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Zawiadomienie o zwróceniu pisma wnoszącemu 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z  2018r. poz. 870) w związku z petycją z dnia 11 grudnia 2020 r. wniesioną drogą 

elektroniczną w dniu 11 grudnia 2020 r. (wpływ na skrzynkę 11 grudnia 2020 r.), 

zawiadamiam o sposobie jej załatwienia. 

 

W dniu 23 lutego 2021 r. petycję rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Chełmża, której kompetencja wynika ze Statutu Gminy Chełmża. Komisja 

ustaliła, że organy Gminy Chełmża nie mają umocowania prawnego do realizacji zadań 

będących jej przedmiotem. i do rozważenia zasadności zadośćuczynienia żądaniu zawartemu 

w piśmie, które przyjęło zewnętrzną formę petycji. Dlatego pismo to należy zwrócić 

wnoszącemu, wskazując, że organ do którego go wniesiono, nie posiada umocowania 

do zajęcia się sprawą. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dalej ustawa, przedmiotem 

petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

 

Wnioskodawca w petycji przedstawia projekt uchwały w której zawarł dwa postulaty. 

Pierwszy w sprawie równego traktowania i niedyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny 

przez władze publiczne wszystkich obywateli zgodnie z art. 32 Konstytucji RP. 

Drugi dotyczący wyrażenia stanowiska odnośnie planowanych przez rząd powszechnych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych 

negocjacji z producentami szczepionek, warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania 

przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia 

powikłań poszczepiennych. 

 

W świetle artykułu 2 ust. 3 ustawy, petycja stanowi wystąpienie, które zawiera żądanie 

podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania 

mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.  

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania. Pismo niezawierające żądania 

mieszczącego się w granicach kompetencji podmiotów, do których można kierować petycje – 

petycją, w rozumieniu obowiązującego prawa, nie jest.  



W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać 

z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących 

w ich kompetencji. 

 

W kwestii pierwszego postulatu zawartego w przesłanym projekcie uchwały. 

Obowiązujące w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa w sposób 

wystarczający i jednoznaczny zapewniają gwarancję realizacji konstytucyjnej zasady 

równości i brak jest podstaw do uwzględniania tej części petycji. Ponadto podjęcie uchwały 

o treści postulowanej przez wnioskodawcę stanowiłoby powielenie postanowień Konstytucji, 

która zgodnie z art. 8 ust 1 jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.  

Petycja została złożona przed rozpoczęciem szczepień. Aktualnie nie ma regulacji lub działań 

mających na celu wykluczenie niektórych obywateli w tym mieszkańców gminy ze szczepień, 

które są dobrowolne i zostaną nim poddane osoby które świadomie wyraziły zgodę 

na przyjęcie szczepionki realizując konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu. 

 

W kwestii drugiego postulatu zawartego w przesłanym projekcie uchwały. 

Skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Chełmża, 

to nie może też być przedmiotem jej działań pomimo, iż do zadań własnych gminy, 

określonych w artykule 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

należy ochrona zdrowia, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek 

oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, nie mieszczą się 

w zakresie kompetencji rady gminy.  

 

Rząd Polski uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku 

jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 

wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych,  

Ponadto dobra o jakich ochronę zwraca się wnoszący petycję podlegają już ochronie 

konstytucyjnej, a stosowne  regulacje przywołuje sam wnoszący petycję. 

Pismo należy zwrócić wnoszącemu, wskazując, że organ do którego go wniesiono, 

nie posiada umocowania do zajęcia się sprawą. 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy  

          (-) Janusz Iwański 
 

         
OTRZYMUJĄ: 

1) adresat na maila: 

…………………………….. 

2) a/a. 
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