
UCHWAŁA NR XXIV/184/21 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Alarm! Stop zabójczemu GMO-stop niebezpiecznej szczepionce! 

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 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 XXIV/184/21 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 10 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miasta Hajnówka za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła petycja pn. „Alarm! STOP 
zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! oraz pismo stanowiące uzupełnienie petycji, 
w której autorzy żądają m.in. cyt: 

„Żądamy natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mnie i moich rodakach! Żądamy 
dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują 
i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii! 
Żądamy odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone 
w czasie roku 2020! Dodatkowo korporacje producenci szczepionek, tak samo jak Rząd RP i lekarze, zostali 
zwolnieni z odpowiedzialności za możliwe poszczepienne komplikacje zdrowotne, w tym możliwe poważne 
zachorowania, a nawet zgony. Brak odpowiedzialności budzi nasz sprzeciw. Żądamy od adresatów tego 
listu otwartego, a zwłaszcza od członków rządu RP, deklaracji osobistego poniesienia wszystkich 
konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji 
dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa. 

Jednym z głównych celów naszej petycji – listu otwartego jest także zwrócenie uwagi władz 
gminy/miasta na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”, a właściwie terapii 
genowej i konieczność podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia – wobec 
niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych. Ponieważ same „szczepionki” na 
COVID-19 są jeszcze w fazie badań, czyli eksperymentalnej, zaś konstrukt mRNA ze „szczepionki” może 
wpłynąć na aktywność genów, oznacza to, iż zaszczepieni taką „szczepionką” obywatele będą poddani 
eksperymentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie. Zabrania tego polska Konstytucja i prawo 
międzynarodowe. Co więcej, Komisja Europejska, przyznając, że szczepionki przeciw Covid-19 zawierają 
GMO, wezwała Parlament Europejski do czasowego zawieszenia części prawa europejskiego, które chroni 
ludzi przed zagrożeniami ze strony terapii i szczepionek stosujących GMO. Aby więc uchronić swoich 
obywateli przed niepożądanymi skutkami tych szczepień, a siebie przed odpowiedzialnością (karną, 
materialną i moralną) w przyszłości, władze winny informować swoich mieszkańców nie tylko 
o potencjalnych korzyściach, ale i potencjalnych niekorzystnych skutkach. Wyjaśniamy też, że nasza 
petycja, skierowana do radnych gminy/miasta, skierowana jest w naszym zamyśle tym samym do Rady 
Gminy/Miasta. 

Apelujemy, by władze gminy/miasta podjęły uchwałę: 

a) popierającą: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na 
mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)! 

c) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich 
i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne 
oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii! 

d) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021! 

Apelujemy równocześnie, aby władze gminy/miasta podjęły szerokie działania edukacyjne, których 
celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi.” 

Przewodnicząca Rady przekazała petycję członkom 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 zostali powiadomieni wnoszący petycję. 
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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. Sprawa szczepień, będąca merytoryczną istotą petycji pozostaje poza 
kompetencjami Rady Miasta Hajnówka. 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. 

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 wnoszących 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 jest władna w tym zakresie. 

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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