
SPRZEDAWCO NIE MUSISZ PRZEJMOWAĆ OBOWIĄZKÓW 
SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA I POLICJI!:

Sprzedawca nie jest organem upoważnionym do egzekwowania 
obowiązków nałożonych na klientów ani organem upoważnionym do 
weryfikacji, czy klienci są z obowiązku zwolnieni. 
Nie można sprzedawcy zmusić do egzekwowania rozporządzenia, 
którego spełnienie mogłoby zagrozić zdrowiu lub życiu klienta. 
Zmuszanie sprzedawców do wymuszania takiego zachowania stanowi 
bezpośrednie naruszenie ich i klienta wolności oraz praw określonych 
w Konstytucji, przede wszystkim art. 31 ust. 2 
(Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny).
Konsument jest osobą fizyczną dokonującym z przedsiębiorcom czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego), a wystawienie rzeczy w 
miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za 
ofertę sprzedaży (art. 543). W związku z tym oświadczenie o przyjęciu 
oferty poczytuje się za zawarcie umowy (art.70 §1) i sprzedawca 
zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu (art. 543 [1] §1). 
Umyślna bez uzasadnionej przyczyny odmowa sprzedaży towaru w 
przedsiębiorstwie handlu detalicznego stanowi wykroczenie przeciwko 
interesom konsumentów zgodnie z art. 135 Kodeksu wykroczeń. 
Co za tym idzie, sprzedawca nie ma też uprawnień do ograniczenia grona 
klientów do tych, którzy podlegają wybranym przez niego obowiązkom. 
Odmowa sprzedaży ze względu na obowiązki, którym podlega lub nie 
podlega klient, jest przejawem dyskryminacji, a wymaganie uprzednio 
spełnienia obowiązku, z którego jest zwolniony jest niedopuszczalne. 

Wprowadzony do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 46b określa zasady, które mogą być ustanowione 
rozporządzeniem na wypadek wystąpienia stanu epidemii o charakterze i w 
rozmiarach przekraczających możliwość działania właściwych organów administracji 
rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Pkt. 4 tego artykułu nadaje 
Radzie Ministrów uprawnienia do nałożenia obowiązków stosowania środków 
profilaktycznych przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, tj. wyłącznie takie, 
które są hospitalizowane, znajdują się w izolacji, izolacji w warunkach domowych lub 
na kwarantannie albo zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. (nie dotyczy osób 
zdrowych)

BROŃMY SWOJEJ WOLNOŚCI !

Prawo jest po stronie obywatela
Ponadto art. 31 Konstytucji wyraźnie mówi:

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.

I w związku z art. 2, 7 ,30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 68, 78, 83, 
92, 233 Konstytucji RP :

Każdy obywatel ma prawo decydować o swoim ciele. 
Jest to podstawowa wolność. Nikt nie ma prawa zmuszać np do:
 1.  Mierzenia temperatury.
 2.  Noszenie maseczki na twarzy 
 3.  Przeprowadzania bez wyrażnej zgody jakichkolwiek 
       testów medycznych
 4.  Do używania płynów dezynfekcyjnych, które niszczą
       naturalną barierę ochronną naskórka i prowadzą 
       do obniżenia odporności.

W Polsce w Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. Izba Karna, 
sygn. akt III KK 14/15) odnośnie świadomej zgody stwierdził: 
1. Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu 
leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od 
strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej 
przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) 
decyzji.
2. Brak przy wykonywaniu zabiegu leczniczego któregokolwiek z elementów 
wypełniających istotę omawianej zgody oraz świadczących o samym fakcie jej 
udzielenia należy traktować jako równoznaczny z wykonaniem tego zabiegu bez 
zgody, wypełniającym znamię przestępstwa z art. 192 § 1 KK.
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