
od:
Wysłano:
Do:

Temat:

sobota, 23 października2021 16:28
kancelari"kancelaria.gabinetkgp"; kancelaria@ ksp.policja.gov.pl";
kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl;
ko mend a nt@ o p. po I i cja. g ov. p l; ska rga @ po. po I i cja.g ov. p l;

prasowy.kwp@ra.policja.gov.pl;poczta@rz.policja.gov.pl; bip@ki.policja.gov.pl;
kwp g o rzow@ g o. po I i cja.g ov. p l; ka ncela ria - kwp @ ka. po I icja. gov. p l;

poczta@malopolska.policja.gov.pl;gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl;sekretariat-
komendanta@bg.policja.gov.pl; komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl;
komendant@ klobuck.ka.policja.gov.pl; komendant@ lubliniec.ka.policja.gov.pl;
komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl; kancelaria.glowna;kontakt@mswia.gov.pl;
informacja@mein.gov.pl;informacja@men.gov.pl;sekretariat@blachownia.pl";
ug@redziny.pl;sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;gmina@janow.pl; ug@kruszyna.pl;
sekretariatug@wp.pl; ug.starcza@wp.pl; umig@koniecpol.pl; ug@mykanow.pl;
poczesna@poczesna.pl;sekretariat@konopiska.pl; ug@mstow.pl; urzad@lelow.pl;
gmina_lipie@ poczta.onet.pl; sekretariat@gminaklobuck.pl;
sekretariat@opatow.gmina.pl; ug@ g minapopow.pl; ug@ miedzno.pl;
sekreta riat@ pa n ki.pl; ug @ g mi na przystajn.pl; bu rmistrz@ krzepice.pl;
u rzad @ m iasto myszkow.pl; poczta @ u migzarki.pl; sekretariat@ u g poraj.pl;
info@czestochowa.um.gov.pl"; ug@wreczyca-wielka.pl; wnioski@ms.gov.pl;
Rzecznik Praw Dziecka

. petycja

Szanowni Państwo
(ad resaci, odbiorcy petycji)
o Ministerstwo Edukacji i Nauki
o M inisterstwo Adm inistracji
o Ministerstwo Sprawiedliwości
o Rzecznik Praw Dziecka
r Komendy Policji
o Samorządy w okręgu częstochowskim

PlsMo oBYWATELSKIE W lNTEREslE PUBL|CZNYM - ZŁoZoNA W TRYB|E KoMUNlKACJl ELEKTRoNlcZNEJ JAKo
sYGNAŁ, sPOSTRZEZENlE W cELU WYKORZYSTANlA TREŚcl (opisu/przedmiotu) W TERAŹNlEJsZoścl LUB
PRZYsZŁoŚcl

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 201'4 roku (tj' Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z
art. 54 w związku z art' 63 Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz. U' 1997 nr78 poz.483) przekładam petycję
n w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia [ub innego działania W sprawie dotyczące j życia
zbiorowego, Wartości wymagających szczegó[nej ochrony W imię dobra Wspó[nego,
mieszczących się W zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
H W temacie i celu : poprawy cyberbezpieczeństwa młodzieży i nastolatków

s.1



Dzielnicowi, wychowawcy, psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni, rzecznicy praw ucznia - w każdej szkoIe,

wydziały sądowe i policji ds. nieletnich - mają założone - służbowy : nr GG, instagram, facebook, skype, snape,

messenger - celem lepszej pomocy swoim podopiecznym

Moja inicjatywa to zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków , ktorzy mogą być w danej chwili samotni -

zwłaszcza gdy nie mają dostępu anonimowo np do psychologa czy pedagoga szkolnego, poza muramiszkoły.

Niestety osoby z obniżoną samooceną (poczuciem obniżenia własnej wartości), depresją - mogą stać się ofiarą

cyberprzestępców i niestety przez ich nieodpowiedzialne zachowanie pogłębić czy doprowadzić do próby

samobójczej moim zdaniem są to np :

- olewanie znajomości czy wiadomości mimo bycia nieznajomym czy znajomym co jest to wołanie o pomoc, a lekarz

czy psycholog również jest obcy, gdzie zwykłe wyżalenie się czy rozmowa może poprawić samopoczucie

- ubliżanie mimo braku wysłania zdjęcia
- ub|iżanie czy zablokowanie po wysłaniu zdjęcia

Przykładem może być też wyśmianie partnera seksualnego który nie zaspokoił drugiego partnera co może

doprowadzić do próby samobójczej - niedawnego prawiczka czy dziewicy - gdzie seks poniżej 18 rż jest nie tylko

demoralizacją ale druga osoba może nie zrozumieć drugą osobę a ją wyśmiać co może dojść do tragedii z powodu

wie ku/dojrzałości : psych icznej, bio logicznej, u mysłowej, emocjona l nej.

Ale zagrożeniem jest też seksting gdzie osoby mogą wyśmiać dane ciało drugiej osoby co jest zagrożeniem że może

dojść do załamania.

