
 

UCHWAŁA NR XXVII /   3   / 2021 
RADY POWIATU W KIELCACH 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji  dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID -            

-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 

 
Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                         

( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 920 ) oraz art. 6, art. 9 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870 ), uchwala się co następuje : 

 

 
uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 
 

Uznać petycję w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez 

wirus SARS-CoV-2 za bezzasadną. 

§ 2. 
 
 
Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały. 
 
 
§ 3. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 
§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                     
 Przewodniczący Rady 
 
 Jacek Kuzia 
 
 



 
 
 
UZASADNIENIE 
 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradując w dniu 21 stycznia 2021 roku rozpatrzyła 

petycję złożoną do Rady Powiatu w Kielcach w sprawie masowych szczepień na chorobę 

COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że  Rada Ministrów przyjęła uchwałę          

o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. Dokument składa się z dziewięciu 

rozdziałów opisujących m.in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów                

i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień, 

a także kolejność szczepień. Zgodnie z założeniami Programu szczepienia przeciw COVID-19 

dla pacjentów są bezpłatne i dobrowolne. Proces szczepień przebiega etapowo dla różnych 

grup w zależności od ich ryzyka narażenia na zakażenie, poważne zachorowanie  

i śmierć, a także ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji. 

                 Nadzór nad bezpieczeństwem szczepień jest oparty na wykorzystaniu 

dotychczasowych mechanizmów i instytucji, takich jak Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

(GIF), Państwowa Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Wojskowa 

Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

(NIZP-PZH), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (URPL). Instytucje te będą zaangażowane w proces kontroli, monitoringu  

i weryfikacji procesu szczepień pod kątem badania podejrzeń o wystąpienie wad 

jakościowych, działań niepożądanych lub niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

                  Niepożądane odczyny poszczepienne w przypadku preparatów, które dostępne są 

Polsce, są porównywalne do tych, które występują w innych szczepionkach. Wszelkie 

wątpliwości w tym zakresie i szerzej, o Narodowym Programie Szczepień, stara się rozwiać 

rozbudowany rządowy serwis poświęcony tej tematyce, dostępny pod adresem: 

www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi. 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi


Umowa zawarta przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami szczepionek ceduje 

odpowiedzialność za niepożądane zdarzenia w procesie szczepień na państwa członkowskie, 

to zapis o cesji oznacza jedynie, że producent  

nie odpowiada wobec pacjentów na niepożądane odczyny poszczepienne. 

W Polsce na dzień dzisiejszy nie ma przepisu gwarantującego pacjentom odszkodowanie  

za niezawinione przez podmioty lecznicze powikłania wliczone  

w ryzyko szczepień obowiązkowych, a tym bardziej dobrowolnych. 

              Powstał  Fundusz Kompensacyjny dla osób, które doznałyby niepożądanych 

odczynów poszczepiennych po przyjęciu preparatu przeciwko wirusowi  

SARS-CoV-2. Fundusz Kompensacyjny w przypadku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-

2 przygotowywany jest z myślą  

o niepożądanych odczynach poszczepiennych (gorączka, odczyny miejscowe, nudności etc.).  

Eksperci z obszaru prawa podkreślają, że Fundusz Kompensacyjny  

sprawi, że odpowiedzialność za pojawiające się po podaniu szczepionek  

niepożądane odczyny poszczepienne przejmie na siebie Skarb Państwa.  

                Przedłożona w treści petycji propozycja uchwały nie zawiera podstaw prawnych 

uprawniających Radę Powiatu w Kielcach do jej podjęcia.  

Wskazać należy, że podjęcie przez Radę Powiatu w Kielcach uchwały bez podstawy prawnej 

stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały.  

               Wobec powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencji Rady Powiatu  

w Kielcach. Istniej zatem brak podstaw do uznania petycji za zasadną. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
 
 


