
do Rzecznika Praw Obywatelskich  
 
Przy pełnym zrozumieniu powagi sytuacji epidemicznej i konieczności podejmowania często 
drastycznych w odbiorze społecznym kroków. 
Niniejszym sygnalizuję szereg problemów związanych z potencjalnym naruszeniem prawa w tym; 
dezinformacją, terroryzmem , torturami / nieludzkim traktowaniem oraz dyskryminacją , 
 
Obywatele w których imieniu piszę (min nie będący w stanie / nie mogący nosić masek ) codziennie w 
całej Polsce narażeni są i doświadczają aktów agresji / terroru oraz dyskryminacji. Na co dzień 
odmawia się nam obsługi w sklepach, punktach usługowych, urzędach, komunikacji publicznej etc. 
Codziennie jesteśmy narażeni i doświadczamy stygmatyzacji oraz przemocy .  
Biorąc pod uwagę sposób i niepełny charakter komunikacji wszelkich rozporządzeń dotyczących tzw 
reżimu sanitarnego, widzę ogromne zagrożenie i problem, nad którym dedykowane władze 
niewystarczająco się pochyliły. 
W konsekwencji niepełnej / niedostatecznie efektywnej komunikacji wybrane konkretne problemy i 
zagadnienia ( a co za tym idzie konkretne grupy społeczne ) zostały pominięte / zignorowane / 
wykluczone. 
 
Podsumowując 
niniejszym wnoszę petycję, której przedmiotem jest: 
ogólnopolska / wielokanałowa kampania społeczno edukacyjna,  
która przy pełnym zrozumieniu powagi sytuacji epidemicznej  
koncentruje się na informowaniu obywateli o ich prawach. 
 
z poważaniem  
 
 
 
 
PS: poniżej umieszczam słownik pojęć wykorzystanych w niniejszym liście, tak by było jasne  
co miałem na myśli pisząc o dezinformacji, terroryzmie , torturach / nieludzkim traktowaniu oraz 
dyskryminacji  
 
dezinformacja - formuła przekazu informacji (w tym fałszywych lub zmanipulowanych) i 
fabrykowanie takiego przekazu poprzez tworzenie różnego rodzaju fałszywych dokumentów, 
organizacji itd., które wprowadzają w błąd (powodują powstanie obrazu świata niezgodnego z 
rzeczywistością) i wywołują określone efekty w postaci: 
 
-podejmowania przez odbiorcę[a] błędnych decyzji, 
-wytworzenia poglądu, 
-działania lub jego braku, 
 
Terroryzm – różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania 
pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych 
zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą 
bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i 
ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w 
społeczeństwie lęku[1]. 
 
dyskryminacja - To sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest 
traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji. 



 
tortury - to „każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, 
fizyczne bądź psychiczne, 
 
w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn 
popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu 
zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu 
wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, 
 
gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę 
występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. 
 


