
UCHWAŁA NR XXXII/694/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom 
dyskryminacyjnym w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym 
w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby składającej petycję 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/694/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
(dalej zamiennie: Komisja). 

W dniu 17 września 2021 r. przedstawiciel Fundacji Nowe Spektrum złożył petycję, w której zaoferował 
Radzie Miasta "wsparcie w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce" oraz zwrócił 
się z prośbą "o publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz przyjęcie [...] uchwały". 
Podmiot składający petycję proponuje, w załączonym projekcie uchwały, przyjęcie przez Radę Miasta 
zobowiązania do stania na straży prawa i dochowania starań, by mieszkańcy „nie byli poddawani żadnym 
działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. 
Narodowego Programu Szczepień”. Domaga się również przeciwstawienia się „jakimkolwiek próbom podziału 
mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych)”, zakazania wszelkim 
podmiotom podległym (pracodawcom) ograniczania „praw i możliwości awansu lub rozwoju zawodowego 
swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podległym”. Nadawca występuje również 
o uznanie, że „decyzja o nieprzyjmowaniu [...] szczepień [...] nie będzie stanowiła przeszkody do zawarcia (lub 
też przedłużenia) z podległymi podmiotami jakiejkolwiek umowy – zwłaszcza dot. stosunku pracy”. 
W ostatnim ustępie projektu uchwały nadawca wnioskuje o zapewnienie, że „Miasto oraz żadne podległe 
podmioty nie będą wprowadzać zasad lub trybów korzystania z miejskich obiektów lub urządzeń użyteczności 
publicznej uniemożliwiających korzystanie z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej mieszkańcom [...] 
ze względu na niepodanie się jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej”. 

Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która omówiła ją na 
posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. W toku przeprowadzonej dyskusji, Komisja uznała, że kwestie związane 
ze strategią Narodowego Programu Szczepień pozostają w kompetencjach administracji rządowej, która, 
śledząc bieżącą sytuację epidemiologiczną, powinna podejmować określone decyzje. Biorąc pod uwagę 
powyższe, Komisja jednogłośnie uznała, że Rada Miasta nie powinna ingerować w politykę rządu w zakresie 
stanowiącym przedmiot petycji. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta Gliwice 
odrzucenie ww. petycji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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