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Partnerzy projektu.



Wprowadzenie.
 
W dniu 19 kwietnia 2020 r. ukazało się rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu

zostały uregulowane kwestie związane z zakrywanie ust 

i nosa. 

 

Mimo poprawek niestety część postanowień

rozporządzenia nadal budzi poważne wątpliwości

interpretacyjne. 

 

Naszą rolą jest to, aby postarać się rozwiać Wasze

wątpliwości  i odpowiedzieć na Wasze pytanie. 

 

 

Wiele Waszych pytań i wątpliwości dotyczy sytuacji kontroli

dokonywanej przez policję oraz nakładania mandatów i kar

administracyjnych. To to co istotne, naszym zdaniem, to

zachowanie spokoju i podjęcie próby wyjaśnienia sytuacji

z dokonującymi kontroli. Warto rozmawiać i tłumaczyć.

Nie bądźcie agresywni. Pamiętajcie o tym. 

 

 
Michał Modro

 
Anna Banaszewska 



Spis streści:
Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady ogólne.

1. Od kiedy obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

2. Czy muszę używać maseczki?

3. Czy, jeżeli mam astmę, muszę zakrywać usta

i nos?

4. Czy, jeżeli mam problemy z zakładaniem maseczki

z powodu kalectwa, muszę zakrywać usta i nos?

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu pracy.

1. Czy muszę zakrywać usta i nos, jeżeli wykonuję

pracę w biurze?

2. Czy muszę zakryć usta i nos, jeżeli zabieram

prywatne rzeczy z pracy?

3. Czy odwiedzając żonę w pracy muszę zakryć usta 

i nos?

4. Czy muszę zakrywać usta i nos w czasie przerwy,

np. w pokoju socjalnym?



5. Czy muszę zakryć usta i nos, jeżeli pracuję w "open

space", a odległości  pomiędzy miejscami pracy są

powyżej 1,5 m.?

6. Czy, jeżeli obsługuję kasę muszę zakryć usta

i nos?

7. Czy dziennikarz, który wykonuje pracę nie

w redakcji, a w innym budynku musi zakryć usta

i nos?

8. Jestem kierowcą autobusu, czy muszę w pracy

zakrywać usta i nos?

9. Czy policjant lub strażak, który wykonuje pracę na

zewnątrz, musi zakryć usta i nos?

10. Czy żołnierz, który wykonuje pracę na zewnątrz

musi zakryć usta i nos?

11. Czy lekarz, który wykonuje pracę w poradni, musi

zakryć usta i nos?



12. Czy lekarz, który wykonuje pracę w poradni, musi

zakryć usta i nos, w przypadku pacjenta, który

podejrzewa u siebie zarażenie?

13. Czy farmaceuta, który wykonuje pracę w aptece

musi zakryć usta i nos?

14. Czy pracownik na budowie musi zakrywać usta

i nos?

Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady

przemieszczania się.

1. Czy w tramwaju lub autobusie muszę mieć zakryte

usta i nos?

2. Czy, w czasie jazdy samochodem, z kolegą  do

pracy musimy zakryć usta i nos?

3. Czy, w czasie jazdy samochodem z dzieckiem

w wieku 3 lat, muszę zakrywać usta i nos?

4. Czy, jeżeli jadę samochodem z mężem i dzieckiem

w wieku 3 lat, musimy zakrywać usta i nos?



5. Czy, jeżeli jadę samochodem z rodzicami,

z którymi mieszkam, musimy zakrywać usta

i nos?

6. Czy, jeżeli jadę samochodem z dziećmi

(3 i 6 lat), które mieszkają u byłej żony musimy

zakrywać usta i nos?

7. Czy, jeżeli jadę samochodem z dziećmi

(3 i 6 lat), które mieszkają u mnie i u byłej żony

musimy zakrywać usta i nos?

8. Czy jeżeli jadę samochodem z chłopakiem,

z którym nie mieszkamy, ale gospodarujemy razem

musimy zakrywać usta i nos?

