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Szanowni Państwo 
( adresaci, odbiorcy petycji) 

• Ministerstwo Infrastruktury
• Samorządy w okręgu częstochowskim
• Marszałkowie województw
• Przewoźnicy tramwajowi i kolei pasażerskich
(Do własnego wykorzystania i przekazania organizatorowi zgodnie z Ustawą o petycjach)

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM - ZŁOŻONA W TRYBIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
JAKO SYGNAŁ, SPOSTRZEŻENIE W CELU WYKORZYSTANIA TREŚCI (opisu/przedmiotu) W 
TERAŹNIEJSZOŚCI LUB PRZYSZŁOŚCI 



Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w 
związku z art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 
przekładam petycję 
a w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia 
zbiorowego, wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących 
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji 
a w temacie i celu : usprawnienia transportu zbiorowego 

&1. 
Przesyłam wzór ulotki, która mogłaby być na przystankach oraz na szybie przy i na drzwiach w pojazdach 
transportu zbiorowego celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podróżnych zarówno wsiadających jak i 
wysiadających. 

W pojazdach są ulotki m.in płacąc za przejazd żądaj biletu to Twoje bezpieczeństwo na czas podróży, ulotki 
m.in na temat gapowicza i Krajowego Rejestru Długów ale moim zdaniem taka ulotka również by się
przydała by co niektórzy pasażerowie zrozumieli swój błąd ( zachowanie niemoralne i jako negatywny wzór
do naśladowania (dają negatywny przykład)).

Należy również pamiętać, że przewoźnik może odmówić dalszej jazdy z powodu złamania regulaminu 
porządkowego, regulaminu przewozu osób i rzeczy czy regulaminu świadczenia usług przewozowych i 
pasażerowie winni być tego świadomi że przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie robią szkodę dla 
siebie, innych podróżnych, przewoźnika i organizatora, środek lokomocji nie opuści przystanku bez 
pasażerów, nie wolno budować szczęścia kosztem innych i jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy lub 
jak nagle to po diable. Każdy winien czekać na swoją kolej, a nie rzucać się (pchać) jakby nigdy danej 
rzeczy nie widzieli jak dzieci bo chcą daną zabawke ale im można wybaczyć bo jeszcze nie są świadomi 
swojego zachowania. Kultura to przedewszystkim i ona to też bezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna 
i nie powinno być znieczulicy czy zachowań narcystycznych w postaci wywyższania się czy zachowań 
dyssocjalnych i demoralizacyjnych (antyspołecznych), że wchodzą bez kolejki bez zachowania moralności 
w postaci pchania do środka lokomocji i łamania regulaminu i zasad współżycia społecznego. 

Adnotacje motywy: 
(1) - Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870), art. 5
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. 2020 poz. 2176) - "NIE
WYRAŻAM ZGODY" na publikację/udostępnienie danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub
jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ), opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym
organu lub stronie internetowej BIP, oraz udostępnienia w postaci danych : imienia i nazwiska, adresu,
miejsca zamieszkania/sporządzenia, e-maila, sygnatury, loginu.
(2) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii - wnoszę o odpowiedź tylko i
wyłącznie na adres e-mailowy.
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