
[USUNIĘTO: Brak zgody nadawcy petycji na publikację danych osobowych] 

28.02.2021 roku, 09:07:47 Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru. 

(nadawca petycji) 

 

Szanowni Państwo: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Samorządy w okręgu Częstochowskim 

Wojewódzkie Urzędy Pracy 

(odbiorca/y petycji) 

 

Inicjatywa Obywatelska w trybie „E-Petycji” w interesie publicznym o sygnaturze 

własnej [USUNIĘTO: Brak zgody nadawcy petycji na publikację danych osobowych] 

złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej” celem 

wykorzystania treści w przyszłości lub teraźniejszości. 

 

Dzień dobry, ja niżej podpisana [USUNIĘTO: Brak zgody nadawcy petycji na 

publikację danych osobowych] będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie 

Ustawy o petycjach z dnia 11 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 1997 roku (Dz. U. 1997 

nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której 

postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 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 1997roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania : 

§1 Uruchomienia przez samorządy gminne po porozumieniu z właściwym Starostą i 

Powiatowym Urzędem Pracy : 

a) Szkoły Podstawowej dla dorosłych lub klasy dla dorosłych; 

b) Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych lub klasy licealnej dla dorosłych; 

c) Liceum Eksternistycznego (nauka w 1 rok lub 2 lata) dla dorosłych; 

d) Szkoły Podstawowej Eksternistycznej dla dorosłych (nauka w 1 rok lub 3 lata) 

w trybie zmianowym : 

a) dziennym po zakończonych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej w stolicy 

gminy od 15:00 do 18:00 

b) dziennym po zakończonych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej w danej klasie 

w stolicy gminy od 15:00 do 18:00 bez nauki porannej od 7 do 12 i popołudniowej od 12 do 

17; 

c) powszednim wieczorowym od 15:00 do 22:00 / 24:00 (niestacjonarnym) 

d) powszednim popołudniowym od 12:00 do 17:00 (niestacjonarnym) 

e) nocnym od 22:00 do 5:00 / 6:00 / 7:00 (niestacjonarnym) 

f) weekendowym od piątku 15:00 do poniedziałku do godziny 6:00 lub od soboty do niedzieli 

zwanym dalej trybem zaocznym (niestacjonarnym); 

g) specjalnym/dodatkowym w przypadku dni wolnych od zajęć w danej szkole (ferie, 

wakacje, soboty, niedzielę, długie przerwy, weekendy, noce) (niestacjonarnym); 

h) elearningowym w 100% z egzaminami lub 80% a 20% egzaminy w siedzibie szkoły 

Cel : 

a) zminimalizowanie wykształcenia : niepełnego podstawowego, niepełnego 

gimnazjalnego, niepełnego średniego na terenie danej gminy osób dorosłych; 

b) zwiększenie wykształcenia osób dorosłych oraz bezrobotnych : podstawowe, 



gimnazjalne, zawodowe; 

c) zwiększeniem szans na większe zarobki z uwagi na wyższe wykształcenie od 

posiadanego 

Finansowanie : 

- środki (własne gminy); 

- środki (własne powiatu); 

- środki z Urzędu Pracy na przeszkolenie; 

- środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie uzyskania wyższego wykształcenia od 

posiadanego 

 

 

Adnotacje: 

1.Zgodnie z art. 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 11 lipca 2014 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 BIP. 

3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) 

wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością. 

4. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze 

pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne. 

5. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi 

zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie. 

6. Tekst podlegający usunięciu danych/treści celem opublikowania treści pisma na stronie 

BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych (dotyczy : imienia, 

nazwiska, adresu, e-maila, miejscowości sporządzenia) lub napisany czcionką Times New 

Roman 12, niebieski 3. 

7. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, 

adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona 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. 416 kc, art. 

417 kc,190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które 

doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego. 

8. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej. 

 

Z poważaniem, 

[USUNIĘTO: Brak zgody nadawcy petycji na publikację danych osobowych] 

Inicjatorka Społeczna 

28.02.2021 roku 15:31:05 

 