9. Czy motocyklista musi dodatkowo zakrywać usta,

jeżeli jedzie w kasku?

10. Jak mam udowodnić wiek dziecka, lub

okoliczności wspólnego zamieszkiwania albo

prowadzenia gospodarstwa w czasie kontroli?



11. Czy, jeżeli przewożę  swoim samochodem 

 obcą osobę niepełnosprawną, musimy zakrywać usta

i nos?

12. Czy, jeżeli wysiadam z samochodu na parkingu

leśnym, muszę zakryć usta i nos?

Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie poza

domem.

1. W jakich budynkach obowiązuje zakrywanie ust 

i nosa, przez osoby nie wykonujące tam pracy?

2.Czy na zakupach muszę mieć zakryte usta

i nos?

3. Czy muszę zakrywać usta i nos na ulicy?

4. Czy, jeżeli mieszkam w kamienicy i wychodzę  na

podwórko, które jest do dyspozycji wszystkich

mieszkańców, muszę zakrywać usta  nos?

5. Czy, jeżeli mieszkam w kamienicy i wychodzę  do

kotłowi, która jest do dyspozycji wszystkich

mieszkańców muszę zakrywać usta  nos?



6. Czy, gdy przebywam dłużej w szpitalu, muszę na

jego terenie zakrywać usta i nos?

7. Czy dzieci powyżej 4 roku życia, przebywające 

w domu dziecka,  muszą zakrywać usta i nos?

8. Czy osoby przebywające na terenie domu pomocy

społecznej muszą zakrywać usta i nos?

9. Czy, jeżeli wchodzę do lasu, muszę zakryć usta 

i nos?

10. Czy, jeżeli wchodzę do parku,  muszę zakryć usta 

i nos?

11. Czy ksiądz w czasie mszy musi zakrywać usta 

i nos?

Obowiązek zakrywania ust i nosa - możliwości

odkrywania ust i nosa.

1. Czy, w związku z kontrolą policji, konieczne jest

odkrycie ust i nosa.

2. Na czym polega legitymowanie i co obejmuje?



3. Kto może żądać odsłonięcia, przeze mnie, ust 

i nosa? 

4. Czy w przypadku wątpliwości w banku, co do mojej

tożsamości, mogę odkryć usta i nos?

5. Czy  u lekarza mogę odkryć usta i nos?

6. Czy jeżeli chcę się skomunikować z osobą głuchą,

która czyta z ruch warg, mogę odkryć usta i nos?

Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty i kary.

1. Czy za brak przestrzegania obowiązku zakrywania

ust i nosa mogę otrzymać mandat?

2. Czy za brak przestrzegania obowiązku zakrywania

ust i nosa mogę otrzymać karę administracyjną?

3. Czy mogę nie przyjąć mandatu? 

4. Jakie są opcje postępowania policji? 

5. Kto nakłada karę administracyjną? 

6. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną? 

7. Egzekucyjna kary pieniężnej.

 



8. Jak wstrzymać egzekucję?

9. Czy mogę złożyć skargę w związku z egzekucją? 

 



maski,

maseczki,

półmaski,

kasku ochronnego,

szala,

chusty,

innych elementów odzieży.

Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
ogólne.
 
1. Od kiedy obowiązuje zakrywanie ust i nosa?
 
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje od dnia 16

kwietnia 2020 r. do dnia odwołania.

 
2. Czy muszę używać maseczki?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa  może być

wykonywany przy pomocy odzieży lub jej części,

maski, maseczki albo kasku ochronnego. W obiektach

handlowych zakrywanie nosa i ust może następować

przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska

kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub

świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są

oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Uwzględniając powyższe możesz używać:

 

Nie musisz zakrywać ust i nosa jeżeli to zagraża

Twojemu stanowi zdrowia. Nie jest wymagane abyś

posiadał odpowiednie dokumenty. 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
ogólne.
 

