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l. Nadawca petycji:

ll. Odbiorca petycji:
Senat
Prezydent Polski
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Rodziny
M inisterstwo I nfrastruktury
Rzecznik Praw Dziecka
Marszałkowie województw, Urząd Miasta Częstochowy

INTERWENCJA OBYWATETSKA/ PEWCJA W |NTERESIE pUBLtCZNyM

o sygnaturze własnej

lll. Przedmiot i podstawa prawna, uzasadnienie merytoryczne, faktyczne, prawne lub celowość jako zasadność
złożenia:
Na mocy art. 2 ust. 1w zbiegu zart.2 ust. 2 pkt. 1)- 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 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78
poz.483).

Dzień dobry, ja niżej podpisana

będąca dalej stroną inicjującą postępowania w trybie Ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2o'J'4roku (tj. Dz'U.201'8poz.870)wzwiązku zart'54 wzwiązku zart.63 wzwiązku Konstytucji zdnia2
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 7997 nr78 poz.483) zwana dalej jako Wnoszącą petycję, przekładam petycję w której
postuluje idomagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11lipca2oI4 roku (tj. Dz.U' 2018 poz' 870)w związku z
art' 54 w związku z art' 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia ].997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz.483) według
treści żądania wprowadzenia następujących postulatów:



L. Uregulowanie na poziomie krajowym :

a)tożsamego okresu : ferii letnich, feriizimowych, zimowych iwiosennych przerw świątecznych dla roku szkolnego i

roku akademickiego;
b) tożsamego okresu : roku szkolnego z rokiem akademickim;
c) dokumentacji w związku z polityką transportu

Cel :

a) zminimalizowanie trudności w sprzedaży w biletach komunikacyjnych na liniach : międzymiastowych,

międzywojewódzkich i da lekobieżnych;
b) porządek prawny i równe traktowanie;
c) większe szanse na spotykanie się z rodziną lub osobą najbliższą bez kłopotów w związku z rozbieżnością w

rozkładach jazdy, roku szkolnym / roku akademickim (studenckim) np. mama (studiuje w szkole wyższej), a dziecko

w (liceum)

d) problem z rozbieżnością może powodować problemy komunikacyjne : autobusy szkolne nie kursują, problem z

spotykaniem się z rodziną w związku z rozbieżnością ferii i przerw szkolnych czy wakacji co uniemożliwia wspólną

podróż

lV. Adnotacje:
1. Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia L1 lipca 201.4 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu

rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie zart.4 ust' 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2oI8 poz.870) nie wyrażam zgody na

publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na

serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BlP.

3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism' Niniejsze pismo nie jest z

złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.

4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy)w odpowiedzi zwrotnej celem

sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.

5. Wers (liniika tekstd podlegaiqca usunieciu danvch celem opublikowania treści pisma nd stronie BIP, z4odnie z
pkt. 7..2. celem zwiekszenia ochronv danvch osobowvch.

Z poważaniem,
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