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Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, Wszystkie kluby poselskie,
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PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam
niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa:

1. społecznego poprzez nowelizację ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w ten sposób, aby stworzyć jedną ustawę o ochronie zdrowia
psychicznego i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tak aby Gmina z urzędu (obligatoryjnie) jeśli do niej będą
dochodzić sygnały (od dyrektora szkoły, ze Sądu, od kuratora, od sąsiada, od rodziny), że mieszkaniec w
sposób widoczny nadużywa alkoholu lub narkotyków/substancji podobnych przez co stosuje przemoc w
rodzinie lub powoduje ustanie pożycia małżeńskiego, lekceważy porządek publiczny, umyślne nie podejmuje
stałej pracy, przebywa w złym towarzystwie (towarzyski tryb życia), demoralizuje małoletnich, nie
uczęszcza do szkoły, to wszczyna postępowanie administracyjne (postępowanie przygotowawcze tak jak w
postępowaniu karnym) o skierowanie takiej osoby na przymusowe leczenie odwykowe. W toku tego
postępowania przygotowawczego, Gmina może wystąpić do Sądu rodzinnego o tymczasowe umieszczenie
takiej osoby w placówce zajmującej się uzależnieniami na czas do 3 miesięcy (można później przedłużyć taki
pobyt do 2 lat) w celu zapobieżenia ww okolicznością (analogia do tymczasowego aresztu wraz z
możliwością zażalenia). Należy wprowadzić możliwość powołania przez Gminę biegłego sądowego, który
nawet wbrew woli osoby nadużywającej alkohol lub narkotyki przebada taką osobę. Po zebraniu dowodów,
a w szczególności po zasięgnięciu opinii biegłego od spraw uzależnień kieruje wniosek do Sądu rodzinnego
(podobnie jak w procedurze karnej – akt oskarżenia). Z doświadczenia życiowego można zauważyć, że
młodzież, która przebywa w złym towarzystwie nadużywa alkoholu lub narkotyków, czy innych podobnych
substancji przez co wagaruje lub nie podejmuje się pracy oraz nie szanuje własnych rodziców (znęcając się

nad nimi psychicznie lub fizycznie), a w konsekwencji schodzi na margines społeczny. Jak zauważyłam
rodzice robią co mogą, aby ich dziecko podjęło się leczenia, które jednak dobrowolnie nie następuje. Jest to
dla nich duży problem, gdyż w domach wywołuje, to duże kłótnie. Powszechnie wiadomo z taką osobą nie
da się żyć. Zauważyłam, że rodzice nie chcą donosić do Prokuratury na swoje dziecko, gdyż ich dziecko za to
ich znienawidzi do końca życia. Uważam, ze w takich sytuacjach powinno zadziałać Państwo, a w
szczególności Gmina poprzez wszczęcie takiego postępowania. Uważam, że należy wprowadzić również na wniosek właściciela możliwość wymeldowania osoby, która nie ma tytułu prawnego do
nieruchomości.

3.

rodzinnego i postępowania cywilnego w ten sposób, aby w sprawie o rozwód/separację wina w

rozkładzie pożycia małżeńskiego ustalana była na dzień zaistnienia zupełnego rozkładu pożycia

małżeńskiego, a nie tak jak obecnie, gdyż jak zauważyłam w toku postępowania o rozwód strony celowo
wynajmują detektywów, aby udowodnić komuś winę, tzn. często zdarzają się sytuacje, że osoba obca

(wynajęta) celowo wysyła żonie/mężowi sms/e-maile o treściach miłosnych, aby później udowodnić jej
winę w Sądzie, że rzekomo żona go zdradza, co w rzeczywistości nie ma miejsca. Na takie coś Państwo
nie powinno się zgadzać. Istotną kwestią jest również fakt, że postępowanie rozwodowe lub

separacyjne trwa parę lat, a tym samym strona, która chce się rozwieść jest wyłączona z życia

towarzyskiego, gdyż obawia się, że jej mąż może posądzić ją o okoliczności skutkujące ustaleniem winy
w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Należy również stworzyć przepis w procedurze cywilnej, który

zakazywałby dopuszczenia przez Sąd w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego
od detektywów na cele postępowania rozwodowego.

W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.
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