3. Czy, jeżeli mam astmę, muszę zakrywać usta 
i nos?
 
Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa 

z powodu stanu zdrowia.

 

Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym

zakresie nie jest wymagane.

 

4. Czy, jeżeli mam problemy z zakładaniem
maseczki z powodu kalectwa, muszę zakrywać
usta i nos?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, która osoby mającej trudności 

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa.

 

Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym

zakresie nie jest wymagane.

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
1. Czy muszę zakrywać usta i nos, jeżeli
wykonuję pracę w biurze?
 
Co do zasady nie. Osoby wykonującej czynności

zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach,

zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach

(straganach) nie muszą zakrywać ust i nosa. Osoba

wykonująca bezpośrednią obsługę interesantów lub

klientów musi zakrywać usta i nos.

 
2. Czy muszę zakryć usta i nos, jeżeli zabieram
prywatne rzeczy z pracy?
 

Tak. Obowiązek zakrywania ust i nosa  nie dotyczy

wyłącznie sytuacji, gdy w miejscu pracy wykonujesz

czynności zawodowe lub służbowe. 

 

3. Czy odwiedzając żonę w pracy muszę zakryć
usta i nos?
 
Tak. Wyłącznie osoby wykonującej czynności

zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynku  nie

muszą zakrywać ust i nosa.



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
4. Czy muszę zakrywać usta i nos w czasie
przerwy, np. w pokoju socjalnym?
 
Tak. Osoby przebywające w czasie przerwy w tym 

w pokojach socjalnych powinny zakrywać usta i nos.

 
5. Czy muszę zakryć usta i nos, jeżeli pracuję 
w "open space", a odległości  pomiędzy
miejscami pracy są powyżej 1,5 m.?
 

Nie. Obowiązek dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy

odległości pomiędzy miejscami pracy są poniżej 1,5

m. Niezależnie od tego na pracodawcy ciąży obowiązek

zapewnienia pracownikom rękawiczek jednorazowych

lub środki do dezynfekcji rąk, a w przypadku, gdy

odległość pomiędzy miejscami pracy wynosi poniżej 1,5

m. również środki ochrony osobistej. 

 

6. Czy, jeżeli obsługuję kasę muszę zakryć usta 
i nos?
 
Tak. W przypadku wykonywania bezpośredniej

obsługi interesantów i kontrahentów konieczne jest

zakrycie ust i nosa. 



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
7. Czy dziennikarz, który wykonuje pracę nie 
w redakcji, a w innym budynku, musi zakryć usta
i nos?
 
W naszej ocenie tak. Nie jest to wykonywanie

czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych

w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach.

 

Jednak odpowiedź na wskazane pytanie może budzić

wątpliwości, ze względu na charakter pracy

dziennikarzy, która często jest wykonywana poza

redakcją.

 

8. Jestem kierowcą autobusu, czy muszę w pracy
zakrywać usta i nos?
 
Nie, pod warunkiem, że operator publicznego

transportu zbiorowego albo organizator tego

transportu, albo przedsiębiorca wykonujący działalność

w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia

oddzielenie kierującego od przewożonych osób w

sposób uniemożliwiający styczność.



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
9. Czy policjant lub strażak, który wykonuje
pracę na zewnątrz musi zakryć usta i nos?
 
Tak. Nie jest to wykonywanie czynności zawodowych,

służbowych lub zarobkowych w budynkach,

zakładach, obiektach, placówkach.

 

10. Czy żołnierz, który wykonuje pracę na
zewnątrz musi zakryć usta i nos?
 
Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza

Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu

Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,

stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie

do rodzaju wykonywanych czynności.

 

11. Czy lekarz, który wykonuje pracę w poradni
musi zakryć usta i nos?
 

Nie. Jest to wykonywanie czynności zawodowych,

służbowych lub zarobkowych w budynkach,

zakładach, obiektach, placówkach.



