziomych fluorescencją lub z 
materiału http://gazetaolsztynska.pl/386271,Pierwsza-w-Polsce-swiecaca-sciezka-rowerowa-
powstala-pod-Lidzbarkiem-Warminskim-FILM.html 

  

Mając na uwadzę słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, October 27, 2019 5:19 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Uzupełniony dokument z (1 strona) : IS 2410/2/74/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
Uzupełniony dokument z (1 strona) : 
IS 2410/2/74/2019 
 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Stowarzyszenie Kardiologiczne 

 
 
 
Na podstawie 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 
 
 
Dzień dobry, 
 
przekładam swoje spostrzeżenia do Państwa celem ewentualnego 
wykorzystania w postaci dokumentacji medycznej w zakresie pomiaru odcinka skorygowanego QTc.  
 
 
Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym. 
 
Z poważaniem, 
 



 
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Saturday, October 26, 2019 1:33 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2610/1/75/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 2610/1/75/2019 
 

Sz.P. 

Ministerstwo Infrastruktury 

Marszałkowie województw  

Wojewodowie 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym 

Przewoźnicy kolejowi  

Przewoźnicy tramwajowi 

 

Na podstawie 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: 

1. obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, 
stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi : 



a) regulaminu przewozowego danego organizatora; 
b) regulaminu przewozowego danego operatora; 
c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika; 
d) taryfy opłat i ulg ustawowych; 
e) taryfy opłat i ulg danego organizatora; 
f) taryfy opłat i ulg danego operatora; 
g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika 
2. montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów 
(celem umożliwienia szybkiej przesiadki);  
3. montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na 
przystanku, miejscach w pojeździe wolnych / zajętych i liczby pasażerów w 
pojeździe.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  
 



  
Sent: Saturday, October 26, 2019 2:00 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2610/2/76/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 2610/2/76/2019 
 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Stowarzyszenie Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 dokumentacji medycznej EKG, EKG 
wysiłkowego do pojedyńczej analizy cyklu (ewolucji) pracy serca oceny w zakresie 
czasu trwania, wysokości amplitud i morfologii.  



 

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Monday, October 28, 2019 2:51 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2810/3/79/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 2810/3/79/2019 
 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Stowarzyszenie Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 jakości usług medycznych w 
szpitalach, poradniach poprzez wzór dokumentacji medycznej i nie tylko.  

 



Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Tuesday, October 29, 2019 1:15 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 2910/1/81/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 2910/1/81/2019 
 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

Na podstawie 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 jakości usług medycznych w 
szpitalach, poradniach poprzez wzór dokumentacji medycznej i nie tylko w postaci : 

a) założenia e-maili do kierowników, lekarzy prowadzących i pielęgniarek 
środowiskowych w ośrodkach zdrowia, NOL, AOS, rejestracji  



b) założenia e-maili do kierowników oddziałów, sekretariatów oddziałów, izby przyjęć, 
SOR 

jako alternatywy dla pacjentów : 

a) portalu e-rejestracji; 
b) portalu e-wizyty;  
c) telemedycyny;  
d) celem wniosku o powtórkę leków, prośby o skierowanie, prośby o zaświadczenie; 
e) celem umówienia osobistego terminu wizyty lub przyjęcia do szpitala; 
f) celem umówienia wizyty przez osobę trzecią; 

celem umożliwienie umówienie wizyty lub przyjęcia do szpitala, przez lekarza w POZ, 
AOS zarówno osobiście, przez osoby trzecie ale także przez live chat, komunikator, 
e-mail czy telefonicznie.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym.  

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 4:23 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/1/83/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/1/83/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

Na podstawie 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 : 

a) wyposażenia każdego ośrodka zdrowia, poradni, przychodni w monitoring 
zewnętrzny, monitoring wewnętrzny by personel medyczny lub specjalny operator 
monitoringu mógł obserwować zachowanie u danego pacjenta;  



b) wyposażenie każdej sali szpitalnej, korytarza, windy, tuneli komunikacyjnych, 
każdego zakamarku szpitala w kamerę termowizyjną oraz normalną celem by 
personel medyczny lub specjalny operator monitoringu mógł obserwować zachowanie u 
danego pacjenta;   

c) wyposażenie każdej komory chłodniczej na zwłoki w system monitoringu celem 
obserwacji czy dany pacjent nie obudzi się z letargu lub pod wpływem opóźnego działania 
leków oraz podłączenia jeszcze zwłok ludzkich, zwierzęcych w system monitoringu do 
momentu dnia pochówku czy sekcji zwłok 

d) wprowadzenie procedury nad montażem w trumnach małej butli ewentualnie tlenowej np. 
zewnątrz, krótkotrwałego monitoringu celem obserwacji czy dana osoba zmarła nie ożywi się 
pod wpływem letargu czy z późnego działania leków oraz umożliwienie przetrwania dzięki 
ciepłemu guzikowi lub butli tlenowej celem wytrzymania do wydobycia z grobu. Może to 
dość trudny pomysł do zrealizowania a wręcz niektórych idiotyczny ale warto tutaj 
podkreślić, że dużo osób mogło zostać pochowanych za życia właśnie w letargu czy pod 
wpływem późnego działania leków mogli się wybudzić a były niestety takie przypadki że już 
było za późno i to naprawdę, że po wydobyciu zwłok z trumny okazało się, że na wieku są 
ślady po paznokciach. Dlatego uważam, że zawsze należy się zabezpieczyć przez taką 
okolicznością co niestety może się wydarzyć u każdego człowieka czy zwierzęcia. 

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 5:01 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/3/85/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/3/85/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia, Edukacji Narodowej 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 zwiększenia usług medycznych przez 
podmioty lecznicze, szpitale, poradnie, ośrodki zdrowia, przychodnie, punkty 
medyczne, punkty apteczne, szkoły, sale WF, zakłady fizjoterapii (rehabilitacji).  



