
Oświadczenie 

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

- oświadczam, iż mój stan zdrowia nie pozwala na zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, 

maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa. 

W nawiązaniu do § 24. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów informuję, że nie istnieje podstawa 

prawna, która nakłada powyższy obowiązek na osoby zdrowe – fakt powołania się na  art. 46a i art. 

46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, jest sprzeczny z uwagi, iż ustawa jasno precyzuje na kogo obowiązek może być 

nałożony:   

art. 46b pkt 4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 

profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 

W ustawie również wyjaśnione są następujące pojęcia: 

Art. 1. 20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub 

odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę 

zakaźną;  

21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, 

która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności 

uzasadniają podejrzenie zakażenia; 

Informuję, iż nie jestem osobą chorą ani podejrzaną o zachorowanie. 

Ponadto najwyższy akt normatywny – Konstytucja jasno określa:  

Art. 31 

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.  

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 

czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 

 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 

publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i 

praw. 

Art.288 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są 

niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan 

wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.  

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze 

rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. 



 3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone 

wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa 

ustawa 

 

W Polsce nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego oraz nie istnieje żadna podstawa prawna, 

która pozwala na nałożenie obowiązku zakrywania ust i nosa na osoby zdrowe.  

 

Ponadto brak jest przepisu materialnego, który pozwalałby odmówić obsługi klientowi bez maski i 

jednocześnie stanowi to wykroczenie z art. 135kw - “Kto, zajmując się sprzedażą towarów w 

przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed 

nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia 

sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”  - w przypadku odmowy sprzedaży zmuszony 

będę złożyć stosowne zawiadomienie oraz skargę.  

 

Zawiadomienie uprawionych organów (np. Policja) w związku z powyższym jest wykroczeniem z 

art.66kw   z uwagi na bezprawność § 24. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów. 

Art. 66kw  

“§ 1. Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób 

wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku 

publicznego lub zdrowia, 

 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając 

prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.  

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 

1000 złotych.” 

 

Informuję również, iż w przypadku próby wyegzekwowania, przez ograny uprawnione, bezprawnego 

obowiązku zakrywania ust i nosa, wiedziony obowiązkiem obywatela będę zmuszony złożyć 

zawiadomienie w Prokuraturze z art. 231kk  

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 

obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

 § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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