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W związku z licznymi skargami osób nakłanianych 
lub zmuszanych do zaszczepienia przeciwko CO-
VID-19  (w szczególności dzieci), informujemy, iż 
takie działania są całkowicie bezprawne, a każda 
osoba, która dokonuje takich czynów ponosi od-
powiedzialność prawną, w tym karną za ich popeł-
nienie. 

Odpowiedzialność ta ulega zaostrzeniu jeśli na-
stąpi niepożądany skutek, to jest, jeśli w wyniku 
zaszczepienia pogorszy się stan zdrowia osoby 
nakłonionej (zmuszonej) przez inną osobę do pod-
dania się szczepieniu, albo jeśli osoba nakłoniona 
(zmuszona) do szczepienia przez inną osobę, na 
skutek zaszczepienia, poniesie śmierć.

Osoby publicznie nakłaniające do szczepienia,              
w szczególności jeśli nie wskazują na możliwość 
wystąpienia niepożądanych skutków dla zdrowia 
czy życia osoby, która się zaszczepi, w tym takich 
jak: poszczepienna immunologiczna małopłytko-
wość zakrzepowa (silne bóle głowy, bóle brzucha, 
nudności i wymioty, zaburzenia  widzenia, dusz-
ność, bóle nóg i obrzęki, poszczepienne objawo-
we ostre zapalenie mięśnia sercowego u adole-
scentów (w wieku dorastania), zapalenie osierdzia 
i  szereg innych niepożądanych odczynów poszcze-
piennych bezdyskusyjnie wykazujących związek 
przyczynowo-skutkowy ze szczepieniem, jeśli są  
funkcjonariuszami publicznymi, ponoszą dodat-
kową odpowiedzialność karną za niedopełnienie 
obowiązków lub przekroczenie uprawnień.

W przypadku nakłaniania (zmuszania) do szcze-
pienia dzieci przez rodziców lub osoby sprawu-
jące pieczę nad dzieckiem (w tym wychowawców 
i  nauczycieli) może dojść do naruszenia dodatko-
wo przepisów zawartych w kodeksie rodzinnym 
i  opiekuńczym.

Informujemy, iż dobro dziecka jest zasadą nad-
rzędną kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a  wła-
dza rodzicielska nie obejmuje swym zakresem 
nakłaniania lub zmuszania dziecka do szczepień, 
w szczególności, gdy dziecko się temu sprzeciwia 
(do czego ma prawo).
Całkowitą odpowiedzialność za negatywne skutki 
dla zdrowia czy życia dziecka ponosi osoba nakła-
niająca (zmuszająca).
Podstawa prawna odpowiedzialności za nakłania-
nie czy przymuszanie do szczepienia to w szcze-
gólności: art. 155 k.k., art. 156 k.k., art. 231 k.k., 
art. 246 k.k.
 
Także Rada Europy w Rezolucji 2361 (z 27 stycz-
nia 2021 r.) „Covid-19 vaccines: ethical, legal and 
practical considerations” odnosząc się stricte do 
szczepionek przeciw COVID-19 wydanej przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa 
państwa członkowskie i Unię Europejską m.in., by: 
„7.3.1. upewnić się, że obywatele zostali poinfor-
mowani, że szczepienie NIE jest nakazane i że nikt 
nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób 
naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce zrobić 
tego sam; 
7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest dyskryminowany 
z  powodu braku szczepienia ze względu na moż-
liwe zagrożenie dla zdrowia lub niechęć do szcze-
pień”.

W związku z powyższym, nakłanianie czy zmu-
szanie do szczepienia przeciwko Covid19, które 
formalnie jest nadal szczepieniem dobrowolnym 
jest bezprawne i może wiązać się z poniesieniem 
odpowiedzialności prawnej, w tym karnej. 

Elżbieta Gromadzka, radca prawny
Konrad Wozikowski, adwokat

Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid19
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
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Przymuszanie do eksperymentu medycznego 
dzieci przez rodziców jest działaniem na ich szko-
dę, nie korzyść! Naciskanie na udział w doświad-
czeniu na ludziach leży poza granicami troski 
o dziecko. Decydując się na namawianie własnych 
dzieci do złego, narażasz się na bardziej surowe 
konsekwencje, bo występujesz wtedy w roli opie-
kuna prawnego!