1. Wprowadzenie apeli lub rozporządzeń nad zakupem dla aptek, ośrodków zdrowia : 
urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego, pulsoksymetrii HSR z perfuzją;  

2. Wprowadzenie zakupu specjalnych automatów przed ośrodkami zdrowia, aptekami z 
środkami leków bez recepty oraz materiałami opatrunkowymi co będzie alternatywą w 
przypadku zamknięcia apteki w porze nocnej, w porze weekendowej i świątecznej;  

3. Wprowadzenie zakupu dla poradni, ośrodków, szpitali biletomatów do rejestracji celem 
uniemożliwienia stania pod ośrodkiem z samego rana celem zarejestrowania się do lekarza, 
pielęgniarki, powtórkę leków gdzie po otwarciu ośrodka będzie kolejny biletomat tym razem 
już do danego lekarza a dokumentacja będzie prowadzona elektronicznie u lekarza lub 
odręcznie a następnie załączona do kartoteki medycznej;  

4. Wprowadzenie finansowania przez samorządy, podmiot tworzący podmioty lecznicze, 
poradnie, osrodki zdrowia nadwykonań usług medycznych w postaci przyjmowanych liczby 
pacjentów, dzięki temu poradnie, zakłady diagnostyki będą mogły przyjąć więcej pacjentów 
niż płaci NFZ co zminimalizuje liczbę kolejek bo każdy pacjent zgłaszający się danego dnia 
zostanie przyjęty a poza tym zminimalizuje się zadłużenie szpitali, ZOZ a to w konsekwencji 
zminimalizuje brak rozwoju i potencjału rozwojowego placówki leczniczej; 

5. Wprowadzenie wyposażenia każdego miejsca w poczekalni do lekarza w POZ, AOS, NOL, 
szpitalach, izbach w podstawowy kardiomonitoring lub pulsoksymetr HSR na odległość 
celem obserwacji parametrów życiowych u danego pacjenta ambulatoryjnego oraz 
domniewanego przyjęcia hospitalizacji stacjonarnej, otwartej czy domowej;  

6. Wprowadzenie badań dla uczniów przed zajęciami WF na ergospirometrię, test wysiłkowy 
lub oceny wydolności fizycznej w postaci Testu Ruffiera, Testu Coopera, Testu Cramptona, 
Testu Lachmana oraz podstawowych parametrów życiowych; oraz ) oceny skali NTS bólu; 
) oceny skali NYHA;  
 ) oceny skali CCS dławicy piersiowej; 
 ) oceny skali Killipa-Kimballa 
 ) oceny klasyfikacji Forrestera na podstawie cewnika lub na podstawie pulsoksymetrii HSR lub i 
pulsoksymetrii z oceną indeksu perfuzji lub oceny nawrotu wlosiczkowego (kapilarnego);  
) oceny nasilenia duszności MRC   

7. Wprowadzenie badań dla pacjentów przed rehabilitacją, na oddziałach wewnętrznych, 
kardiologicznych, w poradniach kardiologicznych  na ergospirometrię, test wysiłkowy lub 
oceny wydolności fizycznej w postaci Testu Ruffiera, Testu Coopera, Testu Cramptona oraz 
ocenę podstawowych funkcji życiowych oraz oceny skali bólu NTS oraz : 
) oceny skali NYHA;  
 ) oceny skali CCS dławicy piersiowej; 
 ) oceny skali Killipa-Kimballa 
 ) oceny klasyfikacji Forrestera na podstawie cewnika lub na podstawie pulsoksymetrii HSR lub i 
pulsoksymetrii z oceną indeksu perfuzji lub oceny nawrotu wlosiczkowego (kapilarnego);  
) oceny nasilenia duszności MRC     

8. Wprowadzenie analizy EKG automatycznego wyniku oraz opisowego w obrębie każdego 
cyklu w danym odprowadzeniu z :  



a) czasu i wysokości załamków : P (A), Q, R, S, T, U;  
b) czasu i wysokości zespołu QRS;  
c) budowy morfologicznej załamków, odcinków;  
d) czasu trwania odcinków i wysokości położenia;  
e) czasu trwania odstępów : PQ, QT, QTc; 
f) czasu iloczynu Cornell 
g) wskaźnika Sokolowa-Lyona  

9. Wprowadzenie do analizy testu wyłkowego, ergospirometrycznego w : 

 a) czasu i wysokości załamków : P (A), Q, R, S, T, U;  

b) czasu i wysokości zespołu QRS;  
c) budowy morfologicznej załamków, odcinków;  
d) czasu trwania odcinków i wysokości położenia;  
e) czasu trwania odstępów : PQ, QT, QTc; 
f) czasu iloczynu Cornell 
g) wskaźnika Sokolowa-Lyona    
h) oceny skali NTS bólu; 
 i) oceny skali NYHA;  
 j) oceny skali CCS dławicy piersiowej; 
 k) oceny skali Killipa-Kimballa 
 l) oceny klasyfikacji Forrestera na podstawie cewnika lub na podstawie pulsoksymetrii HSR 
lub i pulsoksymetrii z oceną indeksu perfuzji lub oceny nawrotu wlosiczkowego 
(kapilarnego);  
m) oceny nasilenia duszności MRC 

10. Wprowadzenie procedury monitorowania ciśnienia tętniczego, pulsacji, perfuzji, 
temperatury, glukozy co 30 sekund lub stale podczas wykonywania testu wysiłkowego, 
ergospirometrycznego;  

11. Pacjent skierowany na test wysiłkowy moim zdaniem winien mieć dokonane badanie 
a) gwałtownego maksymalnego wysiłku od spoczynku;  
b) badania stopniowego od najwyższego etapu do najżniszego;  
c) badania stopniowego od najniższego do najwyższego;  
d) badania wysilkowego jak i ergospirometrycznego w różnych funkcjach zarówno : bieżnia, 
leżanka czy rowerek celem oceny czy nie występują zaburzenia podczas gdy pacjent będzie 
zmuszony lub jest zmuszony do maksymalnego wysiłku jakiego może dokonać bez 
stopniowego zwiększenia wysiłku np. policjanci podczas gonienia gdzie nie ma stopniowej 
fazy zwiększenia wysiłku a osiągają maksymalne tempo oraz czy nie występują zaburzenia 
ergospirometryczne lub normalne EKG wysiłkowe np. na rowerku a na bieżni jest oki, czy nie 
występują również nie zaburzenia na czczo czy 3 godziny bez jedzenia a np. jeśli dany 
pacjent coś zjadł czy nie wystąpią.  

