
UCHWAŁA NR XXXIV/272/22 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie łamania podstawowych praw i wolności obywatelskich w związku ze szczepieniami 
na COVID-19 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do 
Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 
27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, 
z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. 
Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Hajnówka przyjmuje stanowisko w sprawie łamania podstawowych praw i wolności 
obywatelskich w związku ze szczepieniami na COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Hajnówka do przekazania uchwały: Panu Mateuszowi 
Morawieckiemu Premierowi Rady Ministrów, Panu Adamowi Niedzielskiemu Ministrowi Zdrowia, Panu 
Michałowi Dworczykowi Ministrowi – członkowi Rady Ministrów wykonującemu zadania szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E623E700-EFF8-4A87-A33A-1BAE382ED226. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/272/22 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie łamania podstawowych praw i wolności obywatelskich 
w związku ze szczepieniami na COVID-19 

 Radni Miasta Hajnówka z wielkim niepokojem obserwują jak walka z pandemią dzieli społeczność 
naruszając przy tym prawa i wolności zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rezolucjach Rady 
Europy czy Kart Praw Podstawowych Człowieka. 

 Już dziś zauważamy kampanię przeciwko niezaszczepionym, a za chwilę zaszczepionym zbyt małą 
liczbą dawek. Kampania ta zawiera żądania w następstwie których widzimy, że w Europie, ale także 
i w Polsce segregacja wprowadzana jest poprzez takie dokumenty jak "paszporty covidowe". 

 Skala łamania podstawowych praw i wolności przyznanych konstytucyjnie jest bezprecedensowa. 
Naszym zdaniem powinno się lecząc chorych, dać normalnie żyć zdrowym, zaniechać dalszego 
rozniecania paniki, prowadzić uczciwą, rzetelną debatę lekarzy, skończyć z ignorowaniem 
i prześladowaniem tych, którzy przedstawiają niepasujące do obowiązującej narracji statystyki i badania, 
zadają niewygodne dla promotorów restrykcji i segregacji pytania. Trzeba też zaprzestać praktykom i pod 
pretekstem pandemii ustanawiać przepisy sprzeczne z Konstytucją. 

 Apelujemy o zaprzestanie dzielenia obywateli poprzez segregację sanitarną, która ewidentnie narusza 
takie artykuły Konstytucji jak.: art. 31 – zasada wolności, art. 32 – zasada równości i zakaz dyskryminacji, 
art. 37 – korzystanie z wolności i praw konstytucyjnych, art. 39 – wolność od eksperymentów, art. 47 – 
prawo do prywatności. Ponadto zapowiadane przymusowe szczepienia pewnych grup zawodowych 
są sprzeczne z rezolucją Rady Europy 2361, która mówi: 

„7.3.1. upewnić się, że obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest nakazane i że nikt 
nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce zrobić tego 
sam; 7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest dyskryminowany z powodu braku szczepienia ze względu na 
możliwe zagrożenie dla zdrowia lub niechęć do szczepień”. 

Dostrzegamy niebezpieczeństwo odejścia od wolności rozumianej jako pełna wolność osobista, 
ograniczona tylko tym, czego robić nie wolno, na rzecz wolności do tego, na co otrzymamy wyraźne 
pozwolenie. Prawa obywatelskie i prawa człowieka stają się w tym momencie warunkowe. 

 Oczywiście, w zgodzie z zasadą wolności wyboru jesteśmy przeciwni obowiązkowym szczepieniom 
na COVID-19, nawet w ostateczności, bo jaka to wolność, jeśli ostatecznością jest przymus. 

 Sprzeciwiamy się postulatom Rady Medycznej kryjącą się za jednym z towarzystw lekarskich, 
lobbujących za sprzecznymi z Konstytucją RP rozwiązaniami którzy postulują wprowadzenie ustawowej 
dyskryminacji polskich obywatel. 

 Apelujemy jednocześnie do Ministra Zdrowia o zorganizowanie debaty pomiędzy dwoma stronami 
sporu społecznego, konfrontację merytorycznych argumentów w poszukiwaniu prawdy i dobra wspólnego. 

 Jako radni Rady Miasta Hajnówka apelujemy o poszanowanie praw i wolności, oraz zaprzestania 
dzielenia obywateli. 
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