
Uchwała Nr XXIV/189/2020 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie przekazania petycji 
 
 Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 
11 lipca 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Stalowowolskiego 
uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Przekazuje się Ministrowi Zdrowia jako organowi właściwemu do załatwienia, petycję 
Pana Piotra Sterkowskiego wniesioną w dniu 15 grudnia 2020 roku do Rady Powiatu 
Stalowowolskiego dotyczącą przyjęcia uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w 
sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów 
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść 
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych.  
 

 
 

§ 2. 
 
Uchwałę przekazuje się wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję jako zawiadomienie 
o przekazaniu petycji. 
 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust.2 nakłada na władze publiczne 
obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Ten konstytucyjny obowiązek precyzuje 
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t. j.). Ustawa ta w rozdziale 4 reguluje problematykę 
szczepień ochronnych główną w nich rolę rezerwując dla ministra właściwego do spraw 
zdrowia.  
 
Za ewentualne szkody spowodowane przez szczepionki odpowiadał będzie Skarb 
Państwa zgodnie z art. 77 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i 417 kodeksu cywilnego.  
 
Wychodząc z zasady demokratycznego państwa prawnego (art.2) i zasady 
praworządności (art. 7) Konstytucji należy przyjąć, że właściwe organy Rzeczypospolitej 
Polskiej w tym Minister Zdrowia przewidziały możliwość zaistnienia negatywnych 
skutków szczepionki na COVID-19. Ewentualnych roszczeń wobec producenta tej 
szczepionki w imieniu Państwa Polskiego dochodzić będzie powołana do tego instytucja 
jaką jest Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Nie należy do właściwości powiatu podejmowanie uchwał w określonym w petycji 
zakresie. Żadna z ustaw regulujących zakres właściwości powiatu tego nie przewiduje. 
Nie będąc właściwym w tej sprawie Rada Powiatu obowiązana jest przekazać petycję 
do załatwienia organowi właściwemu, którym w tej sprawie będzie Minister Zdrowia. 
 

 

 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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