Ponadto, nie ma osoby, która mogła by namawiać 
innych do udziału w eksperymencie medycznym 
bez narażania się na odpowiedzialność karną (lub 
inną prawną), zależnie od stopnia wywierania pre-
sji na innych ludzi. Przymuszanie do eksperymen-
tów medycznych jest działaniem bezprawnym! 
Obywatel w praworządnym państwie ZAWSZE ma 
wybór w sprawie poddania się procedurom me-
dycznym! 

Nie ulegaj namowom, bo nikt nie weźmie odpo-
wiedzialności za szkodliwe skutki twojej decy-
zji. Funduszu kompensacyjnego nadal nie ma! 
Ofiary eksperymentu są pozostawiane samym 
sobie. Za leczenie i rehabilitację zapłacisz z wła-
snej kieszeni.

Dzieci, które ucierpią w wyniku przyjęcia nie-
przebadanego preparatu, nie będą mogły liczyć 
na żadną pomoc państwa. Nie ma winnego, który 
weźmie odpowiedzialność za niepożądane odczy-
ny. Ani producent, ani prezydent, ani premier, ani 
minister, ani właściciel jednostki leczniczej, ani 
medyk wbijający igłę w twoje dziecko NIE ODPO-
WIADA ZA NIC.

Nie ma autorytetu mogącego legalnie przymusić 
drugą osobę do uczestnictwa w eksperymencie! 
Osobom namawiającym do przyjęcia preparatu 
na forum publicznym, które pomijają możliwość 
wystąpienia skutków ubocznych – tak jak robią 
to dzisiaj niektórzy celebryci np. aktorzy i im po-
dobni – grozi odpowiedzialność prawna, związana 
z     przekroczeniem uprawnień.

Zgromadzenie parlamentarne rady Europy wzy-
wa państwa członkowskie i UE aby obywatele zo-
stali rzetelnie poinformowani, że szczepienie nie 
jest nakazane i nikt nie może być poddany presji 
udziału w eksperymencie.

Jest coraz więcej młodzieży nieprzekonanej do 
dopuszczonych warunkowo preparatów, która 
mimo wszystko poddaje się woli opiekunów, wy-
chowawców i karnie poddaje się „szczepieniu na 
covid-19”. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, 
że ZAWSZE mają prawo odmówić wzięcia udziału 
w eksperymencie medycznym, a ich obawa przed 
powikłaniami nie może być lekceważona.
Często młodzi ludzie mają do czynienia z nauczy-
cielami, którzy prowadzą publiczne przesłuchania 
w klasie, wyłudzając od uczniów informacje obję-
te tajemnicą lekarską. Uczniowie są zmuszani do 
wyjawienia na forum publicznym czy już przyjęli 
eksperymentalny preparat, czy jeszcze nie, a ich 
decyzja jest oceniana pod kątem moralnym na fo-
rum klasy przez nauczyciela. 

Mamy do czynienia z przerażającym zaniedba-
niem ze strony systemu, skoro młodzi ludzie nie 
są świadomi swoich praw. Bez względu na wiek, 
każdy człowiek ma prawo odmówić udziału w eks-
perymencie medycznym!

Dobro młodego człowieka jest wartością nadrzęd-
ną, leżącą ponad realizacją polityki rządzących 
w   sprawie masowego „wyszczepiania”. Poświęca-
nie zdrowia dziecka w imię przekonań polityków 
jest co najmniej wątpliwe moralnie, a w przypadku 
braku świadomej zgody dziecka na eksperyment – 
nielegalne.

Rodzicu, pamiętaj jakie niezbywalne  prawa ma 
twoje dziecko! Jednym z tych praw jest prawo 
odmowy wszystkiego, co twoje dziecko uznaje za 
szkodliwe. Nawet w sądzie nie wygrasz ze swoim 
dzieckiem!

Mira Piłaszewicz, aktywistka warszawska, 
 (WARSZAWSKI BUNT)

CZŁOWIEKU, MASZ WYBÓR!
Każą ci wziąć zastrzyk? To bezprawie! Są na to paragrafy!

Rodzicu, nie krzywdź swojego dziecka! 
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