12. wyposażenia książeczki do mierzenia ciśnienia tętniczego w tabelkę oraz procedury 
wypełnienia niniejszych badań diagnostycznych oraz dokonywanie automatycznego pomiaru 
na 2 kończynach w tym samym czasie  
 
a) do ręcznej oceny ciśnienia tętna (według wzoru);  
b) do ręcznej oceny średniego ciśnienia tętniczego (MAP) według najprostrzego wzoru;  



c) do oceny indeksu perfuzji, pulsacji (według pulsoksymetru);  
d) do oceny perfuzji w postaci nawrotu włosiczkowego (kapilarnego);  
e) do oceny DPr, DPr Ratio (iloczynu ciśnienia tętniczego skurczowego i tętna);  
f) do oceny liczby oddechów oraz domniewanego wskaźnika oksygenecji poprzez specjalny 
wzór do obliczeń gdzie domniemywa się że saturacja np. 99% ma ileś tam pO2 i pacjent 
oddycha FiO2 na danym poziomie;  
g) oceny pojemności minutowej VE poprzez mnożenie oddechów x np. 500 ml osoby 
dorosłej; 

13. Wydawanie pacjentowi ciśnieniomierza, holtera z funkcją 2 mankietów oraz oceny 
pulsoksymetrii HSR oraz pulsoksymetrii z funkcją perfuzji oraz specjalnym czujnikiem 
badającym ilość oddechów czy VE (pojemności minutowej); 

13. wyposażenie każdego EKG w funkcje oceny VE (pojemności minutowej) obecnie jest 
tylko badane podczas testu wysiłkowego.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 5:31 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/4/86/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/4/86/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia, Administracji, Rodziny 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Komenda Główna Policji 

 

Na podstawie 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 zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego: 

1. Wprowadzenie prohibicji zakazującej spożywania alkoholu podczas imprez 
masowych; 

2. Wprowadzenia prohibicji zakazującej palenia papierosów w pobliżu innych 
uczestników ruchu drogowego, imprezy masowej, domowników; 

3. Wprowadzenia prohibicji zakazującej spożywania alkoholu, transportu 
alkoholu przez kierujących pojazdami zmotoryzowanymi i 
niezmotoryzowanymi lub posiadających takie uprawnienia; 



4. Wprowadzenia prohibicji zakazującej spożywania alkoholu na uroczystości 
indywidualne; 

5. Wprowadzenia prohibicji sprzedaży alkoholu w danej gminie w przypadku 
kolizji, wypadku, przestępstwa spowodowanego pod wpływem alkoholu 
(okresowo lub stale); 

6. Wprowadzenia prohibicji sprzedaży papierosów w danej gminie w przypadku 
zgonu z powodu nowotworu płuc np. (okresowo lub stale).  

 

Owszem w pewnym sensie jest to ograniczenie swobód obywatelskich jednak 
odniosę się do wyższej wagi jakim jest ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo 
publiczne. 

Alkohol jest głównym powodem wyłączenia lub osłabienia układu gdzie sprawia, że 
jest okolicznością obciążająca w sprawach o wykroczenia, rodzinnych w sprawach 
karnych. 

Za agresję w dużej mierze można właśnie przypisać winę alkoholowi, testosteronowi, 
a za zachowanie również ma wpływ barometr, biorytm u każdego działa 
indywidualnie i inaczej. 

W dużej mierze właśnie dochodzi dzięki alkoholowi i hormonom do agresji syn. 
przemocy, znęcania oraz łamania prawa tj. znęcania nad domownikami, wypadkami, 
kolizjami, prowadzenia pojazdu brawurowo, zdradom, bójek, prób samobójczych, 
niszczenie mienia, łamania zasad współżycia społecznego, racji bycia gdzie po 
trzeźwemu dana osoba by tego nie zrobiła np. ścigała z policją ulicami miasta i 
nastawała na życie innych i swojego. 

W mojej ocenie bawić się można bez alkoholu jednak dorośli czy rówieśnicy 
pełnoletni dają wzór do naśladowania dzieciom, innym rówieśnikom i jak dzieci / 
rówieśnicy widzą że dorośli, koledzy piją np. na rocznicy urodzin też będą chcieli 
kiedyś spróbować lub tak się zachowywać kiedyś jak osoby dorosłe (przemoc, 
agresja do drugiego człowieka) ponieważ wszystko zostaje w pamięci I w pewnym 
sensie jest to wychowaniem czy często osoby pokrzywdzone co widziały lub 
uświadczyły przemocy później niestety schodzą na złą drogę bo nikt im nie udzielił 
pomocy gdy była pora. Również z przemocą jeśli nie zareaguje się na popchnięcie z 
każdym późniejszym okresem może dojść do innych uszczerbków na zdrowiu.  

Co do papierosów uważam, że dojrze osoba sama się zabija to jeszcze innych truje 
będąc na dworze, dojrze dochodzi do zanieczyszczenia powietrza substancjami 
rakotwórczymi to jeszcze wdychają ten dym ludzie i zwierzęta w pobliżu i nie tylko tak 
to się dzieje na przystankach czy innych miejscach zakazanych przez prawo. 

Niestety alkohol wyłącza zdolność prawidłowego myślenia a w przypadku zbyt dużej 
ilości wyłącza układ pobudzenia nerwowego gdzie przekaźniki nie dają żadnej reakcji 
I dochodzi do zadławienia śliną czy serce przestaje bić.  

Mając na uwadzę fakt, że mam 25 lat jest mi smutno, że my ludzie jako 
społeczeństwo lokalne, rodacy potrafimy siebie ranić czy dokonywać autoagresji czy 



autodestrukcji nie tylko siebie ale innych poprzez właśnie używki tj. alkohol, 
papierosy. Może i te słowa są mocne co napisałam ale lepiej zapobiegać niż 
zwalczać skutki wypadków, zdrad, przestępstw czy chorób wrodzonych gdzie dzieci 
rodzą się właśnie z poczęcia pod wpływem alkoholu czy zdrad.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 6:22 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/5/87/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/5/87/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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:  

1. dokumentacji medycznej 

2. wprowadzenie pojęcia: 
a) w granicach normy obniżone jako stan hipo;  



b) w normie idealne;  
c) w granicach normy podwyższone jako stan hiper;  
czyli podział wartości referencyjnej na 3.  

3 

a. wprowadzenie procedury, że jeśli u pacjenta występują dane objawy u danych 
chorób jednak np. wada rozwojowa jest np. za mała np. nieistotne wady 
hemodynamiczne (wad) I stopnia czy innego wtedy uważa się za normalną wadę jeśli 
występują zachorowania, złe samopoczucie, utrudnienie w funkcjonowaniu;  

b. jeśli w EKG pojawia się wariant normy mimo patologii czy niemaksymalnego 
obniżenia ST, niemaksymalnego podwyższenia ST wtedy rozpoznaje się 
subkliniczną lub idiopatyczną patologię w granicach normy jeśli u pacjenta nie 
występują inne schorzenia, objawy czy nie ma rozpoznanej patologii nawet 
nieistotnej;  

c. EKG wysiłkowe dokonuje się w chwili uregulowania parametrów w idealnej normie 
tętno (70-80), ciśnienie 120-129/70-79 i oczekuje 15 minut po badaniu lub do chwili 
uregulowania się stanu pierwotnego;  

 

Przykłady i inne spostrzeżenia : 

1. Jeśli u pacjenta rozpoznano nieistotną wadę hemodynamiczną zastawki to wtedy jest 
subkliniczna lub idiopatyczna, jeśli daje objawy jakie normalnie występują lub utrudnia 
funkcjonowanie, samopoczucie wtedy byłoby traktowane jak normalna wada wymagająca 
leczenia w przypadku braku objawów wtedy również wymagała by obserwacji i leczenia 
chociaż zachowawczego czy profilaktycznego by zapobiegać skutkom.  

