Petycja „Stop segregacji sanitarnej,,
Miejscowość
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Składający petycję:
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Patriotycznych Okręgu
Siedlecko-Ostrołęckiego z siedzibą w Siedlcach.

Do Przewodniczący
Rady.... .........................____________________________________
PETYCJA
Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca
2014 r. o
petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym,
rozpatrzenia niniejszej
petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.
Wnosimy o podjęcie Petycji „Stop Segregacji Sanitarnej,, oraz wprowadzenie w
życie i obwieszczenie poprzez uchwałę, wolności wyboru i pełnej swobody
dotyczącej kwestii przyjmowania preparatu nazywanego (szczepionką przeciwko
SARS CoV2).
W związku z poniższymi zapisami dotyczącymi niezbywalnych praw człowieka,
za
niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz, międzynarodowych,
krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców
powiatu/gnunyZnuasta........ ........................................................................... z
powodów
,rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania takie 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-sanitarncj
m ieszka ńcó w............ ......................................................................................................

Petycja ta jest złożona w związku z niedorzecznymi, oficjalnymi zapowiadzimi
przez
Rząd RP, mianowicie zapowiedziami związanymi z masowymi szczepieniami
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które zostały zaplanowane i bez poszanowania
naturalnych praw Człowieka, wprowadzone w życie
od stycznia 2021 r., a których to eksperymentalnymi biorcami są i w dalszym
ciągu moją być także
mieszkańcy miasta i
powiatu......................................................
Stanowczo
uznajemy za zasadne i nieodzowne przeprowadzenie szczegółowych badań
preparatu zwanego
(szczepionką przeciwko COVID-19) pod nadzorem Narodowej Polskiej komisji
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Bio Etycznej, oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje bezpieczeństwa
oferowanego
preparatu zwanego (szczepionką przeciwko SARS COVID 19 ) ze strony
producentów oraz że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć
pełną odpowiedzialność i ponieść wszelkie zadośćuczynienie i pełne konsekwencje
prawne oraz koszta finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Następnie wzywamy samorząd............ __________________________
............. do:
Zobowiązania się aby zostały przedstawione wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące preparatu zwanego (szczepionką przeciwko SARS COVID 19).
Oraz bieżące informacje dotyczące wszelkich powikłań jakich doznają
zaszczepieni wyżej wspomnianym preparatem.
Zobowiązanie do przyjęcia regionalnej uchwały stanowiącej o dobrowolności
szczepień i braku jakiejkolwiek dyskryminacji osób które nie są i nie będą się
szczepić , eksperymentalnymi preparatami nieprawidłowo zwanymi
(szczepionkami przeciwko mało groźnej chorobie COVID-19).
Stanowisko to uzasadniamy poniższymi zapisami stanowiącymi prawo do życia w
wolności i wolnego wyboru w kwestii bezpieczeństwa życia oraz zdrowia,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polski, Kodeks Karny, Międzynarodowe Prawa
Człowieka oraz Europejską Kartą Praw, jak również Katechizm Kościoła
Katolickiego, w których to znajdziemy szczegółowe zapisy zabraniające
poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, i
niemoralnych nie etycznych zabiegów, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Oraz
potwierdzamy nasze obawy złączonymi
materiałami.
Uchwała
Wnosimy o podjęcie Petycji „Stop Segregacji Sanitarnej,, oraz wprowadzenie w
życie i obwieszczenie poprzez uchwałę. Wniosek poparty jest poniższymi
zapisami prawnymi
stanowiącymi o Wolności I Godności każdego Człowieka w Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Artykuł, 32 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.
Artykuł. 39, Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym,
bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Kodeks Karny, Dz.U.2019.0.1950 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Art. 160 KK § 1. KK, Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Art. 192. KK, Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta § 1. Kto
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wykonuje
zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kodeks Norymberski:
Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna.
Artykuł 2 (Prymat istoty ludzkiej)
Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub
nauki.
Zgoda, Artykuł 5 (Postanowienia ogólne)
Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody
osoby
jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie
informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku.
Osoba
poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.
Międzynarodowa Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka,
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie
zastosowania
biologii i medycyny”
Artykuł 6 - Zgoda, pkt 1
Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być
podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby,
której
ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich
przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną
osoby
w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w
niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:
Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej,
a także:
Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii i
wreszcie: zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego
poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana.

