
NAUKOWCY I LEKARZE OSTRZEGAJĄ 
PRZED SZCZEPIENIAMI 

NA KORONAWIRUSA SARS-COV-2

APEL do PREZYDENTA I RZĄDU
 Naukowcy i lekarze apelują do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia 
koronawirusa SARS-CoV-2 miały charakter wyłącznie dobrowolny z wykluczeniem 
wszelkich form przymusu oraz wyrazili zaniepokojenie brakiem właściwych badań, 
szczególnie w kwesti i bezpieczeństwa. Podpisało go min. 12-stu profesorów, z czego 
5-ciu profesorów nauk medycznych, oraz ponad 50-ciu różnych nauk i lekarzy. Wobec 
autorytetu naukowego jaki reprezentują nie można tego Apelu zignorować. 

 Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 
listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli 
polskich, tj. 31 mln ludzi. (...) Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby 
naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno 
Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 
i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie 
z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie 
wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. 
 Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi 
SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte 
o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy 
eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

 Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym 
apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na 
koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane 
i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na 
poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów.

Zaniepokojeni perspektywą masowych szczepień

Plany obowiązkowego szczepienia 31 mln Polaków

PO PIERWSZE 
NIE SZKODZIĆ!



APEL DO PREZYDENTA I RZĄDU:

DZIAŁAJ RAZEM Z NAMI!

Podpisali:
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory” 
prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie 
prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Roman Zieliński,  Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution 
prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution 
oraz 54 naukowców i lekarzy.

Niniejsza ulotka powstała na podstawie listu otwartego lekarzy i naukowców 
do Prezydenta i Rządu RP. 
Apel został przygotowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”. Więcej informacji na 
stronie www.wolnewybory.org

„Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce 
miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek 
form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebez-
pieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej 
oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną 
debatę publiczną” 

Eksperyment medyczny na wielką skalę
 Wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter 
eksperymentu na wielką skalę. Zostały one dopuszczone tylko warunkowo i nie chronią 
nas przed zakażeniem. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na 
skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. 
Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych 
zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna 
się na ten temat odbyć otwarta debata publiczna. Szczepienia przeciw COVID-19 
są dobrowolne. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć 
prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. 
W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez 
rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ!