2. Jeśli u pacjenta występują zmiany w EKG np. odcinka ST jednak nie jest to maksymalne 
podniesienie lub obniżenie nie traktuje się tego jak wariant normy dopóki nie wykonania 
badań dodatkowych np. UKG, laboratoryjnych. Jeśli pacjent nie skarży się na objawy jest to 
idiopatyczna lub subkliniczna patologia lub wyniki są w porządku (UKG i inne).  

3. Zniesienie pojęcia tj. wariant normy w EKG np. co do morfologii załamków, uniesienia i 
obniżenia ST itd ponieważ może być patologia idiopatyczna lub subkliniczna;  

4. Zniesienie pojęcia tj. nieistotne odchylenia od normy ponieważ może być patologia 
idiopatyczna lub subkliniczna a u każdego pacjenta jest inaczej inny może się czuć dobrze 
mimo podwyższenia parametrów inny przy warunkach w granicach normy (obniżenia, stan 
hipo) który dochodzi do indeksu dolnego czy górnego wartości referencyjnej;  

5. Wprowadzenie w EKG skali Duke'a;  
6. Jeśli u pacjenta występują bóle podczas testu wysiłkowego lekarz moim zdaniem nie 

powinien wpisać nietypowy ból czy niewieńcowy jeśli ustępuje po nitroglicerynie lub nie 
ustępuje jednak wyniki laboratoryjne wskazują na STEMI, NSTEMI czy obrazowe według 
algorytmu i dokonania badania kontrolnego; 

7. Lekarz nie powinien wpisywać zaburzenia na tle czynnościowym F45.9 jeśli nie dokona 
dalszej diagnostyki w tym wykluczeniowej, oceny domniewanej chorób w zakresie 
subklinicznej i idiopatycznej czyli powinien ustalić : 
a) wszelkie rozwiązania (diagnostyczne);  
b) skonsultować się z psychologiem, psychiatrą (celem wykonania badań); 
c) ustalić co dany pacjent robił (jaką czynność wykonywał) np. biegał co również jest na tle 



czynnościowych zaburzenia somatyczne co emocje co są 2 różne sprawy czynność 
emocjonalna i czynność jako czynność;  
d) ustalić co dany pacjent czuł (czynność emocjonalna, zachowanie, zdenerwowanie, stres) 
jednak wiadomo, że emocje również mogą wywołać nadciśnienie, udar, zawał i moim 
zdaniem nie wolno lekceważyć  

Niestety znam taką osobę gdzie lekarz zalecił rozważyć psychoterapię po holterze EKG mimo nie  
wykonywania dodatkowych badań (tj. UKG, EKG czy UKG przezprzełykowego) w mojej ocenie 
najpierw należy dokonać badania wszystkie mimo holtera dla potwierdzenia lub wykluczenia a 
dopiero potem postawić diagnozę a później się okazało w UKG że są zmiany co prawda wad serca w 
stopniu I itd. ale są i w mojej ocenie nie ma podziału na istotne czy nieistotne bo tak czy tak każda 
wada osłabia serce / obciąża jego pracę i może dać potem efekty z wzmożoną siłą, a potem niestety 
jest za późno i wtedy każdemu się obrywa zarówno lekarzom, szpitalowi że rozpoznanie nie było na 
czas lub postawiono błędnie lub olano pewne schorzenie. A wiadomo każdy jest człowiekiem i jest 
omylny ale niestety w dużej mierze dochodzi do błędów medycznych, w sztuce i wychodzi to niestety 
dopiero na stole sekcyjnym zamiast za życia u danego pacjenta. Więc dlatego w mojej ocenie nie ma 
wariantu normy czy granicach normy jeśli są np. objawy lub stan bez objawów jest to zaburzenie czy 
stan przed hipo czy hiper mimo w wartości referencyjnej w normie jeśli występują np. objawy bo to 
jednak zaburzenie i może być klinicznie, histopatologiczne, cytologicznie itd. czy subklinicznie czy 
idiopatycznie traktowane czy domniewanie subklinicznie / idiopatycznie / bliżej nieokreślone BNO / 
nieustalone.  
 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 7:08 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/6/88/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/6/88/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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:  

dokumentacji medycznej 
 



Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 7:24 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3010/7/89/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3010/7/89/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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:  

dokumentacji medycznej w zakresie stanu wydolności czy dokumentacji 
rehabilitacyjnej, szkolnej przed zajęciami WF.  
 



Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Thursday, October 31, 2019 12:09 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 3110/1/90/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 3110/1/90/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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:  

1. dokumentacji medycznej. 

2. wprowadzenie rozważenia usypiania pacjentów wymagających nastawienia czy 
szycia ran. Z uwagi na sytuacje stresowe co mogą podnieść fizjologicznie parametry 



(ciśnienia tętniczego, tętna) jako normalna sytuacja organizmu na dane wydarzenie, 
czynność fizyczną, czynność w ośrodku życia codziennego. Ale w mojej ocenie nie 
ważne czy nadciśnienie czy tachykardia jest zatokowa, ponieważ moim zdaniem 
każda patologia może nieść ze sobą skutki nawet jeśli fizjologiczna (uszkodzenie 
ścian żył, tętniaki, zawał, udar, czy uszkodzenie serca, czy zakrzepy w sercu w 
związku z nadmiernym tętnem i serce nie wypompuje krwi bieżącej).  
 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Friday, November 1, 2019 2:48 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0111/1/1/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
 
IS 0111/1/1/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 ulepszenia jakości usług medycznych : 

1. w EKG ocenia się również poza odprowadzeniem I, II, III na wdechu: aVL, 
aVR, aVF, V1-V6 
oraz ewentualnie co do schorzenia lub profilaktycznie : 



a) V7-V9 
b) V3R-V9R  

2. Prowadzenie dokumentacji zarówno odręcznej jak i papierowej;  
3. Wprowadzenie sporządzania 3 egzemplarzy np. : (RTG, TK, MRI, wyników 

laboratoryjnych, EKG, EKG wysiłkowego, UKG, nagranie z operacji, nagranie 
z endoskopii itd) gdzie : 
a) oryginał zostaje w dokumentacji medycznej; 
b) odpis zostaje wydany pacjentowi 
c) odpis zostaje wydany pacjentowi do innej placówki leczniczej, ochrony 
służby zdrowia  
po odebraniu wyniku, po dokonaniu badań, podczas wypisu z placówki 
medycznej 

