
UCHWAŁA NR XXX/254/2021 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia  2020 roku dotyczącej  szczepionek przeciwko SARS-
CoV-2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j Dz. U z 
2018 r., poz. 870) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z  petycją wniesioną w dniu 11 grudnia  2020 roku dotyczącą podjęcia uchwały 
w sprawie uzyskania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej gwarancji od producentów szczepionek 
przeciwko SARS-CoV-2, nie uznaje się  jej za zasadną. 

2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/254/2021 

Rady Gminy Walce 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Walce wpłynęła petycja z dnia 11 grudnia  2020 r. Petycja zawierała żądanie uzyskania 
przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2, w zakresie odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne, w tym konsekwencje 
finansowe. Celem petycji było podjęcie  stosownej  uchwały w wyżej wymienionym zakresie. 

Petycja została umieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walce i skierowana do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym dokonano 
analizy ww petycji 

Wnoszący petycję postuluje podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań w celu uzyskania 
pisemnej gwarancji od producentów szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek 
powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych. Wskazał przy tym wnoszący petycję, że swoje stanowisko opiera na 
postanowieniach art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie, z którym nikt nie może być 
poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2 nie są obowiązkowe, stąd ich prowadzenie nie narusza 
Konstytucji, ani innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Obywatel wyraża zatem swobodną 
i dobrowolną zgodę na poddanie się szczepieniu. 

Nie jest natomiast zadaniem gminy  ingerowanie w stosunki cywilnoprawne Państwa Polskiego 
z podmiotami trzecimi. Jakąkolwiek cywilnoprawną odpowiedzialność regulują zasady prawa cywilnego 
oraz umowa jaką zawiera Państwo Polskie z producentem szczepionek na ich dostawę. 

Komisja uznała, że ww. żądanie do podjęcia działań, wykracza poza zakres zadań i kompetencji adresata 
petycji. Brak jest bowiem podstawy prawnej do podjęcia uchwały popierającej petycję skierowaną do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl bowiem przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji 
jest żądanie podjęcia działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, 
a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów gminy. 
Jednocześnie nie jest kompetencją Rady powielać w aktach prawa miejscowego zapisów wyższych aktów 
prawnych, w tym m.in.: Konstytucji RP. 

W związku z powyższym Rada Gminy Walce po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
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