Dlatego wystąpiłam z petycją o założenie kont na komunikatorach : GG, Skype, Snape; Facebook, lnstagram itd

celem pełnienia pomocy, zapobiegania demoralizacji i osób zdesperowanych (gdzie przez wysyłanie fot chcą

podnieść samoocenę) - przez i

*' funkcjonariuszy Policji "dzieI nicowych"

* fun kcjona riuszy Policji " referatu ds. nieletnich"

* psychologów w szkołach

* pedagogów w szkołach

* kuratorów zawodowych sądowych

*' kuratorów społecznych sądowych

* wydziały sądowe ds. nieletnich

Adnotacje (motywy):
(1) - Zgodnie zart.4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia lL lipca 201"4 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870), art. 5 ustawy o

dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U.2o2o poz.2176) - ''NlE WYRAZAM 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 BlP, oraz

udostępnienia w postacidanych : imienia inazwiska, adresu, miejsca zamieszkania/sporządzenia, e-maila, sygnatury,

loginu.
(2) -Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii - wnoszę o odpowiedź tylko iwyłącznie na

adres e-mailowy.

Z poważaniem,
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od:

Do:
Wysłano:

Temat:

sobota, 23 października 2021 16:41

kancelari"kancelaria.gabinetkgp"; kancelaria@ ksp.policja.gov.pl ";

kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl;
ko me nda nt@ o p. po I icj a.g ov. p l; s ka rga @ po. po I i cja. gov. p l;

prasowy.kwp@ra.policja.gov.pl; poczta@rz.policja.gov.pl; bip@ki.policja.gov.pl;
kwp go rzow@ g o. po I icj a.g ov. p l; ka nce la ri a - kwp @ ka. po I icja. g ov. p l;

poczta@malopolska.policja.gov.pl;gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl;sekretariat-
komendanta@bg.policja.gov.pl; komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl;
komendant@klobuck.ka.policja.gov.pl; komendant@ lubliniec.ka.policja.gov.pl;
komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl;kancelaria.glowna;kontakt@mswia.gov.pl;
informacja@mein.gov.pl; informacja@men.gov.pl; sekretariat@blachownia.pl";
ug@redziny.pl; sekretariat@olsztyn-jurajski.pl; gmina@janow.pl; ug@kruszyna.pl;
sekretariatug@wp.pl; ug.starcza@wp.pl; umig@koniecpol.pl; ug@mykanow.pl;
poczesna@poczesna.pl;sekretariat@konopiska.pl; ug@mstow.pl;urzad@lelow.pl;
gmina_lipie@ poczta.onet.pl; sekretariat@gminaklobuck.pl;
sekretariat@opatow.gmina.pl; ug@gminapopow.pl; ug@ miedzno.pl;
sekreta riat@ pan ki.pl; u g @ g mi na przystaj n.pl; bu rmistrz@ krzepice.pl;
u rzad @ m iastomyszkow.pl; poczta @ u mi gza rki.pl; sekreta riat@ u gporaj. p l;

info@czestochowa.um.gov.pl"; ug@wreczyca-wielka.pl; wnioski@ms.gov.pl;
Rzecznik Praw Dziecka

- petycja korekta

Szanowni Państwo
(ad resaci, od biorcy petycji)
o Ministerstwo Edukacji i Nauki
r M in isterstwo Adm inistracji
o M inisterstwo Sprawiedliwości
r Rzecznik Praw Dziecka
o Komendy Policji
o Samorządy w okręgu częstochowskim

PlsMo oBYWATELSK|E W lNTEREslE PUBLICZNYM - ZŁoZoNA W TRYB|E KoMUNlKACJl ELEKTRoNlcZNEJ JAKo
sYGNAŁ, sPOSTRZEZENlE W cELU WYKORZYSTANlA TREŚcl (opisu/przedmiotu) W TERAŹNlEJsZoŚcl LUB
PRZYsZŁoŚcl

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 201.4 roku (tj. Dz' U. 2018 poz. 870) w związku z
art.54 wzwiązku z art.63 Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz' U' 1997 nr78poz' 483)przekładam petycję
n w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia tub innego działania W sprawie dotyczące j życia
zbiorowego' Wartości wymagających szczególnej ochrony W imię dobra Wspólnego,
mieszczących się W Zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
H W temacie i celu : poprawy cyberbezpieczeństwa młodzieży i nastolatków

s.1



Dzielnicowi, wychowawcy, psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni, rzecznicy praw ucznia - w każdej szkole,

wydziały sądowe i policji ds. nieletnich - mają założone - służbowy : nr GG, instagram, facebook, skype, snape,

messenger - celem lepszej pomocy swoim podopiecznym

Moja inicjatywa to zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków, którzy mogą być w danejchwilisamotni -

zw|aszcza gdy nie mają dostępu anonimowo np do psychologa czy pedagoga szkolnego, poza muramiszkoły.