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
12. Czy lekarz, który wykonuje pracę w poradni
musi zakryć usta i nos, w przypadku pacjenta,
który podejrzewa u siebie zarażenie?
 
Tak i nie tylko. W tym przypadku nie chodzi 

o wykonywanie czynności zawodowych, służbowych

lub zarobkowych w budynkach, zakładach, obiektach,

placówkach.

 

W takim przypadku stosuje się przepisy związane 

z przeciwdziałaniem i zwalczeniem epidemii, które

nakazują stosowanie środków ochrony osobistej.

 

13. Czy farmaceuta, który wykonuje pracę 
w aptece musi zakryć usta i nos?
 
Tak, ale może też używać przyłbicy. 

 

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach

handlowych lub usługowych może w czasie

wykonywania tych czynności zawodowych realizować

obowiązek, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy

przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub

miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia

usług są oddzielone od klientów dodatkową

przesłoną ochronną.



Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu
pracy.
 
14. Czy pracownik na budowie musi zakrywać
usta i nos?
 
To trudne pytanie, a odpowiedź brzmi to zależy.

Jeżeli pracownik budowlany pracuje na drodze lub

na budowie, który nie jest budynkiem lub budowlą

wówczas zakrycie ust i nosa wydaje się konieczne.

 

Wydaje się, że inna odpowiedź będzie wówczas gdy

pracownik budowlany pracuje wewnątrz budynku,

budowli  lub obiektu.

 

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
przemieszczania się.
 
1. Czy w tramwaju lub autobusie muszę mieć
zakryte usta i nos?
 
Tak. W środkach komunikacji publicznej musisz mieć

zakryte usta i nos.

 

2. Czy w czasie jazdy samochodem z kolegą,  do
pracy, musimy zakryć usta i nos?
 
Tak. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w

pojazdach samochodowych, którymi poruszają się

osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące

wspólnie.

 

3. Czy w czasie jazdy samochodem z dzieckiem 
w wieku 3 lat muszę zakrywać usta i nos?
 
Nie. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się

w przypadku pojazdu samochodowego, w którym

przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z

dzieckiem do 4 roku życia.



dziecko do ukończenia 4. roku życia nie musi

zakrywać ust i nosa

zakrywanie ust i nosa nie jest konieczne

w pojazdach samochodowych, którymi poruszają

się osoby zamieszkujące lub gospodarujące

wspólnie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
przemieszczania się.
 
4. Czy, jeżeli jadę samochodem z mężem 
i dzieckiem w wieku 3 lat musimy zakrywać usta
i nos?
 
Nie. Bowiem

 

5. Czy, jeżeli jadę samochodem z rodzicami,
z którymi mieszkam, musimy zakrywać usta
i nos?
 

Nie. Trzeba tu przyjąć zasadę, że zakrywanie ust 

i nosa nie jest konieczne w pojazdach

samochodowych, którymi poruszają się osoby

zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
przemieszczania się.
 

6. Czy jeżeli jadę samochodem z dziećmi 
(3 i 6 lat), które mieszkają u byłej żony musimy
zakrywać usta i nos?
 
Dziecko w wieku 3 lat nie musi zakrywać ust 

i nosa, natomiast pozostałe osoby muszą, bo nie są

to osoby zamieszkujące lub gospodarujące razem. 

 

7. Czy jeżeli jadę samochodem z dziećmi
(3 i 6 lat), które mieszkają u mnie i u byłej żony
musimy zakrywać usta i nos?
 

Nie. Dziecko w wieku 3 lat nie musi zakrywać ust 

i nosa. Jednocześnie mamy w tym przypadku do

czynienia z osobami z zamieszkującymi lub

gospodarującymi razem.

 

8. Czy jeżeli jadę samochodem z chłopakiem,
 z którym nie mieszkamy, ale gospodarujemy
razem musimy zakrywać usta i nos?
 
Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy nie

tylko osób zamieszkujących razem, ale 

i gospodarujących razem.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
przemieszczania się.
 

