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Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/ll/3/21' złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej
,,poczty elektronicznej"

Dzień dobry,

będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o
petycjach z dnia 1]. 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 L997 roku (Dz.U' L997 nr 78poz.483) zwana dalej jako Wnoszącą petycję, przekładam
petycję w której postuluje idomagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia ].]. lipca2074 roku (tj' Dz'U.2018 poz
870)w związkuzart.54 wzwiązku zart'63 wzwiązku Konstytucji zdnia2kwietnia L997roku (Dz.U. 1997 nr 78poz.
483) według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów ;

Podniesiony wiek zgody z poniżej 15 roku życio na poniżej 78 roku życia na współżycie seksualne

Uzasadnienie:
- osoba poniżej 18 roku życia jest niepełnoletnia, jest dzieckiem więc podlega pod władzę rodzicielską swoich
rodziców którzy biorą za dane dziecko odpowiedzialność i mają zadanie je utrzymywać i wychować;
- przedwczesny stosunek seksualny poniżej 18 roku życia jest objawem demoralizacjijak : alkohoI, wagary,
wu|garyzmy, niesłuchanie opiekunów i nauczycieti itd.;
- nastolatki od 10 roku życia do 18 roku życia mają okres buntu, burzę hormonów gdzie niestety mogą często
popełniać błędy;
- dojrzałość płciowa buduje się średnio od 12 do 15 lat, więc jeśli u dziewczyny nie nastąpiło dojrzewanie płciowe
w wieku 13 lat a u chłopców w wieku 14 lat to okres dojrzewania płciowego następuje do 18-19 roku życia;
- dojrzałość psychiczną osoba zdobywa w wieku około 20 roku życia zawierająca 3 aspekty : intelektualny,
emocjonalny, moralny
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http://encvklopediadziecinstwa.pllindex.php/Doirza%C5%82o%C5%9B%C4%87 psvchiczna;

- dojrzałość umysłowa osoba zdobywa między 14 a 18 rokiem życia
http://lsves.plldoirzalosc-umvslowa/

- kontakty seksualne są przeznaczone tylko i wyłącznie w celu stworzenia nowego życia (urodzenia dziecka) więc
jest przeznaczona dla małżonków cywiInych, konkordatowych i kościelnych (sakramentalnych), wyznaniowych
(ceremonialnych i świeckich);
- dzieci mają obowiązek nauki do osiągnięcia 18 roku życia;
- u niektórych osób dojrzałość iwiek: biologiczny, psychiczny, emocjonalny, umysłowy, intelektuaIny może być
opóźniony;
- przedwczesny kontakt seksualny może przynieść konsekwencje zdrowotne a mianowicie :

a) pęknięcie, rozdarcie pochwy;
b) pęknięcie ciała jamistego prącia;
c) przedwczesny wYtrysk i ośmieszanie partnera;
d) brak osiągnięcia orgazmu iośmieszanie partnera;
e) brak satysfakcji seksualnej;
f} urazy narządu rodnego i płciowego;
g) krwawienia z narządu rodnego i płciowego;
h) podrażnienia narządu płciowego w związku z trwaniem dojrzałości płciowej i młodego wieku lub z uwagi na
stres (pochwicę), intensywny i gwałtowny stosunek płciowy (bez uczuć, agresywny' ostry - masochizm,
sadochizm), pod wptywem alkoholu (zmniejszenie bólu), pod wpływem pociągu a nie miłości oraz zaspokojenia
seksualnego lub z uwagi na presje znajomych że oni są już,,po" lub z ciekawości lub mieć to za sobą by mieć
doświadczenie (na domówkach, w toalecie, w toalecie szkolnej, na zabawie szkolnej, na studiówce, w domach
akademickich, na sex party)gdzie często dochodzi do przypadkowych stosunków lub zdrad czy zabaw seksualnych
(butelka, słoneczko, sex party, sex swingersi);
i} rozczarowania, kryzysu psychicznego, próby samobójczej, bólu;
- leki antykoncepcyjne jak i środki antykoncepcyjne mogą nieść poważne konsekwencje zdrowotne
- może dojść do wykorzystania seksualnego W szczegóIności dzieci tzw.
https://pl.wikipedia.orglwiki/WvkorzvsWwanie seksualne, https://pl.wikipedia.orelwiki/Child grooming

- większość dorosłych pokazuje, że nie są odpowiedzialni (gdzie pokazują popiski, brawurę, brak roztropności,
brak ostrożności) na drodze m.in. w korytarzu życia, łamiąc przepisy ruchu drogowego lub zostawiając partnerkę
w ciąży a co dop|ero nastolatek który może mieć w głowle : zabawy, alkohol, narkotyki, dopalacze, koledzy, sex
zabawy, zmiana partnerów seksuaInych, seksoholizm niż opiekowanie się dzieckiem;
- jest to zachowanie niemoraIne ponieważ osoba poniżej 18 roku życla winna zająć się szkołą:
- zjednoczenie z Bogiem przez Bierzmowanie następuje w wieku t4 - L8 roku życia a więc można sądzić
bezpośrednio po Komunii po krótkim okresie a już osoba (dziecko) zdobędzie poważne grzechy poprzez kontakty
seksualne nie związane z ślubem;
- pożycie seksualne przypada małżonkom, osobom kochającym a nie dzieciom;
- nle wiadomo czy nastolatek traktuje swojego noworodka jako zabawkę (lalkę do zabawy) a jak się znudzi to
porzuca lub oddaje swoim rodzicom w celu opieki i daIej się zabawia
- większość dorosłych nie wie jak udzielić pierwszej pomocy i to dyspozytor tt2 pokazuje wskazówkijak udzielić
pomocy a co dopiero jak się narodzi dziecko czy partner dostanie powikłań po stosunku (to są jeszcze dzieci a nie
osoby dorosłe} stres odbiera logiczne myślenie niestety

Adnotacie:
L.Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 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 z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11lipca 20L4 roku (tj. Dz.U. 2018 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 odpowiedzizwrotnej celem
sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
5' Tekst podlegający usunięciu danych/treścicelem opublikowania treścipisma na stronie BlP, zgodnie zpkt.1'.,2'
celem zwiększenia ochrony danych osobowych (dotyczy : imienia, nazwiska, adresu, e-maila, miejscowości
sporządzenia) lub napisany czcionką Times New Roman ].2, niebieski 3.
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6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości
sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie zlożona skarga do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych na
mocy art. 33 i 34 RoDo oraz mogę rozważyć inicjację postępoWania skargowego,sądowo-odszkodowawczego z art.
415 kc, art. 4']'6 kc, art. 417 kc,I9oa kk,231' kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które
doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z oowazaniem,
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