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Dzień dobry! Już od kilku miesięcy bezskutecznie próbuję uzyskać od organów państwowych informacji, jaki akt
prawny reguluje kwestie nie obowiązkowości szczepień na COVID-19 (np. art. 39 Konstytucji RP i Kodeks
Norymberski - moim zdaniem) oraz jakie kary grożą za zmuszanie do szczepienia i gdzie można to zgłosić.
Pisma kierowałem do Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i Prokuratury Krajowej. Jedynie RPP, MS i PK udzieliły mi odpowiedzi, lecz nie stanowią one
odpowiedzi na moje pytania. MZ i KPRM nie udzieliły jakiejkolwiek odpowiedzi, przez co złamały prawo.
RPP oznajmił mi, że w razie przymuszania do szczepienia (np. w DPS-ie) należy wpierw skontaktować się z
dyrektorem placówki, która zmusza do szczepień, aby wyjaśniona zostało przez nią, na jakiej podstawie prawnej jest
to czynione. Organ dodał też, że w razie potrzeby można się też w takiej sprawie zgłosić do RPP. Rzecznik oznajmił
ponadto, że nie jest on właściwym organem do poinformowania, jaki akt prawny reguluje kwestie zmuszania do
szczepienia.
MS zaś poinformowało, że właściwym organem do udzielenia odpowiedzi na moje pytania jest Ministerstwo Zdrowia.
Prokuratura Krajowa moje pismo przekierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a Prokuratura Okręgowa w
Warszawie moją wiadomość skierowała ku Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. PR
Warszawa-Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie, ponieważ nie zaszło do uzasadnionego
popełnienia przestępstwa. PR poinformowała, że nie ma przepisu, który nakładałby na obywateli RP obowiązek
szczepień na COVID-19. Prokuratura przekazała też, że według art. 191 kk nie każde zmuszanie do szczepienia
byłoby karalne, a jedynie takie, w którym posługiwano by się groźbą lub przemocą. Prokuratura nie udzieliła
odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Z jej odpowiedzi wynika, że szczepienia nie są obowiązkowe, ponieważ nie
ustanawia tego jakikolwiek akt prawny oraz zmuszanie do szczepienia można zgłosić do np. Prokuratury. Prokuratura
nie odniosła się do art. 39 Konstytucji i Kodeksu Norymberskiego, które jasno mówią, że nikt nie może być
poddawany eksperymentom (np. medycznym - szczepienia na COVID), jeśli nie wyraził dobrowolnej, świadomej,
jasnej zgody. Świadomość musi dotyczyć wszystkich potencjalnych skutków eksperymentu - szczepienia. Osoba
może na każdym etapie zrezygnować - Kodeks Norymberski. Prokuratura podała tylko jeden akt prawny (jest ich
więcej), który reguluje kwestie odpowiedzialności za zmuszanie danej osoby do zaszczepienia się.
Wobec powyższego od organów, do których się zwracałam albo nie otrzymałem odpowiedzi albo otrzymałem
odpowiedzi, które nie udzielają informacji na wszystkie moje pytania. Rozsądne staje się wobec tego skierowanie
sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pragnę jeszcze dodać, że w opinii wielu prawników (np. http://www.cda.pl/video/658846172,
https://www.naszkobior.pl/pliki/21012021.zip, https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/02/03/szczepienny-
eksperyment-medyczny-i-swiadoma-oraz-wolna-zgoda-w-swietle-prawa-miedzynarodowego-francesco-scifo)
szczepienia na COVID są eksperymentem medycznym. Badania nad nimi nie zostały jeszcze zakończone i ciągle
trwają, a pewne kwestie ws. szczepień nie są ustalone, np. rakotwórczość, okres utrzymywania się ochrony przed
COVID-19, interakcja z innymi lekami, wpływ na ciążę, wpływ na mleko matki, wpływ na płodność i inne. Nie poznane
są wszystkie efekty uboczne szczepień, a te które istnieją nie są dokładnie zbadane, mechanizm ich występowania
nie jest jasny, np. zakrzepica na skutek szczepienia. 
Zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich z serdeczną prośbą o pomoc w sprawie - uzyskanie merytorycznych
odpowiedzi na moje pytania. Właściwym organem jest MZ, ale organ ten dopuścił się bezczynności w postaci nie
udzielenia odpowiedzi na moje pismo, przez co organ złamał prawo. Proszę o pilną interwencję w niniejszej sprawie,
albowiem jest ona niezwykle poważna i dotyczy kwestii oddziaływującej na niemalże wszystkich obywateli RP. 
W załączeniu przesyłam pełną dokumentację w tej sprawie. Liczę na skuteczną pomoc RPO.
Z poważaniem,
Mateusz Zając.
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8BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zespół Prawa Karnego