9. Czy motocyklista musi dodatkowo zakrywać
usta, jeżeli jedzie w kasku?
 
Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa  może być

wykonywany przy pomocy odzieży lub jej części,

maski, maseczki albo kasku ochronnego. Kask

motocyklowy może być uznany zarówno za część

odzieży jaki i za kask ochronny. 

 

10. Jak mam udowodnić wiek dziecka, lub
okoliczności wspólnego zamieszkiwania albo
prowadzenia gospodarstwa w czasie kontroli?
 
Nie musisz mieć przy sobie dokumentów, chociaż na

pewno warto je mieć przy sobie, w szczególności na

okoliczności wieku dziecka. W czasie kontroli

dokonujący jej policjant nie ma prawa

kwestionowania Twoich wyjaśnień.

 

Jeżeli pomimo wszystko otrzymasz mandat nie

przyjmuj go i broń swoich praw w sądzie. 



stan zdrowia;

całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia

psychiczne;

niepełnosprawność intelektualną w stopniu

umiarkowanym, znacznym albo głębokim;

trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu

ust lub nosa; 

Obowiązek zakrywania ust i nosa - zasady
przemieszczania się.
 

11. Czy, jeżeli przewożę swoim samochodem obcą
osobę niepełnosprawną musimy zakrywać usta 
i nos?
 
Ty jako kierowca musisz zaryć usta i nos. Osoba

niepełnosprawna nie musi zakrywać ust i nosa.  Ze

względu na  

osoba nie musi zakrywać ust i nosa. 

 

Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym

zakresie nie jest wymagane.

 

12. Czy, jeżeli wysiadam z samochodu na
parkingu leśnym muszę zakryć usta i nos?
 
Tak. Na parkingach, w tym parkingach leśnych,

obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 



administracji publicznej, wymiaru

sprawiedliwości, 

kultury, 

kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,

wychowania, 

opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

obsługi bankowej, 

handlu, gastronomii, 

usług, w tym usług pocztowych lub

telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym

śródlądowym,

za budynek użyteczności publicznej uznaje się

także budynek biurowy lub socjalny.

Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie
poza domem.
 
1. W jakich budynkach obowiązuje zakrywanie
ust i nosa, przez osoby nie wykonujące tam
pracy?
 
To budynek przeznaczony na potrzeby:



Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie
poza domem.
 
2.Czy na zakupach muszę mieć zakryte usta
i nos?
 
Tak. Na zakupach musisz mieć zakryte usta i nos.

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje 

w obiektach handlowych lub usługowych,

placówkach handlowych lub usługowych i na

targowiskach (straganach).

 

3. Czy muszę zakrywać usta i nos na ulicy?
 

Tak. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wyjść

w miejsca publiczne w tym na ulicę, na place, 

a także do budynków użyteczności publicznej, takich

jak: budynki sądu, policji, poczty, poradni, szpitala,

restauracji.

 

4. Czy jeżeli mieszkam w kamienicy i wychodzę 
na podwórko, które jest do dyspozycji
wszystkich mieszkańców, muszę zakrywać usta 
nos?
 
Tak. Jest to nieruchomość wspólna, którą  stanowią

grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie

służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie
poza domem.
 

5. Czy, jeżeli mieszkam w kamienicy i wychodzę 
do kotłowi, które jest do dyspozycji wszystkich
mieszkańców, muszę zakrywać usta  nos?
 
Tak. Jest to nieruchomość wspólna, którą  stanowią

grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie

służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

6. Czy, gdy przebywam dłużej w szpitalu, muszę
na jego terenie zakrywać usta i nos?
 
Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, której miejscem stałego lub czasowego

pobytu są budynki użyteczności publicznej

przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że

zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej.

 

7. Czy, dzieci powyżej 4 roku życia, przebywające
w domu dziecka, muszą zakrywać usta i nos?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu

są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na

potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej

lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem

postanowi inaczej.

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie
poza domem.
 

