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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. 
poz.713, poz.1378) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U 
z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta w Hajnówce do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  

Pan Piotr Rakowski w dniu 11 grudnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka) 
wystosował do Rady Miasta Hajnówka petycję, w której zwrócił się o pilne podjęcie uchwały 
zobowiązującej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do otrzymania od producenta szczepionek na SARS-CoV-2 
pisemnych gwarancji, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są ponieść wszelkie koszty prawne 
i finansowe niepożądanych odczynów poszczepionkowych. Powołał się przy tym na art. 39 Konstytucji RP, 
twierdząc, że zabrania on poddawania obywateli eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej 
zgody. Przedmiotowa petycja została przez Przewodniczącą Rady Miasta przekazana Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Przewodniczącą Komisji zwołała posiedzenie na dzień 27 stycznia 2021 roku godz. 
15.30 w sali nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1. O terminie i miejscu posiedzenia 
został powiadomiony wnoszący petycję. 

Komisja negatywnie zaopiniowała petycję jako nieuzasadnioną. Zdaniem komisji powszechną wiedzą, na 
dzień dzisiejszy jest to, że szczepienia, o których mowa będą miały charakter dobrowolny i nie noszą 
znamion eksperymentu medycznego. Dopuszczenie do obrotu szczepionek przez Europejską Agencję 
Leków stanowi podstawę do ich stosowania z uwagi na fakt, iż to ta instytucja dokonuje oceny tego, co 
wiadomo o szczepionkach w wyniku wszystkich badań, które są przedstawiane przez firmę składającą 
aplikację o dopuszczenie ich do obrotu. Pozwolenia na obrót szczepionką udziela Komisja Europejska 
natomiast to rządy lub ministerstwa poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej określają 
dalsze szczegóły. W Rzeczypospolitej Polskiej za dystrybucję szczepionek odpowiedzialna jest Agencja 
Rezerw Materiałowych. Sprawa szczepień, będąca merytoryczną istotą petycji pozostaje poza 
kompetencjami Rady Miasta Hajnówka. Należy wskazać, że Rada Miasta Hajnówka nie posiada 
kompetencji do tego, by w drodze uchwały zobowiązywać Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do jakichkolwiek 
działań lub zachowań. Tym samym nie występują formalne możliwości, by spełnić prośbę wnoszącego 
petycję. Ponadto bez względu na to czy Rada podejmie uchwałę o treści wskazanej w petycji, czy też 
nie Rząd RP jest zobowiązany do dbałości o swoich obywateli oraz udzielania im gwarancji, iż szczepionki 
czy jakiekolwiek inne lekarstwo dopuszczone do obrotu są sprawdzone i dają minimalne ryzyko powikłań. 
Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 jest decyzją indywidualną każdego Obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej w tym mieszkańca miasta Hajnówka i Rada Miasta nie podejmuje w tym zakresie decyzji. 

Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami Rada Miasta Hajnówka w pełni podziela stanowisko 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku 
z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatów zgłoszonych w jej treści. Rada może 
podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.
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