
Uchwała Nr L/366/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji z 9 grudnia 2020 roku. 
 

 

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 i 13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                          

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 870) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Petycję wniesioną w dniu 9 grudnia 2020 roku dotyczącą równego traktowania w różnych 

sferach życia oraz wyegzekwowania od Rządu RP gwarancji odszkodowań z powodu 

wystąpienia powikłań poszczepiennych, w wyniku masowych szczepień przeciwko SARS-

CoV-2 Rada Gminy Kosakowo uznaje za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 14 grudnia 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej do Rady Gminy 

Kosakowo wpłynęła petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania                     

w różnych sferach życia oraz wyegzekwowania od Rządu RP gwarancji odszkodowań                           

w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych z powodu masowych szczepień 

przeciwko SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią przedmiotowej petycji w dniu 

18 stycznia oraz 9 marca b. r. uznała, iż obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo oraz 

przyjęte i wdrożone przepisy unijne regulują kwestię równości praw. Świadczy o tym 

przywołany    art. 32 Konstytucji RP wskazujący, iż wszyscy obywatele są równi wobec prawa 

i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym                    

z jakiejkolwiek przyczyny. 

Ponieważ przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane od wszystkich obywateli 

naszego kraju Komisja stwierdziła, iż obowiązujące w naszym państwie przepisy prawa                          

w sposób wystarczający i jednoznaczny zapewniają gwarancję realizacji zasady równości                    

we wszystkich płaszczyznach życia publicznego i społecznego. 

Odnosząc się do kwestii szczepień komisja uznała, że w obecnie obowiązującym porządku 

prawnym brak jest obowiązku poddawania się szczepieniom przeciw COVID-19. 

Dotychczasowe szczepienia mają charakter dobrowolny a przeprowadzenie eksperymentu 

medycznego wymaga zgody osoby badanej. Obecnie stosowane szczepionki przed 

wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie 

z wytycznymi odpowiednich instytucji krajowych lub międzynarodowych. W przypadku 

wystąpienia powikłań poszczepiennych, możliwość roszczeń odszkodowawczych zapewnia  

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych (Ustawa wejdzie w życie od 1 maja 2021 

roku). 

 

Wobec powyższych ustaleń, po rozpatrzeniu petycji dotyczącej równego traktowania                                

w różnych sferach życia oraz egzekwowania od Rządu RP gwarancji odszkodowań z powodu 

wystąpienia powikłań poszczepiennych w wyniku masowych szczepień przeciwko SARS-

CoV-2 uznaje się przedmiotową petycję za bezzasadną. 

 

 

 