4. Wprowadzenie specjalnej drukarki EKG, EKG wysiłkowego, 
ergospirometrycznego gdzie dane odprowadzenia będą wszystkie pod sobą. 
Zazwyczaj w EKG występują 3 odprowadzenia pod sobą : I, II, III potem aVL, 
aVR, aVF potem V1-V3, potem V4-V6, na wdechu I-III gdzie lekarz, ratownik 
musi przesunąć. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz, ratownik będzie miał 
każde odprowadzenia pod sobą (wszystkie) jakie zostały podłączone 

5. Wprowadzenie procedury bez potrzeby rejestrowania się a wydawania z 
urzędu : 
a) powtórki leków; 
b) skierowań na badania profilaktyczne; 
c) skierowań na badania kontrolne; 
d) skierowań na prośbę pacjenta; 
e) zaświadczeń np. celem niepełnosprawności 
dzięki temu pacjenci nie będą musieli stać o różnych porach np. od 5 do 8 
celem zarejestrowania do lekarza; 

6. Wprowadzenie załączenia do recept, skierowań, wyników -  2 kartek 
samokopiujących do oderwania dla : 
a) pacjenta; 
b) dla włączenia w dokumentację medyczną; 
c) dla jednostki zrealizującej;  

7. Wprowadzenie ewentualne przy receptach (kodów jednostki chorobowej) dla 
ewentualnych zamienników na dane schorzenie i jakie u pacjenta występują;  

8. Wprowadzenie testu wysiłkowego EKG, ergospirometrycznego w zakresie 
treningu tlenowego (aerobowego), beztlenowego (anaerobowego) w postaci 
np. sprintu (treningu sprintowego) krótkodystansowego, średniodystansowego, 
długodystansowego celem osiągnięcia intensywnej, maksymalnej 
(nadmiernego, ekstramentalnego wysiłku) co powoduje problemy ze zdrowiem 
lub może powodować. W szczególności u funkcjonariuszy i sportowców którzy 
są zobowiązani do właśnie sprintu podczas zawodu czy pościgu dzięki swoim 
mięśniom. Taki nadmierny wysiłek czy w dużej mierze jeśli wystąpiła przerwa 
może doprowadzić do zawału, udaru czy pęknięcia tętniaka. Różne są zawody 
zarówno szkolne, egzaminy z WF, egzaminy do szkoły policyjnej, wojskowej, 
straży pożarnej gdzie właśnie wymaga się czasem intensywnego wysiłku i 
maksymalnego na jaką osobę stać a nie jak to bywa w stopniowym teście 
wysiłkowym czy ergospirometrii gdzie są etapy co niestety może być bardzo 
ryzykowne dla utraty życia i zdrowia 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsekwencje_nadmiernego_wysi%C5%82ku  
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/treningi/treningi-



ogolnorozwojowe/trening-tlenowy-czy-beztlenowy-ktory-wybrac-aa-BtiH-
BmMV-rr2o.html  
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C405482%2Cekstremalne-
cwiczenia-moga-byc-toksyczne-dla-organizmu.html  
https://ncez.pl/aktywnosc-fizyczna/osoby-dorosle/aktywnosc-fizyczna-----czy-
to-tylko-sport-  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprint  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_%C5%9Bredniodystansowy  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_d%C5%82ugodystansowy  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_p%C5%82otkarskie  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Biegi_lekkoatletyczne 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Trening_sportowy    

9. Młodzież podczas wysiłku fizycznego (na zajęciach WF), kandydaci wojskowi, 
kandydaci policyjni, sportowcy mają podłączone elektrody do przenosnego 
holtera EKG, RR lub testu wysiłkowego gdzie pielęgniarka szkolna lub lekarz 
lub lekarz sportowy oceniałby u wszystkich czy nie występuje patologia na tle 
wysiłkowym (czynnościowym).  

10. Wprowadzenie obowiązkowej kontroli dziennej przez kierownika poradni, 
oddziału, izby przyjęć wraz z kontrolerem NFZ, podmiotu tworzącego, 
konsultanta krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, inspektora 
OIL, inspektora OIPiP dokumentacji medycznej w zakresie: 
a) prowadzenia czytelnej dokumentacji medycznej; 
b) prowadzenia bezbłędnej dokumentacji medycznej; 
c) prowadzenia pacjenta poprzez : 
- domniewanego rozpoznania : klinicznego, subklinicznego, idiopatycznego, 
BNO aż do momentu potwierdzenia po badaniu kontrolnym oraz dodatkowym 
(ponieważ może występować np. zaburzenia czynnościowe na tle 
wykonywanych czynności, w danej sytuacji ale też nie wyklucza poważnych 
chorób) lub mogą choroby na siebie oddziałowywać lub mieć podobne objawy 
lub jeśli pacjent ma np. chore serce to nawet nie może się denerwować bo 
wiadomo ciśnienie i uszkadza naczynia i lewą komorę a stres może to 
wszystko pogłębić i doprowadzić do pęknięcia tętniaka, zawału, udaru i 
według mnie u pacjenta może być nerwica, nerwica serca i nadciśnienie w 
jednym ponieważ jedno może nie wykluczać drugiego jak następstwa lub nie 
następstwa itd; analiza by była oceniona przez zespół w zakresie również : 
- lekceważenia objawów;  
- złej diagnostyki lub nieprzeprowadzonej rzetelnej diagnostyki czy 
wymagającej na dane schorzenie  
- złego leczenia 
- błędów medycznych 
- błędów w sztuce lekarskiej, pielęgniarskiej, ratowniczej 
- błędów nie wykonania badań lub wpisanie że wykonano lub bez patologii bez 
potwierdzenia badaniami wyjściowymi i kontrolnymi  
- nie traktowanie pacjenta pierwszorazowego z nową dokumentacją medyczną 
mimo zgłoszenia się z nowym skierowaniem na tożsame schorzenie lub inne 
(poprzez załączenie do poprzedniej lub wcielenie poprzedniej w nową)  
 