8. Czy, osoby przebywające na terenie domu
pomocy społecznej muszą zakrywać usta i nos?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu

są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na

potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej

lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem

postanowi inaczej.

 

9. Czy, jeżeli wchodzę do lasu muszę zakryć usta
i nos?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

osoby, przebywającej na terenie lasu.

 

10. Czy, jeżeli wchodzę do parku  muszę zakryć
usta i nos?
 

Tak. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy miejsc

ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na

terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad,

bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów

zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów,

parkingów leśnych.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - przebywanie
poza domem.
 

11. Czy ksiądz, w czasie mszy, musi zakrywać
usta i nos?
 

Nie. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy

duchownego sprawującego kult religijny, w tym

czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku

duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny,

podczas jego sprawowania.

 

 
 

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - możliwości
odkrywania ust i nosa.
 
1. Czy, w związku z kontrolą policji, konieczne
jest odkrycie ust i nosa.
 

Może być koniczne, ale nie musi być. Odkrycie ust 

i nosa jest możliwe w przypadku konieczności

identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Taka konieczność może powstać w związku z

kontrolą policji. 

 

2. Na czym polega legitymowanie i co obejmuje?
 

Legitymowanie jest czynnością administracyjno –

porządkową służącą potwierdzeniu tożsamości

osoby. Musi obejmować potwierdzenia cech

osobowościowych (poprzez porównanie wyglądu

osoby z jej wizerunkiem w dokumencie) oraz

potwierdzenie danych osobowych (poprzez

przepytanie osoby w zakresie danych zawartych 

w dokumencie). Może być skutecznie dokonane tylko 

w sytuacji faktycznego dzierżenia dokumentu przez

kontrolującego i sprawdzenia autentyczności tego

dokumentu, a tym samym potwierdzenia tożsamości

osoby posługującej się tym dokumentem.



funkcjonariusza Policji,

strażnika miejskiego,

pracownika inspekcji handlowej w ramach

kontroli,

pracownika kontroli skarbowej w ramach kontroli

skarbowej,

pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

podczas kontroli,

funkcjonariusza Straży Granicznej,

funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu,

funkcjonariusza Służby Więziennej,

funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei,

pracownika ochrony osób i mienia,

sprzedawcy alkoholu,

strażnika leśnego,

osoby działające w imieniu zarządcy drogi,

pracownika hotelu. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa - możliwości
odkrywania ust i nosa.
 
3. Kto może żądać odsłonięcia ust i nosa?
 

Dowód osobisty należy okazać m.in. na prośbę:

 

Te osoby mogą żądać odsłonięcia ust i nosa celem

weryfikacji Twojej tożsamości. 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - możliwości
odkrywania ust i nosa.
 
5.Czy ,w przypadku wątpliwości w banku, co do
mojej tożsamości mogę odkryć usta i nos?
 

Tak. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w związku ze

świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to

niezbędne do ich świadczenia.

 

6.Czy u lekarza mogę odkryć usta i nos?
 
Tak. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w związku ze

świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to

niezbędne do ich świadczenia.

 

7. Czy, jeżeli chcę sie skomunikować z osobą
głuchą, która czyta z ruch warg mogę odkryć
usta i nos?
 
Tak. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w celu

umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub

głuchoniemą.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
1. Czy za brak przestrzegania obowiązku
zakrywania ust i nosa mogę otrzymać mandat?
 
Tak. Zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń "Kto

wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia

ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu  się 

w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do

500 złotych albo karze nagany.

 

Kara grzywny do 500 złotych jest nakłada w drodze

mandatu.

 

2. Czy za brak przestrzegania obowiązku
zakrywania ust i nosa mogę otrzymać karę?
 
Tak. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 1) w związku z art.

46b pkt. 12  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 

Będzie to kara od 5000 do 30.000 złotych, z tytułu

naruszania określonego nakazu sposobu

przemieszczenia się -  w tym przypadku

przemieszczania się z zakrytymi ustami i nosem.  

