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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie rzetelnej 
informacji związanej z akcją szczepień przeciw COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - o Petycjach  (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji dotyczacej podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie rzetelnej 
informacji związanej z akcją szczepień przeciw COVID-19,  Rada Miejska w Głuchołazach postanawia 
odmówić uwzględnienia petycji, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiazując go do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.                              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Rada Miejska w Głuchołazach postanawia odmówić uwzględnienia petycji "w sprawie rzetelnej 
informacji związanej z akcją szczepień przeciw COVID-19 "polegającej na zobowiązaniu 
burmistrza Głuchołaz do umieszczenia na stronie internetowej gminy Głuchołazy szczegółowych 
informacji na temat stosowanych szczepionek w Narodowym Programie Szczepień przeciw 
COVID-19.  
Za realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVOD-19 odpowiedzialny jest polski 
rząd, zatem za rzetelną ocenę produktu leczniczego i jego dopuszczenie do powszechnego 
stosowania odpowiedzialne jest m.in. Ministerstwo Zdrowia, prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji i inne instytucje rządowe. Odpowiedzialność ww. instytucji dotyczy 
zarówno przygotowywania analizy weryfikacyjnej w sprawie oceny leku stosowanego do 
szczepienia jak i w zakresie przygotowania akcji informacyjnej związanej ze szczepieniami 
przeciw COVID-19.   
Radni podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko, że decyzja o zaszczepieniu się jest dobrowolna 
i nikogo nie przymusza się do zaszczepienia przeciw COVID-19. Jednocześnie nie podzielają 
stwierdzenia, że szczepienia przeciw COVID-19 kwalifikowane są jako udział w eksperymencie 
medycznym, a także że skoro „szczepionki zawierają organizmy genetycznie zmodyfikowane 
GMO, a w związku z tym na chwilę obecną nie jest znany stopień skuteczności, a przede 
wszystkim stopień bezpieczeństwa tych szczepionek”.  
Opierając się na dotychczasowych informacjach, m.in. Europejskiej Agencji Leków (EMA) należy 
podkreślić, że nie ma potwierdzonych naukowo doniesień, aby móc przyrównywać mechanizm 
działania szczepionki opartej o mRNA do modyfikacji GMO np. zbóż (technologia polegająca na 
wstawianiu nowego DNA do genomu organizmu). Pod wpływem szczepienia przeciwko COVID-
19 preparatem opartym o mRNA (kwas rybonukleinowy występujący w żywej komórce) nie 
zmienia się ludzki kod genetyczny.  
Szczepionka mRNA „pobiera” bardzo małą część informacji genetycznej wirusa, wystarczającą do 
wywołania odpowiedzi immunologicznej ludzkiego organizmu, a tym samym nie wchodzi w 
interakcje z DNA.  
Niemniej radni Rady Miejskiej w Głuchołazach zdają sobie sprawę, że dostępne szczepionki 
przeciw COVID-19 w dalszym ciągu pozostają w fazie badań klinicznych i są preparatem 
warunkowo dopuszczonym do obrotu. Dlatego decyzję o szczepieniu przeciw COVID-19 każdy 
polski obywatel podejmuje samodzielnie, w oparciu o posiadaną wiedzę na temat danej 
szczepionki, a przede wszystkim w oparciu o wiedzą na temat swojego stanu zdrowia.   
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