Do: "kontakt@kprm.gov.pl" <kontakt@kprm.gov.pl>, "kancelaria@mz.gov.pl"
<kancelaria@mz.gov.pl>, "info" <info@mrpips.gov.pl>, "kancelaria@mr.gov.pl"
<kancelaria@mr.gov.pl>, "kancelaria@mrpit.gov.pl" <kancelaria@mrpit.gov.pl>,
"kancelarikancelaria.gabinetkgp" <kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl>,
"kancelaria@kgpsp.gov.pl" <kancelaria@kgpsp.gov.pl>,
"pspczestochowa@katowice.kwpsp.gov.pl" <pspczestochowa@katowice.kwpsp.gov.pl>,
"kwpsp@straz.bialystok.pl" <kwpsp@straz.bialystok.pl>, "sekretariat@straz.gda.pl"
<sekretariat@straz.gda.pl>, "straz@katowice.kwpsp.gov.pl"
<straz@katowice.kwpsp.gov.pl>, "sekretariat@straz.gorzow.pl"
<sekretariat@straz.gorzow.pl>, "kw@straz.kielce.pl" <kw@straz.kielce.pl>,
"dziennikpodawczy@straz.krakow.pl" <dziennikpodawczy@straz.krakow.pl>,
"kwpsp@straz.lublin.pl" <kwpsp@straz.lublin.pl>, "kwpsplodz@straz.gov.pl"
<kwpsplodz@straz.gov.pl>, "kw@kwpsp.olsztyn.pl" <kw@kwpsp.olsztyn.pl>,
"sekretariat@psp.opole.pl" <sekretariat@psp.opole.pl>, "kancelaria@psp.wlkp.pl"
<kancelaria@psp.wlkp.pl>, "biuro@podkarpacie.straz.pl" <biuro@podkarpacie.straz.pl>,
"kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl" <kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl>,
"straz@kujawy.psp.gov.pl" <straz@kujawy.psp.gov.pl>,
"sekretariatkw@mazowsze.straz.pl" <sekretariatkw@mazowsze.straz.pl>,
"kw@kwpsp.wroc.pl" <kw@kwpsp.wroc.pl>, "sekretariat@kmpsp.czest.pl"
<sekretariat@kmpsp.czest.pl>, "sekretariat@strazklobuck.pl"
<sekretariat@strazklobuck.pl>, kgp.skargi@policja.gov.pl, kancelaria@ksp.policja.gov.pl,
kwp@bk.policja.gov.pl, komendant@ld.policja.gov.pl, komendant@ol.policja.gov.pl, kom
endant@op.policja.gov.pl, skarga@po.policja.gov.pl, prasowy.kwp@ra.policja.gov.pl, poc
zta@rz.policja.gov.pl, bip@ki.policja.gov.pl, kwpgorzow@go.policja.gov.pl, kancelariakwp@ka.policja.gov.pl, poczta@malopolska.policja.gov.pl, gabinetkwp@ka.policja.gov.pl, sekretariatkomendanta@bg.policja.gov.pl, komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl, komendant@
klobuck.ka.policja.gov.pl, komendant@lubliniec.ka.policja.gov.pl
Od:
Data: 2020-12-08 13:43
Temat: Fwd: PET XII/29/2020 - petycja
<Treść uzupełnienia. Dodatkowo podmioty działalności gospodarczej będą zobowiązane
do podawania informacji:
1. liczby stanowisk i zatrudnionych na stanowisku szczególnie niebezpiecznym
2. liczby stanowisk pracy lekkiej np. fizycznej
3. liczby stanowisk pracy średniej np. fizycznej
4. liczby stanowisk pracy ciężkiej np. fizycznej
5. liczby stanowisk w warunkach szkodliwych i typy warunków szkodliwych>
z poważaniem,

Dzień dobry. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury podanej
niżej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Nadawca petycji i dane wytworzenia (nadania) adres pocztowy, adres poczty
elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję:
Dane do doręczeń i wymiany informacji:
II. Adresat (odbiorca) petycji (Szanowni Państwo) :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Pracy
Ministerstwo Rozwoju
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komendy Wojewódzkie PSP
Komendy Wojewódzkie i Stołeczna Policji, Policja lokalna w Kłobucku i Częstochowie
Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET XII/29/2020
III. Przedmiot petycji i podstawa prawna, uzasadnienie merytoryczne, faktyczne, prawne:
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) – Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca
2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2
kwietnia 1997 roku przekładam petycję w postaci większych zasad współżycia
społecznego, reakcji, ochrony życia, zdrowia, mienia, usprawnienia akcji ratunkowych,
odpowiedniego zabezpieczenia i patrolowania rejonu, liczby miejsc ewakuacji,
odpowiedniego zaalarmowania w pogotowiu sil i srodkow ( policji, strazy, ZRM, innych
sluzb ) :
1. Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuję co miesiąc informacje
do miejscowej jednostki policji, strazy pozarnej, stacji pogotowia ratunkowego, urzedu
gminy jako gminnego zarzadzania kryzysowego w zakresie liczby ludności i
odwiedzających w danym budynku
2. Podmioty działalności gospodarczej co miesiąc informacje do miejscowej jednostki
policji, strazy pozarnej, stacji pogotowia ratunkowego, urzedu gminy jako gminnego
zarzadzania kryzysowego w zakresie :
1. Godzin otwarcia dla petentow, klientow, pacjentow, interesantow
2. Wielkosci osob zatrudnionych
3. Godzin pracy z godzinami zmiany i liczby pracownikow na zmianie np. 7-19 30
pracownikow od pn do pt, w soboty 4 pracownikow, w niedziele 2 pracownikow
4. Liczby klientów, petentow, interesantow, pacjentow w danych godzinach i danym dniu
3. Wlasciciel budynku powiadamia sluzby o :
- instalacjach w budynku
4. Organy alarmowe tworza publiczny i ograniczony rejestr dla innych sluzb oraz do
wiadomosci publicznej
5. Organy maja informacje co do liczby pojazdow na danej ulicy oraz sa pomiary ruchu w
postaci liczby pojazdow i pieszych w danej godzinie celem badania natezenia ruchu i
czasu dotarcia do miejsca zdarzenia oraz zapobiegania zakorkowaniu w przypadku
zdarzenia i godzin szczytu
Cel :
- ustalenie liczby pracownikow w danej miejscowości, ulicy z danej miejscowości i ulicy
zamieszkania
- ustalenie osob zamieszkalych na danej ulicy
- ustalenie liczby pracownikow, zamieszkalych, klientow w 1 km kwadratowym, 500 m
kwadratowym
IV. Adnotacje:
1. Zgodnie z art. 60 kc proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail.... z
uwagi na epidemię nie jest to czas na wysyłkę listów pocztą tradycyjną na adres
pocztowy.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie wyrażam zgody na publikację danych

osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie,
skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.
* - Wers (linijka tekstu) podlegająca usunięciu danych celem opublikowania treści pisma
na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism.
Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
V. Podstawa prawna złożenia petycji i właściwości miejscowo-rzeczowej:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483)
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (tj. Dz.U. 2018.0.870)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020.0.1740)
Z poważaniem,