W przypadku błędu dzięki audytowi dokumentacji medycznej uniknie się 
przeoczenia chorób, błędnego postępowania z pacjentem, diagnostyki, 
leczenia. W przypadku takich nieprawidłowości zespół kontrolny może 



współpracować z pacjentem gdzie pacjent zostanie wyposażony w mini 
kamerę lub dyktafon jako tajemniczy pacjent celem udowodnienia lub zebrania 
większego materiału dowodowego jeśli będą wątpliwości nad pracą personelu 
medycznego. Dzięki audytowi dokumentacji medycznej codziennie po 
zakończeniu pracy będzie to : 
a) automatyczna kontrola postępowania wyjaśniającego i kontrolującego 
placówki przez kierownika oddziału, dyrekcję ds. lecznictwa, zespołu etyki, 
podmiotowego rzecznika praw pacjenta; 
b)  automatyczna kontrola postępowania wyjaśniającego i kontrolującego placówki przez 
podmiot założycielski / tworzący; 
c) automatyczna kontrola placówki przez członka Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w celu ( rzetelności i kompetencji członka) 
d) automatyczna kontrola pracownika NFZ nad prowadzeniem dokumentacji 
celem : 
a) postępowania dyscyplinującego 
b) postępowania dyscyplinarnego 
c) odszkodowania dla pacjenta 
d) uniknięcia zgonów lub innych powikłań w związku z niekompetencją lub nierzetelnością 
personelu lub członka personelu 
e) zapobieganie powikłań, narażeń poprzez odpowiednie skierowania, leki, zalecenia 
wydanego automatycznie przez zespół kontrolny    

 

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Friday, November 1, 2019 2:51 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0111/3/3/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0111/3/3/2019 

Sz.P. 

Marszałkowie województw 

Ministerstwo Infrastruktury 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Polskie Linie Kolejowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Przewoźnicy tramwajowi w Polsce celem przekazania (zarządcy infrastruktury) 

Instytut Dróg i Mostów 

Instytut Kolejnictwa 

 

Na podstawie 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 : 



1. zmiany sygnalizacji kolizyjnej na sygnalizację fazową celem zminimalizowania 
wypadków, kolizji przy sygnalizacji kolizyjnej ogólnej (niekierunkowej);  

2. wprowadzenie specjalnego systemu dla sprawców wykroczeń poprzez gdy 
kierujący przekroczy czerwone światło lub gdy zapory będą opuszczane 
specjalny system zabarwi pojazd kolorem czerwonym;  

3. wprowadzenie apeli nad wyposażeniem pojazdów (rowerów, wózków) w 
taśmy odblaskowe;  

4. wprowadzenie rozwiązań w ruchu drogowym, szynowym, przed przejściami, 
skrzyżowania, przejazdami jak w załącznikach np. poprzez montaż 
automatycznych blokad antyterrorystycznych co służą do ochrony i zakazu 
wjazdu co moim zdaniem przez zastosowanie przed przejazdami, na osi 
jezdni i między pasach ruchu spowoduje brak wyprzedzania jazdy pod prąd w 
pobliżu przejść, przejazdów czy uniknie się wypadków z pieszymi, cyklistami, 
innymi pojazdami czy pojazdami szynowymi.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Friday, November 1, 2019 3:01 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0111/4/4/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0111/4/4/2019 

Sz.P. 

Marszałkowie województw 

Ministerstwo Infrastruktury 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

 

Na podstawie 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 zagospodarowania przestrzennego. W 
postaci większego przeznaczenia miejsc na blokowiska niż na domy jednorodzinne 
celem zwiększenia swojego terenu na dodatkowe inwestycję. Przykładem jest np. 8 
domów to 1 blok.  

Jednak w takim przypadku powstałyby specjalne bloki gdzie mieszkańcy sami by 
decydowali jaki chcą lokal do wybudowania w danym bloku : M1, M2, M3, M4, M5, 
apartament jako dom właśnie umieszczony w bloku.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 



Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Friday, November 1, 2019 4:25 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0111/6/6/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0111/6/6/2019 

Sz.P. 

Marszałkowie województw 

Ministerstwo Infrastruktury 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Polskie Linie Kolejowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Przewoźnicy tramwajowi w Polsce celem przekazania (zarządcy infrastruktury) 

Instytut Dróg i Mostów 

Instytut Kolejnictwa 

 

Na podstawie 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 celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, szynowym poprzez montaż : 



1. automatycznych kolczatek drogowych z szlabanem na skrzyżowaniach, 
przejściach, przejazdach 
oparcie:  
https://szymkowiak.pl/wp-content/uploads/kolczatka_automatyczna.jpg 
http://www.bramatic.com.pl/tl_files/images/kolcztaki/2.jpg 
https://napedy24.pl/images/console/image/resize/width/520/height/0/type/prod
uctGfx/image/watermark/wpx_2099119e54ae116c6ecfe740fd897b4a.jpg 

2. automatycznych blokad antyterrorystycznych lub automatycznych 
wysuwanych pachołków bezpieczeństwa na pasach ruchu oraz 
uniemożliwienia wjazdu na przejście, przejazd, skrzyżowanie: 
https://i1.wp.com/www.bk-securitysystems.pl/wp-
content/uploads/2018/05/BK_road_blocker_titan.jpeg?fit=1600%2C1200 
https://slupkiautomatyczne.com/wp-
content/uploads/2018/07/blokady_antyterrorystyczne_p%C5%82ytki_fundame
nt_herz.jpg 
https://napedy24.pl/images/AtgAccess/Sentinel/watermark/wpx_837e628d558
0ce1f989f0716ab4a010d.jpg 
https://napedy24.pl/images/AtgAccess/Sentinel/watermark/wpx_32eae75ae73
2d983c9b94cafa43e384a.jpg 
 
celem zastosowania blokad antyterrorystycznych w postaci wysuwanych z 
ziemi na poprawę ruchu drogowego, szynowego jako bramki.  

3. wprowadzenie badań nad zminimalizowaniem wydłużenia drogi hamowania w 
pojazdach szynowych poprzez opracowanie specjalnej maty na torowisko 
celem skrócenia drogi hamowania i zatrzymania składu.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, November 3, 2019 1:49 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0311/1/9/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0311/1/9/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

Na podstawie 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 sprawie projektu dokumentacji medycznej 
(wzoru) w zakresie wyniku elektrokardiogramu.  

Załącznik zawiera 2 strony. Gdzie utworzy jedną kartkę A4 podzieloną na pół tworząc 
w kształcie złożonej kartki A4 na pół.  



Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Sunday, November 3, 2019 2:10 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0311/2/10/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0311/2/10/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

 

Na podstawie 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, 
Szanowny Ministrze, Rzeczniku ds. Pacjenta 
Szanowni Dyrektorzy ZOZ, Szpitali 
Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie. 

 



Zwracam się uprzejmie do państwa w sprawie spostrzeżenia obywatelskiego i 
projektu racjonalitorskiego w celu ochrony zdrowia co jest najwyższym 
Konstytucyjnym dobrem.  

Jestem zaniepokojona faktem co się dzieje w szpitalach (SOR, IP) brakuje personelu 
oraz personel jest przepracowany a Izby przyjęć obłożone co jest bardzo 
niepokojące.  