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty
ludzkiej w
odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:
Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub
nauki.

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:
Art. 3 - prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz
swobodnej i świadomej zgody.
Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu
aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest
warunkiem
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wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach
naukowych (4 - Prawo do wyrażenia zgody).
mówi również:
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i
dostawców
na podstawie odpowiednich informacji(5 - Prawo do Wolnego Wyboru),
oraz:
Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług
zdrowotnych,
nie wyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką
lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z
wysokimi
normami bezpieczeństwa. (9 - prawo do bezpieczeństwa).
Katechizm Kościoła Katolickiego:
Władza
1902: Władza nie otrzymuje prawowitości moralnej sama z siebie. Nie powinna być
sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra wspólnego jako "siła
moralna, oparta na wolności i świadoma ciężaru przyjętego obowiązku":
O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawym
rozumem.
Wówczas jest jasne, że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z
rozumem,
nazywa się prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku nie ma istotnych
przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą przemocy.
1903: Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o
dobro
wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie
dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub
podejmują
działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w
sumieniu. "Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie.
Poszanowanie osoby ludzkiej
1929: Sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu
transcendentnej godności człowieka. Osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa,
które
j est j ej podporządkowane:
W grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój zostały nam
powierzone
przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny są mężczyźni i
kobiety
w każdym układzie dziejowym
1930: Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które
wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te są uprzednie w stosunku do
społeczności i powinny być przez społeczność uznane. Są podstawą moralnej
prawowitości wszelkiej władzy; lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w
prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość
moralną. Bez poszanowania osoby władza może jedynie opierać się na sile lub
przemocy, by uzyskać posłuszeństwo swoich poddanych. Do Kościoła należy
przypominanie tych praw ludziom dobrej woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych
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i fałszywych roszczeń.
Petycja ta jest poparta wieloma dowodami apelami i publikacjami ludzi Nauki,
Profesorów, Doktorów, Lekarzy, jak również Wspaniałych Duszpasterzy Kościoła
Katolickiego, Arcybiskupów, Biskupów, Księży, jak również Polityków, i innych
wybitnych Ludzi dobrej Woli z różnych organizacji działających w imię dobra dla
Rzeczypospolitej Polskiej umocowanej w fundamencie Cywilizacji Łacińskiej.
Z Poważaniem,

W imieniu Zjednoczenia
KonserwatywnoNarodowego Środowisk
Patriotycznych
Okręgu SiedleckoOstrołęckiego
oraz zaprzyjaźnionych organizacji:

Ruch Narodowy : Artur Jóźwiak, Daniel Jóźwiak
PRO Prawo do Życia Mazowsze wschód : Bogdan Hałucha
Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlce: Jacek Kamiński
Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi: Leszek Szymański
Partia Korwin : Paweł Wyrzykowski
Konfederacja Korony Polskiej : Dariusz Radzikowski,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koliber Mazowsze Wschód : Łukasz Alaba
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych: Janusz Olewiński
Młodzież Wszechpolska:
Patrioci regionu Mazowsze Wschód : Mieszkańcy regionu,
Marcin Wyrębek, Marek Millati i inni przeciwstawiający sie niegodziwym probom
tak zwanego segregowania-sanitamego Osoby Ludzkiej.
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Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi
danymi zgodnie z przepisami RODO.

STOP SEGREGACJI SANITARNEJ

Organizacje popierające petycje:
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Wyrożorny zgodę no ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi
danymi zgodnie z przepisami RODO.
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