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Do Przewodniczqcych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Uzupelnienie
Petycji dotyczqca kwestii szkodliwo6ci maseczeki rozporzqdzenia o

konieczno6ci zakrywania ust i nosa

Nale2y zaczqt od Konstytucji i zasiqgu prawnego Uchwat Rady Ministrow
i kogo one dotyczq.

. Art. 93. Konstytucji 1. Uchwaly Rady Ministrow oraz zarzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow i ministrow majq charakter wewngtrzny i

o b ow i qz uj q tyl ko j ed n ostki o rg a n i zac yj n i e p o d I egle o rg a n ow i
wydajqcemu te akty 2. Zarzqdzenia sq wydawane tylko na

podstawie ustawy. Nie mogq one stanowic podstawy decyzji wobec
obywateli, osob prawnych oraz innych podmiotow 3. Uchwaly i

zarzqdzenia podlegajq kontroli co do ich zgodno$ci z powsz:dchnie
obowiqzujqcym prawem.

Wg tre6ci Zarzqdzenia Rady Ministrow dotyczqca zakrywania Ust i Nosa
do dnia 31.01 .22r (Pelna tre6c w zalacze mo2na przeczyta6, 2e nie sq

to nakazy tylko "sugestie" gdy2 istniejq tam zapisy "chyba 2e pracodawca
postanowi inaczej"

2) c) w zakladach pracy, jeieli w pomieszczeniu przebywa wiqcej ni2 1

osoba, chyba 2e pracodawca postanowi inaczej

4) t I przez uczniow oraz osoby zatrudnione w szkole lub placowce
oSwiatowej - poza czasem zajqc edukacyjnych na ich terenie, chyba 2e

kierujqcy takim podmiotem postanowi inaczej;

5) p rzez stu de ntow, do ktorantow, uczestn i kow studiow podyp lo mowyc h,
ksztalcenia specjalistycznego i innych form ksztalcenia, osoby zatrudnione w

uczelni i inne osoby prowadzqce w niej zajqcia oraz osoby prowadzqce zajqcia
z doktorantami, uczestnikami studiow podyplomowych lub innych form

ksztalcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej
Akademii Nauk, w migdzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na

podstawie od rqb nych u staw dzi alaj qcych n a te ryto ri u m Rzeczy pospor itej
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Ostatnie wezwanie przed sformalizowaniem wnioskow karnych



Polskiej lub w federacjach podmiotow systemu szkolnictwa wyZszego i nauki -
poza czasem zajqc na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba 2e

odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi
inaczej.

Wiqc Dyrektorzy Szkol, Prezydenci Miast itp. w mysl art. 93 Konstytucji nie
mogq Zqdae od rodzicow, dzieci lub petent6w urzqdow noszenia maseczek

gdyz ich te rozporzqdzenia nie dotyczq (chyba, ze sami chcq je nosic -
dobrowolnos6) - w innym razie przymuszanie do noszenia maseczek jest

karalne a szczegolnie Medy gdy maseczki sq szkodliwe dla zdrowie o czym
Swiadczq ro2ne Prace Naukowe, ktore dostarczyla fundacja... to pracodawca a

nie Rzqd bqdzie ponosil odpowiedzialnoSd karnq.

. Art. 220. kk [Nara2enie Zycia albo zdrowia pracownika] g 1. Kto,
bgdqc odpowiedzialny za bezpieczefistwo i higieng pracy, nie

dopelnia wynikajqcego stqd obowiqzku i przez to nara2a
pracownika na bezpoSrednie niebezpieczehstwo utraty 2ycia albo

ciq2kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolnoSci do lat 3. S 2. Je2eli sprawca dziala nieumy€lnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno6ci albo pozbawienia wolno6ci
do roku. $ 3. Nie podleg.a karze sprawca, ktory dobrowolnie uchylil

g roiqc e n i e bez p i eczeh stwo.
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