Składam do państwa dlatego pismo celem uruchomienia i finansowania w ramach 
budżetu obywatelskiego, sponsoringu, dotacji przedmiotowej, dotacji podmiotowej i 
celowej na rzecz większej ochrony zdrowia poprzez uruchomienie : 
a) Nocnej Opieki Lekarskiej w każdym ośrodku zdrowia w tym AOS; 
b) Świątecznej i Weekendowej Opieki Lekarskiej w każdym ośrodku i AOS; 

Obecnie NOL są zazwyczaj przy izbach przyjęć, szpitalach co powoduje wykluczenia 
komunikacyjne dostania się do lekarza z uwagi na brak dojazdu, niebezpieczeństwo 
(pójście pieszo, jazda rowerem) o różnych porach pory roku, warunkach pogodowych 
czy o różnych porach dnia i nocy co jest bardzo niebezpieczne z uwagi właśnie na 
stan zdrowia, sytuację pogodową i sytuację na drodze.  

Gdyby każdy ośrodek zdrowia wraz z AOS, zakładami diagnostyki pracował w 
sobotę, niedzielę, święta oraz wieczorem i nocy od poniedziałku do piątku lub 7 dni w 
tygodniu spowodowałoby to zwiększenie ochrony zdrowia na danym terenie poprzez 
zabezpieczenie ludności w 24 godzinną ochronę 7 dni w tygodniu i nie byłoby 
potrzeby wzywania pogotowia czy jazdy na SOR a co za tym idzie skróciły by się 
kolejki dla pilnie potrzebujących, personel szpitalny by miał troszkę więcej czasu na 
przeanalizowanie sytuacji i podjęcia stosownych decyzji co do danego pacjenta bez 
błędnie oraz skróciły by się kolejki do specjalistów oraz na badania.  

Takie rozwiązania spowodowałyby że szpitale, POZ, NOL, zakłady diagnostyki nie 
zadłużałyby się poprzez nadwykonania umowy z NFZ ponieważ byłoby to 
finansowane ze środków budżetu obywatelskiego w ramach konsultacji z 
mieszkańcami ile mogą przeznaczyć dodatkowych opłat do opłat lokalnych czy w 
ramach specjalnego funduszu otwartego po konsultacji.  

Przykład województwa, gdzie może być taki budżet w powiatach, gminach, miastach: 

Powiedzmy dane województwo ma 900.000 osób każda osoba płaci 5,00 zł do opłat 
lokalnych więc jest do dyspozycji 4,5 mln złotych miesięcznie na wynagrodzenia, 
media, amortyzacje i konserwacje sprzętu oraz na badania obrazowe i laboratoryjne.  

Powiedzmy dane województwo składa się z 8 powiatów a każdy powiat ma 500 firm. 

8 x 500 x 31 dni pracy x 10 klientów x 5,00 zł za paragon 
gdzie z tego byłoby do dyspozycji 6,2 mln złotych miesięcznie na wynagrodzenia, 
media, amortyzacje i konserwacje sprzętu oraz na badania obrazowe i laboratoryjne.   

 

Cele projektu: 



a) zminimalizowanie wezwania pogotowia ratunkowego; 
b) niepotrzebnego oczekiwania i obłożenia Izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych; 
c) zminimalizowanie wykluczenia społecznego w zakresie komunikacyjnym i dojazdowym; 
d) większa ochrona zdrowia; 
e) zminimalizowanie zadłużenia podmiotów leczniczych z uwagi na nadwykonanie umowy;  
f) zminimalizowanie bezrobocia wśród personelu medycznego; 
g) zminimalizowanie wydłużenia kolejek w AOS, zakładach diagnostyki, do POZ (i stania od 
godziny 5 do 8) bez gwarancji na zarejestrowanie do lekarza. 

 

Ponieważ nie każdego stać lub ma warunki do korzystania z NOL i dlatego mieszkańcy wolą 
wzywać pogotowie lub stawiać się na SOR celem diagnostyki lub po prostu pomocy gdzie 
teraz nie mają warunków z uwagi na odległość do NOL czy odległość czasowa do POZ gdzie 
nie ma gwarancji dostania się do lekarza z uwagi na oblężenia ośrodków od 5 rano do 
godziny 8 co uniemożliwia się prawidłowe zarejestrowanie pacjentów.  

dlatego też uważam,że należy powrócić do szkolenia w szkołach średnich medycznych 
(studium) personelu medycznego w zakresie felczerów czy ratowników medycznych czy 
również pielęgniarek co wspomogą w skierowaniach, zminimalizowaniu kolejek czy w 
zakresie POZ czy AOS w zależności od danej specjalizacji.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Monday, November 4, 2019 6:31 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0411/3/14/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0411/3/14/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Na podstawie 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 usprawnienia systemu opieki 
zdrowotnej. 

1. Lekarz rodzinny / specjalista odwiedza min. raz w miesiącu celem powtórki 
leków, oceny stanu zdrowia pacjenta z urzędu : 
a) osobie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności w szczególności 05-R 
b) osobie o grupie inwalidzkiej według dawnego orzeczenia 
c) osobie starszej 
d) osobie w której nie ma możliwości dojazdu z uwagi na wykluczenie 
komunikacyjne bądź inne problemy finansowe, rodzinne, socjalno-bytowe 
e) starszej (emeryta i rencisty) 



f) na chorobę zakaźną : wirusologiczną, bakteriologiczną, grzybiczą, 
pasożytniczą, tropikalną 
g) osobie chorej przewlekle (w której powtarza leki)  

2. Lekarz rodzinny / specjalista odwiedza pacjenta w domu pacjenta w 
przypadku : 
a) kontroli stanu zdrowia; 
b) kontroli lub powtórki leków; 
c) przedłużenia zaświadczenia o niezdolności do pracy L4; 
 
dzięki takiej procedurze pacjenci nie będą musieli czekać w kolejce by się 
bardziej doprawić celem badania kontrolnego, powtórki leków co ułatwi życie 
pacjentom a lekarz rodzinny dyżurujący zajmie się przypadkami nagłymi a nie 
wymagającymi kontroli czy formalnych (powtórki leków, zaświadczeń, 
skierowań) zająłby się tym lekarz rodzinny / POZ / AOS który wykonywałby 
wizyty domowe u w/w osób co wymagają tylko powtórki leków, badania 
kontrolnego, zaświadczeń, zaświadczenia dla celów ZUS czy PZOoN czy z 
uwagi na wykluczenie komunikacyjne, niepełnosprawność czy choroby 
przewlekłe.  

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Monday, November 4, 2019 6:51 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0411/5/16/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0411/5/16/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Na podstawie 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 usprawnienia systemu opieki 
zdrowotnej. 

