
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



ZAŁĄCZNIK I 

Biblioteka wybranych dokumentów źródłowych 

Palacze żyją krócej. 

   

Palenie powoduje choroby układu krążenia oraz jest przyczyną 
zawałów serca i udarów. 

   

Palenie jest przyczyną raka płuc. 

   

Palenie szybko uzależnia, nie zaczynaj palić. 
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Rzucając palenie zmniejszasz ryzyko śmiertelnych chorób serca i 
płuc. 

   

Palenie może być przyczyną powolnej i bolesnej śmierci. 

   

Palenie jest przyczyną starzenia się skóry. 

   

Palenie może zabijać plemniki i obniża poziom płodności. 
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Palenie może zmniejszyć przepływ krwi i powoduje impotencję. 

   

Dym zawiera benzen, nitrozoaminy, formaldehyd oraz cyjanowodór. 

   

Palenie w okresie ciąży szkodzi twojemu dziecku. 

   

Chroń dzieci: nie każ im wdychać dymu z twojego papierosa. 
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W rzuceniu palenia może pomóc Ci lekarz lub farmaceuta. 

   

Skorzystaj z pomocy i rzuć palenie. 
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ZAŁĄCZNIK II 

Specyfikacje techniczne do druku 

Ostrzeżenia mieszane muszą być kopiowane bez dokonywania żadnych zmian w ich 
proporcjach lub kolorach. 

Ostrzeżenia mieszane są zaprojektowane jako całość i nie wolno ich zmieniać. 

Jako wymóg minimalny, ostrzeżenia mieszane muszą być drukowane przy pomocy 
czterokolorowego ekranu /-CMYK-/ : 133 linie na cal. 
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