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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO 
SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 

Polska dnia 20 XII 2020r, 

PET Y C J A Do Rady Miasta / Gminy 
ws uchwalenia przez tutejsz'l Rady Miasta / Gminy uchwaly: 

"W obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka" 
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet Konstytucyjny zwraca si~ z petycj~ do tutejszej Rady Miasta I 
Gminy 0 uchwalenie w trybie pilnym zalqczonej ponizej uchwaly dotyczqcej ochrony i obrony prawdy. godnosci i wolnosci 
czlowieka na terytorium tutejszej gminy. Prosimy 0 przeslanie nam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru zal<l:czonej 
przeglosowanej prlez tutejsz~ Rad~, uchwaly na adres: Teresa Garland TRS NP SKK, skr.poczt. 88, 32-050 Skawina, 
inforrnuj~c jednoczesnie smsem 0 wysylce. na nr tel. 697357009. l ednoczeSnie informujemy i t adres mailowy: 
teresaQariand @fidespoiska.pijestjuz nieaktualny. Poniiej zawartosc I projekt zaproponowanej w petycji uchwaly: 

Uchwala w obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka 
Nawi~zuj~c do sl6w Preambuly z polskiej Konstytucji z 1997 r.: " pomni gorzkich doswiadczen z czasGw, gdy podstawowe 
wolnosci i prawa czlowieka byly w naszej Ojczyfnie lamane" 
nawi~zuj~c do wst~pnych slow z Powszechnej DekJaracji Praw Czlowieka z 10 XII I 948r.: "Zwaiywszy, ze uznanie 
prlyrodzonej godnosci oraz r6wnych i niezbywalnych praw wszystkich czlonk6w rodziny ludzkiej jest podstaw~ wolnosci, 
sprawiedliwosci i pokoju na swiecic" oraz nawi'lzujqc do art. 1 w/w Deklaracji kt6ry stanowi ze: .. Wszystkie istoty ludzkie 
rodz'l sitr walne i r6wne w godnosci i prawach. S'l one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny postftpowac w stosunku do 
siehie wzajemnie w duchu braterstwa." 

Dziataj~c w stanie wyiszej koniecznosci w celn zrealizowania dobra najwy:i.szego Suwerenow: 
Stajemy W obronie prawdy, godnosci i woinosci czlowieka oa tcrenie naszej gminy i bttdziemy je bezwzglcrdnie egzekwowac. 
W zwiqzku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem 
przez rz~d do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych fakt6w i metod leczenia zwi~zanych z 
koronawirusero, co podwai.a uchwalone przez rU}d prawo oraz respektowanie i egzekwowanie wdrozonych przez RZi}d i Sejm 
akt6w prawnych w tej materii, znosimy na terenie naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia zwi'lzane z tzw . 
.. pandemi,( koronawirusa. Zakazujemy realizowania dalszych obostrzen zakazuji}cych ludzioro pracowae. 

lnformujemy, iz wszelka dyskrymi nacja sanitarna obywateli , w tyro ze wzghtdu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na 
nosz~cych maseczki i nie nosz~cych maseczek, na plaqcych got6wk~ i plaqcych kartami platniczymi czyli bezgot6wkowo 
itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i b'tdzie karalna. 

Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwarunkowy dost~p do wszystkich og61nych d6br publicznych w tym do: sluzby 
zdrowia, szkolnictwa, kultury itp. oraz do bezwarunkowej obstugi i pracy w inslytuejach i w finnaeh panslwowych i 
prywatnych na tcrenie naszej gminy. 

Dzialaj'le w interesie i d la dobra Suweren6w. w cel u wyegzekwowania przyrodzonych. podstawowych i niezbywalnych praw 
czlowieka, od dziaiaj'lcych i funkejonuj'leych na terenie naszej gminy instytucji PaJlstwowych i prywatnych, w razie potrzeby 
b~dziemy posilkowac si~ r6wniez art.4 Konstytucji (w tym dzi a!aj~c BEZPOSREDNIO) w przypadku np. konieczno!ci 
wyegzekwowania praw czlowieka od szpitali , szk61, zaklad6w pracy, bank6w, sklep6w etc. 

W przypadku nieprzestrzegania tej uchwaly przez wyi:ej wymienione czy inne podmioty, rozwai:ymy zawieszenie ieh 
dzialalnosci poprzez przymusowe ich zamkni'tcie, przejl(cie nad nimi zarz~du lub nacjonalizacjl( opomych podmiot6w, gdyi: 
prL.yrodzone, niezbywalne, naturalne prawa czlowieka: do zyeia, do wolnosei i do wlasnosci, s~ prawami najwyzszej rangi i 
nie mogCJ: bye przez nikogo. pod i:adnym pozorem lamane. Wszelkie inne prawa stanowione przez RZ'ld, Sejrn, Senat SCI 
prawami nizszej rangi i nie mogi} bye egzekwowane gdy s'l sprzeczne z naturalnymi przyrodzonymi prawami czlowieka 
zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Deklaracji ONZ. 

Kazdy obywatel naszej grniny okazuj!lc tl( uehwall( rna prawo do obrony i ochrony swoich niezbywalnych praw czlowieka 
przez Policj~ i inne sluzby paiIstwowe. 

Ponadto na podstawie prawa wynikaj~cego z Deklaracji ONZ 0 Prawach Ludno!ci Rdzcnnej do wlasnosci ich ziem i bogactw 
naturalnych (art.26 pkt 1-3) pkt.2 m6wi: "Ludnosc rdzenna rna prawo posiadac, uzywac, rozwij ac i sprawowac kontrol~ nad 
ziemiami, terytoriami i bogactwami naturalnyrni , kt6re posiada poprzez tradycyjne prawo wlasnosci lub inn~ tradyeyjnCJ: 
form~ zajmowania b'ldz uzywania ziemi, jak r6wniei: nad tymi kt6re nabyla winny spos6b." oraz na podstawie Konstytucji 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.poczt.88, 32·050 Skawina, Celem Komitetu jest aktywne dzialanie na rzecz respeklowania i 
egzekwownia Naturalnych Praw Cztowieka, Konstytucj i i Demokracji w Polsce. www.tymczasowaradastanu20 19.wordpress.com t. 697357009 
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