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
3. Czy mogę nie przyjąć mandatu?
 
Tak. Nakładanie mandatów karnych jest

postępowaniem zastępczym wobec postępowania

przed sądem powołanym do orzekania w sprawach 

o wykroczenia. 

 

Tryb stosowania postępowania mandatowego reguluje  

w rozdziale 17 Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia. Podstawowym warunkiem nałożenia

mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę

wykroczenia zgody na taki sposób zakończenia

postępowania. Przyjęcie mandatu jest więc prawem, 

a nie obowiązkiem osoby, której postawiono zarzut

popełnienia wykroczenia. Tylko od decyzji sprawcy

wykroczenia zależy czy chce by postępowanie  

w sprawie zostało zakończone poprzez nałożenie

mandatu - jednak bez możliwości rozpoznania jej

przez sąd. Zgoda na ukaranie w postępowaniu

mandatowym niesie za sobą również skutek 

w postaci rezygnacji z prawa do zaskarżenia

mandatu.

 



zastosowanie pouczenia, 

nałożenie mandatu karnego,

skierowanie sprawy z wnioskiem o rozpoznanie

wykroczenia przed sądem.

Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
4. Jakie są opcje postępowania policji?
 
Policjant wobec sprawcy wykroczenia zatrzymanego na

gorącym uczynku ma w zasadzie trzy możliwości do

wyboru:

 

Brak zgoda na ukaranie w postępowaniu

mandatowym niesie za sobą również skutek 

w postaci uzyskania prawado zaskarżenia mandatu –

sprawa zostaje przekazana do sądu przez organ

wystawiający mandat.

 

5. Kto nakłada karę administracyjną?
 

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji

administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor

sanitarny i państwowy graniczny inspektor

sanitarny.

 

Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega

natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej 

doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.



Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
6. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną?
 
Od decyzji organu  (prawidłowo doręczonej) wydanej

w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko

do jednej instancji.

 

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ

podatkowy wyższego stopnia.

 

Należy podkreślić, że w decyzji o nałożeniu kary

administracyjnej musi być pouczenie  o wniesieniu

odwołania.

 

7. Egzekucja kary pieniężnej.
 

Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega

natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej 

prawidłowego doręczenia Decyzję tę doręcza się

niezwłocznie.

 

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.

 

W tym kontekście istotne jest podjęcie określonych

działań w celu zatrzymania egzekucji zgodnie  

z przepisami  o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji.



nieistnienie obowiązku,

określenie egzekwowanego niezgodnie z treścią

obowiązku wynikającego z orzeczenia,

błąd co do osoby zobowiązanego,

niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub

zastosowanego środka egzekucyjnego,

zastosowanie zbyt uciążliwego środka

egzekucyjnego,

niespełnienie wymogów, którym powinien

odpowiadać tytuł wykonawczy.

Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
8. Jak wstrzymać egzekucję?
 
Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia

egzekucji administracyjnej może być:

 

Za wyjątkiem zarzutu o zastosowaniu zbyt

uciążliwego środka egzekucyjnego, we wszystkich

pozostałych przypadkach, tj. zgłoszenia pozostałych

zarzutów, powoduje to z urzędu zawieszenie

postępowania egzekucyjnego do czasu wydania

ostatecznego postanowienia w przedmiocie

zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu

zarzutu nie wystąpi  z uzasadnionym wnioskiem 

o podjęcie zawieszonego postępowania

egzekucyjnego.

 

 



Obowiązek zakrywania ust i nosa - mandaty 
i kary.
 
9. Czy mogę złożyć skargę w związku 
z egzekucją?
 
Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności

egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora.

 

Wniesienie skargi, nie wstrzymuje postępowania

egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ 

nadzoru może jednak, w drodze postanowienia,

wstrzymać  w uzasadnionych przypadkach 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

 

 



dr nauk prawnych
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