
UCHWAŁA NR XXXV/282/21 
RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką 
przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny 

Na podstawie art. 18 b, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 870, z późn. zm.), 

Rada Gminy Żurawica 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Żurawica po zapoznaniu się z petycją złożoną w dniu 26 lutego 2021 r. przez Stowarzyszenie 
"Jesteśmy u siebie" w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 
za eksperyment medyczny, uznaje złożoną petycję za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadomienie wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Żurawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żurawica 

 
 

Maciej Gałuszka 
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Uzasadnienie

Rada gminy nie jest organem uprawnionym do decydowania o tym czy wykonywanie określonego zabiegu
medycznego jest eksperymentem medycznym (eksperymentem na ludziach w rozumieniu petycji) czy też nie.

Szczepionki przeciwko COVID-19 stosowane na terytorium RP, tj. szczepionki firm Pfizer / BioNTech,
Moderna oraz AstraZeneca są produktami leczniczymi dopuszczonymi do stosowania przez Komisję
Europejską – zatem w świetle obowiązującego prawa stanowią przebadany i bezpieczny preparat medyczny.

Zgodnie z prawem, rejestracja szczepionki jako produktu leczniczego, wymaga wcześniejszego
przeprowadzenia badań klinicznych. Obejmują one trzy fazy. W przypadku omawianych preparatów wszystkie
one dobiegły pozytywnego końca.

Nazwa Producent Numer rejestru Decyzja

Comirnaty Pfizer/BioNTech EU/1/20/1528
 (2020) 9598 of 21 Dec

2020 

Covid-19 Vaccine Moderna
MODERNA BIOTECH SPAIN,

S.L.
EU/1/20/1507

 (2021) 94 of 06 Jan
2021 

COVID-19 Vaccine
AstraZeneca 

AstraZeneca AB EU/1/21/1529
 (2021) 698 of 29 Jan

2021 
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UCHWAŁA NR XXXV/283/21 
RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych 
szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy 

Na podstawie art. 18 b, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 870, z późn. zm.), 

Rada Gminy Żurawica 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Żurawica po zapoznaniu się z petycją złożoną w dniu 26 lutego 2021 r. przez Stowarzyszenie 
"Jesteśmy u siebie" w sprawie wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami 
przeciwko Covid-19 na terenie gminy, uznaje złożoną petycję za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadomienie wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Żurawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żurawica 

 
 

Maciej Gałuszka 
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Uzasadnienie

Rada gminy nie może w drodze uchwały prawomocnie zablokować procesu szczepienia się mieszkańców
gminy.

Żaden z przywołanych w treści petycji przepisów prawnych nie przyznaje radzie gminy kompetencji do
władczego zablokowania procesu szczepienia.

Szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne. Nikt nie ma obowiązku szczepienia się przeciwko
COVID-19. Każde szczepienie, podobnie jak każdy inny zabieg medyczny, odbywa się na podstawie uprzednio
wyrażonej zgody. Zgodę wyraża pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Zgoda pacjenta ma charakter
kluczowy w całym procesie leczenie. Pacjent może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać swą
zgodę i wstrzymać tym samym wykonywanie zabiegu medycznego. Źródłem tego uprawnienia jest art. 41.
ust. 1. Konstytucji RP – zgodnie z których każdemu zapewnia się m.in. nietykalność osobistą,
skonkretyzowany w kontekście wykonywania zabiegów medycznych w szczególności w przepisach art. 32.
oraz 34. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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UCHWAŁA NR XXXV/284/21 
RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy 

Na podstawie art. 18 b, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 870, z późn. zm.), 

Rada Gminy Żurawica 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Żurawica po zapoznaniu się z petycją złożoną w dniu 26 lutego 2021 r. przez Stowarzyszenie 
"Jesteśmy u siebie" w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy, uznaje złożoną 
petycję za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadomienie wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Żurawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żurawica 

 
 

Maciej Gałuszka 
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Uzasadnienie

W związku z brakiem zasadności petycji nr 1 w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych
szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny i petycji nr 2 o wymogach dotyczących stosowania
preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy petycja numer 3 również
nie znajduje uzasadnienia. Skoro petycje numer 1 i 2 zostały uznane za bezzasadne i nie zostaną zrealizowane
zgodnie z wolą wnoszących petycję, nie ma żadnego celu publikowanie tych petycji zgodnie z żądaniami
określonymi w petycji numer 3.

Informacje zawarte w uzasadnieniu do petycji numer 3 noszą znamiona nieprawdziwych: produkty lecznicze
w postaci szczepionek przeciwko COVID-19 zostały dopuszczone do legalnego stosowania. Są zarejestrowane
i stosowane na terenie RP i całej Unii Europejskiej. Stosowanie tych szczepionek nie jest w świetle prawa
eksperymentem medycznym.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C78F561-BDC2-4B66-A94F-EABE0A7B306C. Podpisany Strona 1


		2021-03-25T23:00:00+0000
	Maciej Gałuszka
	Podpis organu wydającego akt prawny.


		2021-03-25T23:00:00+0000
	Maciej Gałuszka
	Podpis organu wydającego akt prawny.


		2021-03-25T23:00:00+0000
	Maciej Gałuszka
	Podpis organu wydającego akt prawny.




