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Petycja i wezwanie do podjęcia uchwały, zakazującej stosowania różnych form nakazu, nacisku lub/i
segregowania obywateli na zaszczepionych i nie zaszczepionych, w związku z planowanymi przez rząd
masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Podjęta Uchwała winna też zakazać
przyznawania benefitów osobom zaszczepionym oraz ograniczania praw i wolności osobom, które nie
poddały się szczepieniu.
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Petycja i wezwanie
do podjęcia uchwały, zakazującej stosowania różnych form nakazu, nacisku
l u b / i segregowania obywateli na zaszczepionych i nie zaszczepionych, w
związku z planowanymi przez rząd masowymi szczepieniami przeciwko
wirusowi SARS-COV-2. Podjęta Uchwała winna też zakazać przyznawania
benefitów osobom zaszczepionym oraz ograniczania praw i wolności
osobom, które nie poddały się szczepieniu.
Wobec powyższego proponuje się podjęcie uchwały

następującej

treści:
UCHWAŁA
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa. 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, niedopuszczalne są jakiekolwiek działania władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców
Miasta Pruszkowa m. in. z powodów medycznych czy sanitarnych.
Poprzez działania należy rozumieć regulacje prawne, a także wywieranie
medialnej, czy społecznej presji na urzędników, funkcjonariuszy, przedsiębiorców,
czy lokalne społeczności, prowadzące do jakiejkolwiek formy segregacji
mieszkańców Miasta Pruszkowa.

Zasadne i nieodzowne jest także, aby przed rozpoczęciem, zapowiadanych
przez Rząd RP, masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
planowanych od 2021 roku, którym eksperymentalnie mają być poddani obywatele
Państwa Polskiego, w tym, mieszkańcy Miasta Pruszkowa, by Rząd RP uzyskał
pisemne gwarancje od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty względem
poszkodowanych, bądź ich rodzin, w razie śmierci samych poszkodowanych.
Podstawę prawną ewentualnych roszczeń stanowi wprost art. 39 Konstytucji
RP, zabraniający poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Zaś art. 68 ust.l stanowi, że każdy
ma prawo do ochrony zdrowia.
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