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Do Przewodniczacych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - UZupetnienie 

Petycji dotyczaca kwestii szkodliwosci maseczek i rozporzadzenia o 

koniecznosci zakrywania ust i nosa 

Nalezy zacza¢ od Konstytucji i zasiegu prawnego Uchwat Rady Ministrow 

i kogo one dotyczq. 

e =6© Art. 93. Konstytucji 1. Uchwaty Rady Ministrow oraz zarzadzenia 

Prezesa Rady Ministrow i ministrow maja charakter wewnetrzny i 

obowi/qzujq tylko jednostki organizacyjnie podlegte organowi 

wydajacemu te akty 2. Zarzadzenia sq wydawane tylko na podstawie 

ustawy. Nie moga one stanowic podstawy decyzji wobec obywateli, 

osob prawnych oraz innych podmiotow 3. Uchwaty i zarzadzenia 

podlegaja kontroli co do ich zgodnoSsci z powszechnie 

obowiazujacym prawem. 

Wg tresci Zarzadzenia Rady Ministrow dotyczaca zakrywania Ust i Nosa 

do dnia 31.01.22r (Petna tres¢ w zafgczeniu) mozna przeczytaé, Ze nie sq 

to nakazy tylko "sugestie" gdyz istniejg tam zapisy "chyba ze pracodawca 

postanowi inaczej" 

2) c) w zaktadach pracy, jezeli w pomieszczeniu przebywa wiecej niz 1 

osoba, chyba ze pracodawca postanowi inaczej 

4) [...] przez uczniow oraz osoby zatrudnione w szkole lub placowce 

oswiatow@ej - poza czasem zajec edukacyjnych na ich terenie, chyba ze 

kierujacy takim podmiotem postanow/i inaczej;



5) przez studentow, doktorantow, uczestnikow studio6w podyplomowych, 

ksztatcenia specjalistycznego i innych form ksztatcenia, osoby zatrudnione w 

uczelni | inne osoby prowadzace w niej zajecia oraz osoby prowadzace zajecia 

z doktorantami, uczestnikami studid6w podyplomowych lub innych form 

ksztatcenta w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej 

Akademii Nauk, w miedzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na 

podstawie odrebnych ustaw dziatajacych na terytorium Rzeczypospolites 

Polskiej lub w federacjach podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego | nauki - 

poza czasem zajec na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba ze 

odpow/ednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi 

inaczej. 

Wiec Dyrektorzy Szkot, Prezydenci Miast itp. w mysl art. 93 Konstytucji nie 

moga zadac od rodzicow, dzieci lub petentow urzedow noszenia maseczek 

gdyz ich te rozporzadzenia nie dotycza (chyba, ze sami chca je nosic - 

dobrowolnosc) - w innym razie przymuszanie do noszenia maseczek jest 

karalne a szczegolnie wtedy gdy maseczki sq szkodliwe dla zdrowie 0 czym 

swiadcza rozne Prace Naukowe, ktore dostarczyta fundacja... to pracodawca a 

nie Rzad bedzie ponosit odpowiedzialnos¢é karna. 

Art. 220. kk [Narazenie zycia albo zdrowia pracownika] § 1. Kto, 

bedac odpowiedzialny za bezpieczenstwo i higiene pracy, nie 

dopetnia wynikajacego stad obowigazku i przez to naraza pracownika 

na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego 

uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 

3. § 2. Jezeli sprawca dziata nieumysinie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolnoSsci albo pozbawienia wolnosci do roku. § 3. Nie 

podlega karze sprawca, ktory dobrowolnie uchylit grozace 

niebezpieczenstwo. 
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