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  USTAWA 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) „wyroby tytoniowe” - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, ta-
kie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, 
zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczni-
czych zawierających nikotynę, 

3) „wyroby tytoniowe bezdymne” - wyroby tytoniowe przeznaczone do 
wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w in-
nej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających niko-
tynę,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) „reklama wyrobów tytoniowych” - rozpowszechnianie komunikatów, 
wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli z nimi związa-
nych, a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby 
tytoniowe, nieróżniące się od nazw i symboli graficznych wyrobów ty-
toniowych, służących popularyzowaniu marek wyborów tytoniowych; 
za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych 
pomiędzy firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem 
wyrobami tytoniowymi,”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) „promocja wyrobów tytoniowych” - publiczne rozdawanie wyrobów 
tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, 
premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, oferowanie wyrobów 
tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wy-
drukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie 
konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 88, poz. 

554, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274. 

Opracowano na pod-
stawie Dz. U. z 2010 
r. Nr 81, poz. 529. 



©Kancelaria Sejmu  s. 2/5 

2010-10-19 

oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania 
wyrobów tytoniowych, bez względu na formę dotarcia do adresata,”, 

d) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) „palarnia” - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i 
ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, słu-
żące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wy-
wiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, 
aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.”;  

2) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach in-
nych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których 
mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o po-
mocy społecznej, 

3) na terenie uczelni, 

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt  
1 i 2,  

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku 
publicznego, 

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiek-
tach służących obsłudze podróżnych, 

8) na przystankach komunikacji publicznej, 

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w któ-
rym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w wi-
docznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne infor-
mujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub 
środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tyto-
niu”.”, 

c) uchyla się ust. 2 i 3; 

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określo-
nego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom 
mieszkalnym. 

Alfar
Wyróżnienie
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2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw we-
wnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozpo-
rządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych 
na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu 
osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i 
służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony 
niepalących przed dymem tytoniowym. 

3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię: 

1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,  

2) w hotelach, 

3) w obiektach służących obsłudze podróżnych, 

4) na terenie uczelni, 

5) w pomieszczeniach zakładów pracy, 

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. 

4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-
rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przezna-
czonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określone-
go w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone 
w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do 
innych pomieszczeń.”;  

4) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W 
miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i 
czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych 
osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów ty-
toniowych)”.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie 
samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.”; 

5) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitują-
cych opakowania wyrobów tytoniowych.”; 

6) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na opakowaniach wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, innych 
niż papierosy, występujących w handlu detalicznym, których najbardziej 
widoczne, największe płaszczyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2, 
ostrzeżenia o szkodliwości zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 
cm2 na każdej z tych płaszczyzn.”; 

7) w art. 12: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) reklamuje, promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe wbrew postano-
wieniom art. 8 ust. 1 i 2,”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) eksponuje w punktach sprzedaży przedmioty imitujące opakowania 
wyrobów tytoniowych wbrew postanowieniom art. 8 ust. 3”; 

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:  

 „Art. 13. 1. Kto: 

1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o 
zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom 
art. 6, 

2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środ-
kiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umiesz-
cza informacji o zakazie palenia tytoniu  

 podlega karze grzywny do 2 000 zł. 

2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami okre-
ślonymi w art. 5  

  podlega karze grzywny do 500 zł. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w 
trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”; 

9) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmie-
niu: 

„2. W razie popełnienia czynu określonego w art. 12 pkt 5, sąd może orzec 
przepadek przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych 
stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły one 
własności sprawcy.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 
r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) w art. 4 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substan-
cji w dymie papierosowym.”. 

 

Art. 3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

                                                 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, 
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105.  
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Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 
1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

  


