
UCHWAŁA NR XXV/200/2021 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
Lubrza w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki 
przeciwko COVID-19 za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/200/2021 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 15 grudnia 2020r. do Urzędu Gminy w Lubrzy złożona została petycja 
( wiadomość e-mail z dnia 14.12.2020 r.). Wnoszący petycję, powołując się na art. 63 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 
a także art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wezwał Radę Gminy Lubrza 
do pilnego przyjęcia uchwały o następującej treści: 

 
„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo  
do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne 
uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające 
społecznie mieszkańców gminy Lubrza z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 
Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji  
na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe 
zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Lubrza. Jednocześnie przed 
rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Lubrza, 
uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów 
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne 
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 
39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez 
dobrowolnie wyrażonej zgody. ”  

Zgodnie z przyjętą w Statucie Gminy Lubrza procedurą postępowania, petycja przekazana została 
do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy, która na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2021r. 
przeanalizowała jej zasadność. 

Stan prawny i wnioski: 

Zagadnienia przedstawione w treści złożonego dokumentu, jakkolwiek doniosłe społecznie, nie mieszczą 
się w zakresie zadań i kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.  
W petycji wprost powołano się na brzmienie art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyrażające odpowiednio zasadę równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji jednostki oraz 
zakazu poddawania eksperymentom naukowym bez dobrowolnej zgody, a następnie wyrażono postulat 
włączenia tychże przepisów do treści oczekiwanej uchwały Rady Gminy Lubrza. Przywoływane wolności 
oraz prawa człowieka i obywatela mają wartość konstytucyjną i są dobrami prawnie chronionymi ustawą 
zasadniczą. Za bezcelowe należy uznać powielanie treści przepisów rangi konstytucyjnej w drodze aktów 
podejmowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jak również wyrażanie w tej 
formie aprobaty dla tych fundamentalnych wartości. Bowiem oczywistym jest, że w myśl art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
Dodatkowo, postulowane działanie należałoby ocenić za niepoprawne w świetle obowiązujących 
technik legislacji. Stwierdzenia również wymaga fakt, że poza obszarem kompetencji Rady Gminy 
pozostaje opiniowanie działań jakichkolwiek organów międzynarodowych, krajowych czy lokalnych 
w kontekście cytowanych przepisów ustawy zasadniczej. Nie znajduje uzasadnienia formułowanie 
w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oczekiwań w stosunku do Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie uzyskania od producentów szczepionek przeciwko 
COVID-19 gwarancji bezpieczeństwa w zakresie hipotetycznych powikłań w wyniku ich zastosowania. 
Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, iż łączenie przedmiotowego zagadnienia z dobrem 
gwarantowanym w art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg dobrowolnej zgody na poddanie 
eksperymentowi naukowemu) jest nietrafne wobec fakultatywnego charakteru planowanych szczepień 
przeciwko COVID-19. 
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Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem 
w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania określone 
są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). 

Żądania składającego petycję nie znajdują normatywnego uzasadnienia. Wobec powyższego Komisja 
uznała petycję za bezzasadną.
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