W postaci programu wspomocniczego dla podmiotów leczniczych w zakresie: dotacji 
podmiotowej, dotacji przedmiotowej, dotacji celowej finansowanych z środków 
budżetu obywatelskiego lub kredytu obywatelskiego co zminimalizuje zadłużenie np. 
podmiotów leczniczych co za tym idzie rozwoju szpitala/szpitali z powodu 
nadwykonań umowy.  

Przykład :  



dany pacjent jest z powiatu A i gminy I.  
W związku z powyższym w przypadku np. nadwykonania umowy Szpital będzie mógł 
się ubiegać od powiatu A i gminy I środków w związku z nadwykonaniem umowy 
(jednak nie zadłużając przy tym samorządu). 

Powiedzmy koszt hospitalizacji gdzie zadłużyłby szpital w związku z nadwykonaniem 
umowy to 1.000 zł w związku z powyższym szpital mógłby pozyskać kwotę od 
samorządu w ramach budżetu obywatelskiego (gdzie mieszkańcy zadeklarowali by 
ile mogą dopłacać do czynszu i przekazać środki na niniejsze cele w ramach 
większej ochrony zdrowia) przez co zminimalizuje się zarówno zadłużenie szpitali jak 
i organów samorządowych. 

Przykład : 

1000 osób w gminie / terenu zabezpieczenia x 1,00 zł do opłat (to już jest całość 
zapłacona) w ramach dotacji przedmiotowej / podmiotowej / celowej w ramach 
budżetu obywatelskiego;  
lub 
1000 zł : 1000 osób w gminie : 12 miesięcy w związku z czym do opłat lokalnych 
doliczona by była kwota 0,08 - 0,10 gr i samorządy lub samorząd płaciłby szpitalowi 
nadwykonanie w wysokości 80,00 zł - 90,00 zł miesięcznie w ramach kredytu 
obywatelskiego przez 12 miesięcy, gdzie koszt w ramach tego budżetu zostałby 
zwrócony mieszkańcom lub pozostałby wcielony na cele społeczne w słusznym 
interesie publicznym.  
lub 
w przypadku nadwykonań powiedzmy 1000 zł wtedy koszt mógłby zostać 
sfinansowany przez : 
a) samorząd w której dana osoba mieszka; 
b) pacjenta (jeśli wyrazi na to zgodę)  
powiedzmy 1000 zł : 24 miesiące = 41,66 zł dopłaty do opłaty lokalnej w przypadku 
wyrażenia zgody przez pacjenta na rzecz pomocy szpitalowi mimo ubezpieczenia 
zdrowotnego lub 41,66 zł : 2 = 20,83 zł z czego : 
20,83 zł (płaci pacjent w razie wyrażenia zgody) ponieważ moim zdaniem 
nadwykonanie to tak jakby pacjent nie był wcale ubezpieczony bo to szpital musi się 
zadłużyć celem uratowania życia i zdrowia ludzkiego; 
a 20,83 samorząd który powiedzmy ma 1000 mieszkańców - 1 (właśnie pacjent) = 
999 = 0,02 zł (dopłaty na jedną osobę mieszkańca gminy miesięcznie do opłat 
lokalnych na cele medyczne). 
Kwota: 
a) została by zwrocona mieszkańcom (wszystkich) lub 
b) nie zwrócona i wcielona do budżetu celem zminimalizowania zadłużenia szpitali co 
jest słusznym interesem publicznym w ramach regionu geograficznego będącego 
regionem gospodarczym i społecznym wspólnoty lokalnej.  

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-



mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna  



  
Sent: Tuesday, November 5, 2019 2:32 AM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 0511/1/17/2019 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 0511/1/17/2019 

Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim (ZOZ) 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Na podstawie 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 usprawnienia systemu opieki 
zdrowotnej. 

a) dokumentacji 

b) w sprawie wprowadzenia procedury, gdzie pacjent : 

1. który został wypisany z izby przyjęć, SOR, oddziału, ZRM ma zalecenie do 
lekarza POZ, jednostka lecznicza umawia termin dla pacjenta z lekarzem 
POZ;  

2. który został wypisany z izby przyjęć, SOR, oddziału, ZRM ma zalecenie do poradni AOS, 
jednostka lecznicza umawia termin dla pacjenta z lekarzem AOS;  



3. pacjent, który został wypisany do domu lekarz prowadzący w szpitalu odwiedza pacjenta jako 
badanie kontrolne.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna 



  
Sent: Sunday, November 10, 2019 6:03 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: IS 1011/4/33/2019 
 
 
 
inicjatorka.spoleczna@gmail.com 
 
(osoby zainteresowane, odpowiedź zwrotna) 
 
IS 1011/4/33/2019  
PISMO WIELORESORTOWE  

 

Sz.P. 
Ministerstwo Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych 

Komenda Główna Policji 
Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Dróg i Mostów 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Samorządy Ziemi Częstochowskiej oraz graniczące z subregionem północnym 

województwa śląskiego 
Marszałkowie województw 

Polskie Linie Kolejowe 
Przewoźnicy tramwajowi celem przekazania zarządcom infrastruktury 

Na podstawie 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: 

 

1. powiększenie komór sygnalizatorów oraz liczników celem lepszej widoczności dla 
kierowców, motorniczych, maszynistów;  
2. montaż specjalnego wyświetlacza oraz 100 metrów przed sygnalizatorem o 
średnim rozmiarze lub sygnalizatora informującego o danym nadanym sygnale przez 
sygnalizatora celem lepszej widoczności i bezpiecznego zatrzymania oraz 
dostosowania prędkości; 



3. wprowadzenie jazdy na suwak w pobliżu : 
a) zakrętach i na zakrętach; 
b) skrzyżowaniach i na skrzyżowaniach; 
c) rondach i na rondach; 
d) wjazdach i wyjazdach; 
e) przejazdach; 
f) przejściach 
takie rozwiązania nie tylko pomogą włączyć się do ruchu na tzw. "suwak", utworzenia 
korytarza ratunkowego ale także zwiększy się bezpieczeństwo w zakresie: 
a. martwego pola podczas zawracania; 
b. martwego pola podczas wyprzedzania; 
c. martwego pola podczas włączenia się do ruchu; 
d. martwego pola podczas zmiany kierunku ruchu; 
e. manewrów i skręcenia na skrzyżowaniu; 
f. manewrów i skręcenia na rondach; 
g. zapobiegnie to zahaczenia o bok pojazdu, uszkodzenie lusterek w szczególności 
na skrzyżowaniach, zakrętach, rondach gdzie często dochodzi do takich sytuacji w 
przypadku jazdy kolo siebie czy wyprzedzania, omijania, wymijania. 

 

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 wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna 
e-podpis pismem komputerowym  

 
 