II.519.815.2021.MGZ

Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana korespondencji adresowanej drogą elektroniczną w dniu 2  

czerwca 2021 roku  do tut. Biura, z  upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

uprzejmie wyjaśniam, że Rzecznik, jako organ ochrony prawa działa na podstawie i  w  

granicach tego prawa. Nie może więc przekraczać zakresu uprawnień przyznanych mu 

ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o  Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627, 

z późn. zm.).

Podstawowym obowiązkiem Rzecznika, zgodnie z art. 1 pkt 2 cytowanej ustawy jest 

stanie na straży praw i wolności człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych 

przepisach prawa. Zgodnie z art. 8 wskazanej ustawy, Rzecznik podejmuje czynności 

przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie 

konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Konieczną przesłanką podjęcia działań 

przez Rzecznika jest więc zaistnienie naruszenia prawa. Natomiast Rzecznik nie zastępuje 

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ani też innych organów.

Uprzejmie informuję, że ze swej strony Rzecznik Praw Obywatelskich nie znalazł 

podstaw do działania w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na Pana pytania 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało Panu stronę internetową Ministerstwa Zdrowia, na 

której może zapoznać się z  nurtującą Pana problematyką. Co do zasady podmioty do 

których Pan się zwrócił, na podstawie obowiązujących przepisów prawa udzieliły 
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odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie na temat podstawy prawnej dotyczącej 

szczepienia przeciwko Covid 19. Prawidłowo wskazano Panu, iż w  Dzienniku Ustaw z 

dnia 4 stycznia 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 wprowadzające 

szczepienia, jako metodę przeciwdziałania epidemii. Rozporządzenie to obowiązuje z mocą 

wsteczną od dnia 27 grudnia 2020 roku, czyli od dnia, w którym rozpoczęto akcję 

szczepień. 

Informacyjnie już tylko wskażę, że według art. 11 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 roku o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020 r. poz. 849 z  

późn.zm.) Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach, 

zarówno tych wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak 

również z przepisów odrębnych, uwzględniających ograniczenia tych praw. Podmiotem 

zobowiązanym do udostępniania tych informacji jest podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych. Realia przedstawionej przez Pana sprawy nie wskazują, by został pozbawiony 

prawa do informacji. Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta jest szereg informacji, aktualnie  

tych dotyczących m prawa do informacji na temat Covid - 19). Wskazano tam niezbędne 

numery telefonów oraz opracowania medyczne (https://www.gov.pl/web/rpp/koronawirus-

a-prawa-pacjenta).   

 Nadto Ministerstwo Zdrowia uruchomiło stronę internetową http://pacjent.gov.pl, 

gdzie można odnaleźć informacje między innymi na wskazany przez Pana temat. 

Dokumentem, jaki Pan wskazał w sprawie jest kserokopia postanowienia Prokuratury 

Rejonowej Warszawa – Mokotów z dnia 27 maja 2021 roku, sygn. akt: PR 2 Ds.728.2021.I, 

w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyn z art. 191 § 1 k.k. Z treści 

Pana korespondencji nie wynika, by decyzja to była przez Pana zaskarżona. Z uzasadnienia 

postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia wynika wprost, że we wskazanych przez 

Pana okolicznościach nie doszło do stosowania przemocy lub gróźb karalnych w celu 

przymuszenia Pana do szczepienia na COVID-19.  

Reasumując, uprzejmie wskazuję, że Rzecznik nie  może podjąć żadnych działań, 

które nie zostały wymienione w ustawie z  dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U.2020.627 tj.). Rzecznik nie zastępuje osób uprawnionych w  

https://www.gov.pl/web/rpp/koronawirus-a-prawa-pacjenta
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wykorzystaniu przysługujących im praw np. do złożenia zawiadomienia o przestępstwie lub 

zaskarżania niekorzystnych decyzji procesowych.

Mając przekonanie, że Biuro RPO sprostało Pana potrzebie informacji, wobec 

powyżej wskazanych argumentów uprzejmie informuję, iż działania Rzecznika Praw 

Obywatelskich w tej sprawie zostały zakończone. 

Z poważaniem,

Piotr Sobota

Naczelnik Wydziału

/-podpisano elektronicznie/


