
Polska wolna
od dymu tytoniowego od 15 listopada

Informacje wymagane
Zakaz palenia wmiejscach publicznych zmierza do ochrony

społeczeństwa przed niebezpiecznymi skutkami biernego pa-
lenia.

Bierny palacz, wdychając dym tytoniowy, otrzymuje potęż-
ną dawkę ponad 4000 toksycznych substancji chemicznych, z
których ponad 40 jest rakotwórczych.

Narażenie na dym tytoniowy powoduje nie tylko zmniej-
szenie pojemności płuc, osoby narażonej, ale także zwiększa
u niej ryzyko wystąpienia poważnych chorób, takich jak no-
wotwór płuc, astma czy choroby serca.

Dzieci palących rodziców narażone są na poważne infekcje
dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, nowotwory.
U niemowląt bierne palenie może być przyczyną nagłej
śmierci łóżeczkowej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że prze-
strzeganie regulacji antytytoniowych uratuje życie tysiącom
osób, zapobiegnie poważnym chorobom, a także pomoże w
utrzymaniu czystego i zdrowego środowiska.

Zakaz palenia został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, której ostatnia no-
welizacja, z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 81 poz. 529),
rozszerzyła listę miejsc publicznych wolnych od dymu tyto-
niowego.

Gdzie obowiązuje zakaz palenia?

a) na terenie zakładówopieki zdrowotnej orazw pomieszcze-

niach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia

zdrowotne,

b) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty

oraz pomocy społecznej,

c) na terenie uczelni,

d) w pomieszczeniach zakładów pracy,

e) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do

użytku publicznego,

f ) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

g) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz

w obiektach służących obsłudze podróżnych,

h) na przystankach komunikacji publicznej,

i) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

j) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do za-

baw dzieci,

k) w innych pomieszczeniach do użytku publicznego.

Kary:
Pamiętaj, że paleniewmiejscach, gdzie obowiązuje zakaz jest

wykroczeniem. Jeśli paliszw takichmiejscachgrozi Cimandat

nawet do 500 złotych.

Pamiętaj, że nieumieszczenie informacji o zakazie palenia jest

wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 2000 złotych.

Co mogę zrobić, żeby dostosować się do nowego prawa?
W miejscu, w którym obowiązuje zakaz palenia, masz pra-

wo zwrócić uwagę osobie palącej. Możesz poprosić ją o za-

przestanie palenia. Masz prawo do życia w środowisku wol-

nym od dymu tytoniowego!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzającym obiektem lub

pojazdem, które są objęte zakazem palenia, musisz w wi-

docznym miejscu umieścić znaki zakazu palenia (oznacze-

nie słowne i graficzne).

Znaki powinny być tak umieszczone, by Twoi klienci/pra-

cownicy/odwiedzający nie mieli wątpliwości, gdzie obo-

wiązuje zakaz palenia.

Czy mogę wyznaczyć palarnię?

Możesz wyznaczyć palarnię jedynie:

- w domach pomocy społecznej,

- w hotelach,

- w obiektach służących obsłudze podróżnych,

- na uczelniach,

- w pomieszczeniach zakładów pracy,

- oraz w lokalach gastronomiczno rozrywkowych.

Jeśli jesteś właścicielem lokalu gastronomiczno-rozrywkowe-

go dysponującego co najmniej 2 pomieszczeniami przezna-

czonymi do konsumpcji, możesz wyłączyć spod zakazu pale-

nia zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne. Pomieszczenie

to powinno być wyposażone w wentylację zapobiegającą

przedostawaniu się dymu do innych pomieszczeń.

wIeCej dowIesz sIę na:

www.gis.gov.pl, www.mz.gov.pl, www.wsse.rzeszow.pl


