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Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia, Administracji, Rodziny 

Marszałkowie województw 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Komenda Główna Policji 

 

Na podstawie art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą zasadniczą, art. 

2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku 
(Dz.U. 2017 poz. 1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z dnia 10 
grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 Ustawy - kodeksu postępowania 

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z 2019r. 
poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 

130),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) 

Dzień dobry, 
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego: 

1. Wprowadzenie prohibicji zakazującej spożywania alkoholu podczas imprez 
masowych; 

2. Wprowadzenia prohibicji zakazującej palenia papierosów w pobliżu innych 
uczestników ruchu drogowego, imprezy masowej, domowników; 

3. Wprowadzenia prohibicji zakazującej spożywania alkoholu, transportu 
alkoholu przez kierujących pojazdami zmotoryzowanymi i 
niezmotoryzowanymi lub posiadających takie uprawnienia; 

4. Wprowadzenia prohibicji zakazującej spożywania alkoholu na uroczystości 
indywidualne; 

5. Wprowadzenia prohibicji sprzedaży alkoholu w danej gminie w przypadku 
kolizji, wypadku, przestępstwa spowodowanego pod wpływem alkoholu 
(okresowo lub stale); 

6. Wprowadzenia prohibicji sprzedaży papierosów w danej gminie w przypadku 
zgonu z powodu nowotworu płuc np. (okresowo lub stale).  

 



Owszem w pewnym sensie jest to ograniczenie swobód obywatelskich jednak 
odniosę się do wyższej wagi jakim jest ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo 
publiczne. 

Alkohol jest głównym powodem wyłączenia lub osłabienia układu gdzie sprawia, że 
jest okolicznością obciążająca w sprawach o wykroczenia, rodzinnych w sprawach 
karnych. 

Za agresję w dużej mierze można właśnie przypisać winę alkoholowi, testosteronowi, 
a za zachowanie również ma wpływ barometr, biorytm u każdego działa 
indywidualnie i inaczej. 

W dużej mierze właśnie dochodzi dzięki alkoholowi i hormonom do agresji syn. 
przemocy, znęcania oraz łamania prawa tj. znęcania nad domownikami, wypadkami, 
kolizjami, prowadzenia pojazdu brawurowo, zdradom, bójek, prób samobójczych, 
niszczenie mienia, łamania zasad współżycia społecznego, racji bycia gdzie po 
trzeźwemu dana osoba by tego nie zrobiła np. ścigała z policją ulicami miasta i 
nastawała na życie innych i swojego. 

W mojej ocenie bawić się można bez alkoholu jednak dorośli czy rówieśnicy 
pełnoletni dają wzór do naśladowania dzieciom, innym rówieśnikom i jak dzieci / 
rówieśnicy widzą że dorośli, koledzy piją np. na rocznicy urodzin też będą chcieli 
kiedyś spróbować lub tak się zachowywać kiedyś jak osoby dorosłe (przemoc, 
agresja do drugiego człowieka) ponieważ wszystko zostaje w pamięci I w pewnym 
sensie jest to wychowaniem czy często osoby pokrzywdzone co widziały lub 
uświadczyły przemocy później niestety schodzą na złą drogę bo nikt im nie udzielił 
pomocy gdy była pora. Również z przemocą jeśli nie zareaguje się na popchnięcie z 
każdym późniejszym okresem może dojść do innych uszczerbków na zdrowiu.  

Co do papierosów uważam, że dojrze osoba sama się zabija to jeszcze innych truje 
będąc na dworze, dojrze dochodzi do zanieczyszczenia powietrza substancjami 
rakotwórczymi to jeszcze wdychają ten dym ludzie i zwierzęta w pobliżu i nie tylko tak 
to się dzieje na przystankach czy innych miejscach zakazanych przez prawo. 

Niestety alkohol wyłącza zdolność prawidłowego myślenia a w przypadku zbyt dużej 
ilości wyłącza układ pobudzenia nerwowego gdzie przekaźniki nie dają żadnej reakcji 
I dochodzi do zadławienia śliną czy serce przestaje bić.  

Mając na uwadzę fakt, że mam 25 lat jest mi smutno, że my ludzie jako 
społeczeństwo lokalne, rodacy potrafimy siebie ranić czy dokonywać autoagresji czy 
autodestrukcji nie tylko siebie ale innych poprzez właśnie używki tj. alkohol, 
papierosy. Może i te słowa są mocne co napisałam ale lepiej zapobiegać niż 
zwalczać skutki wypadków, zdrad, przestępstw czy chorób wrodzonych gdzie dzieci 
rodzą się właśnie z poczęcia pod wpływem alkoholu czy zdrad.  

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 



Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym oraz 
odpowiedź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inne adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomości, które zostały wysłane. Proszę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z poważaniem, 
 

Inicjatorka społeczna 