Niestety osoby z obniżoną samooceną (poczuciem obniżenia własnej wartości), depresją - mogą stać się ofiarą

cyberprzestępców i niestety przez ich nieodpowiedzialne zachowanie pogłębić czy doprowadzić do próby

samobójczej moim zdaniem są to np :

- olewanie znajomości czy wiadomości ''znieczulica'' mimo bycia nieznajomym czy znajomym co jest to wołanie o
pomoc, a lekarz czy psycholog również jest obcy, gdzie zwykłe wyża|enie się czy rozmowa może poprawić

samopoczucie
- ubliżanie mimo braku wysłania zdjęcia
- ubliżanie czy zablokowanie po wysłaniu zdjęcia
- zawód miłosny, nie tylko realny ale także na odległość (telepatyczny, wirtualny)
- zabawa w uczuciach choćby zadrwienie z lubienia, koleżeństwa , przyjaźni, znajomości

Przykładem może być też wyśmianie partnera seksualnego który nie zaspokoił drugiego partnera co może

doprowadzić do próby samobójczej - niedawnego prawiczka czy dziewicy - gdzie seks poniżej 18 rż jest nie tylko

demoralizacją ale druga osoba może nie zrozumieć drugą osobę a ją wyśmiać co może dojść do tragedii z powodu

wieku/dojrzałości : psychicznej, biologicznej, umysłowej, emocjonalnej.
Ale zagrożeniem jest też seksting (cyberseks) gdzie osoby mogą wyśmiać dane ciało drugiej osoby co jest

zagrożeniem że może dojść do załamania.

Dlatego wystąpiłam z petycją o założenie kont na komunikatorach : GG, Skype, Snape; Facebook, lnstagram itd

celem pełnienia pomocy, zapobiegania demoralizacji i osób zdesperowanych (gdzie przez wysyłanie fot chcą

podnieść samoocenę) - przez i

* funkcjonariuszy Policji "dzielnicowych"
* funkcjona riuszy Policji " referatu ds. nieletnich"

* psychologów w szkołach

* pedagogów w szkołach

* kuratorów zawodowych sądowych

* kuratorów społecznych sądowych

* wydziały sądowe ds. nieletnich

* psychologów i pracowników socjalnych iterapeutów w ośrodkach pomocy społecznej

Adnotacje (motywy):
(1)- Zgodnie zart.4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia LL 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.2o2o poz.ŻL76) - ''NlE WYRAZAM 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 BlP, oraz

udostępnienia w postacidanych : 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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Z ooważaniem,



od:

Do:
Wysłano:

Temat:

poniedziałek, 25 października 2021 03:04
Rzecznik Praw Dziecka

| - petycja "odpis do Rzecznika Praw Dziecka"

Szanowni Państwo
(ad resaci, od biorcy petycji)
o Ministerstwo Edukacji i Nauki
o Ministerstwo Zdrowia
o Samorządy w okręgu częstochowskim

PlsMo oBYWATELSK|E W lNTEREslE PUBL|CZNYM - ZŁoZoNA W TRYBIE KoMUNlKACJl ELEKTRoNlcZNEJ JAKo
sYGNAŁ, sPoSTRZEZENlE W cELU WYKoRZYSTANlA TREŚCl (opisu/przedmiotu) W TERAŹNlEJsZoścl LUB
PRZYsZŁoścl

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia ].1 lipca 201'4 roku (tj' Dz. U. 2018 poz' 870) w związku z
art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji zdnia 2 kwietnia ].997 roku (Dz. U. 1997 nr78 poz.483) przekładam petycję
n w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia [ub innego działania W sprawie dotyczące j Życia
zbiorowego, Wartości wymagających szczegó[nej ochrony w imię dobra Wspó[nego,
mieszczących się W zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
n w temacie i celu : zapobiegania chorób u nastolatkóW, poprawy warunków kształcenia

1l
Przy szkołach jest ogródek warzyw i owoców przy uprawie biologicznej i ekologicznej, gdzie uczniowie szkoły będą
uprawiać ekologicznie i biologiczne - produkty ''bio'' pod nadzorem opiekuna prawidłowego żywienia oraz
nauczyciela biologii i przyrody;

2l
Przy szkołach jest ogródek warzyw i owoców przy uprawie biologicznej i ekologicznej gdzie z nich kuchnia szkolna,
przygotuje : przekąski, soki dla uczniów z przeznaczeniem w sklepiku szkolnym, gdzie słodycze i przekąski z składem
chemicznym zostały by zastąpione - zdrową żywnością;

3l
Produkty przywożone dla dzieci i młodzieży do szkół, kuchni są produkcji bio i ekologicznej;

4l
W szkołach, wprowadza się przedmiot zdrowego żywienia, gdzie młodzież i dzieci
1) poznają prawidłowe możliwości żywieniowe;
2) będą mogli rozpoznać, skład etykiety produktu i czego unikać.

Adnotacje (motywy):
(1) - Zgodnie zart.4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Oz. U. 2018 poz. 870), art. 5 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (t1' oz. U'2020 poz.2176) - ''NlE WYRAZAM 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 BlP, oraz

udostępnienia w postacidanych : imienia i nazwiska, adresu, miejsca zamieszkania/sporządzenia, e-maila, sygnatury,

loginu.
(2) -za ewentualne błędy przepraszam orazz uwagi na stan epidemii- proszę o odpowiedź tylko iwyłącznie na adres

e-mailowy.

Z ooważaniem,

2


