
STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3

Łódź, dnia 11 marca 2021 r.

Or. 152.1.2021

Sz. P.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam o rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego petycji z dnia 6 lutego 2021 r., uzupełnionej w dniu 9 lutego 2021 r., dotyczącej 
profilaktyki witaminą D.

Sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem znajduje się w Uchwale Nr 1165/2021 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej suplementacji witaminą D.
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Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi.

Załącznik:
Uchwała Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr 1165/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej suplementacji witaminą D.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, 
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie 
https://bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych.

mailto:powiat@lodzkiwschodni.pl
http://www.lodzkiwschodni.pl
https://bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych


UCHWAŁA NR 1165/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej suplementacji witaminą D

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 6 lutego 2021 r. dotyczącej suplementacji 
witaminą D uznaje się petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zawiadamia się podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji, 
o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz



Załącznik do Uchwały Nr 1165/2021 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 10 marca 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 6 lutego 2021 r„ z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres Starostwa 
Powiatowego w Łodzi przesłano pismo zatytułowane „PETYCJA do Samorządu Gminy”. 
W treści pisma zawarto prośbę o przygotowanie komunikatu/uchwały oraz pakietu 
profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe 
nie docierają lub nie są w stanie kupić sobie suplementów, aby wpłynąć na wyższe poziomy 
witaminy D we krwi, które mają być związane z niższymi wskaźnikami infekcji SARS-CoV-2 
oraz z mniejszym ryzykiem wystąpienia ciężkiego przypadku.

Ze względu na brak wyraźnego oznaczenia adresata petycji (petycja kierowana była 
ogólnie „do Samorządu Gminy”) i wskazania adresata, który byłby organem powiatu, 
a tym bardziej - konkretnie - Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w dniu 9 lutego 2021 r. 
wezwano podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 
14 dni z pouczeniem, że petycja której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie 
rozpatrzona (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ponieważ pismo 
nie spełniało wymogów, określonych w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy, tj. że petycja powinna 
zawierać oznaczenie adresata petycji).

W uzupełnieniu petycji, wnoszący petycję wskazał jako jej adresata Starostę Łódzkiego 
Wschodniego. Ponieważ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym zadania powiatu określone przepisami prawa wykonuje zarząd powiatu, zatem 
Starosta przekazał przedmiotową petycję w dniu 15 lutego 2021 r. według właściwości 
Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w trybie art. 6 ustawy o petycjach. Następnie 
wnoszący petycję złożył oświadczenie ojej wycofaniu.

W przepisach ustawy o petycjach nie przewidziano instytucji wycofania petycji, 
niemniej jednak dla organu rozpatrującego petycję wolapodmiotu ją wnoszącego stanowi jedną 
z przesłanek jej rozstrzygnięcia. Ponadto, odnosząc się do treści petycji, Zarząd Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego nie uważa podejmowania proponowanych w petycji działań 
za zasadne. Działania informacyjne w przedmiotowym zakresie powinny być prowadzone 
przez odpowiednie organy administracji centralnej.

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu 
opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia na portalu gov.pl pod adresem internetowym 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid- 
19-leczonych-w-domu w zakresie stosowania witaminy D brzmią następująco:
„Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stosowania witaminy D na ryzyko zakażenia 
i przebieg choroby COVID-19. Ze względu na powszechny niedobór wit. D 
w populacji - szczególnie w okresie jesiennym i zimowym - oraz niewielkie ryzyko powikłań 
zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki wit. D do 2000 IU dziennie u dorosłych 
(do 4000 IU u osób powyżej 75 roku życia), zgodnie z zaleceniami suplementacji tej witaminy 
w populacji polskiej.
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Zalecenie AOTMiT wskazują na ryzyko cięższego przebiegu choroby u pacjentów 
z niedoborami witaminy D, przy jednoczesnym małym ryzyku związanym ze stosowaniem tego 
preparatu. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 2018 r. jednoznacznie 
wskazują na konieczność suplementacji tej witaminy w całej populacji polskiej, przez 
większość roku. Jednocześnie ostatnie dane opublikowane w The Lancet 
Diabetes&Endocrinology wskazują na brak istotnego wpływu podawania witaminy D 
na przebieg ostrych infekcji dróg oddechowych.”

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powyższą argumentacją uznaje 
petycję za bezzasadną.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Andrzej Opala


