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Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji
Szanowny Panie Przewodniczący,
w uzupełnieniu do naszego pisma z dnia 14 maja br. w sprawie wyrażenia stanowiska do treści zawartych Petycji z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia
zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (P10‐34/19), Związek
Województw RP w załączeniu dodatkowo przekazuje opinię otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego
‐ Pana Adama Struzika.

Z poważaniem,
Koordynator Komisji i
Organów Opiniodawczo‐Doradczych
..............................................................
Związek Województw RP
ul. Świętojerska 5/7, 00‐236 Warszawa
Phone +48 (22) 831 14 41
Mobile +48 511 271 869
www.polskieregiony.pl

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: www.polskieregiony.pl .
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e‐maila

From:
Sent: Friday, May 14, 2021 1:56 PM
To: 'kpcpp@senat.gov.pl'
Subject: Odpowiedź ZWRP dot. petycji senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (P10‐34/19)

Pan
Aleksander Pociej
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Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji

Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia br., znak:BPS.DKS.KPCPP.0330.6.2021, w sprawie wyrażenia stanowiska dot.
treści zawartych Petycji z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym
(P10‐34/19), Związek Województw RP w załączeniu przekazuje uwagi otrzymane z województw: lubelskiego,
śląskiego i wielkopolskiego oraz jednoczenie informuje o pozytywnym zaopiniowaniu treści przedmiotowej petycji
przez województwa: zachodniopomorskie, świętokrzyskie, lubuskie i kujawsko‐ppomorskie.

Z poważaniem,
Koordynator Komisji i
Organów Opiniodawczo‐Doradczych
............................................
Związek Województw RP
ul. Świętojerska 5/7, 00‐236 Warszawa
Phone +48 (22) 831 14 41
Mobile +48 511 271 869
www.polskieregiony.pl

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: www.polskieregiony.pl .
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e‐maila
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