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1. Która z dwóch zasadniczych koncepcji proponowanych w sekcji IV byłaby bardziej 
odpowiednia dla realizacji inicjatywy antynikotynowej: całkowity zakaz palenia we 
wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i miejscach pracy czy zakaz z wyłączeniami 
przyznawanymi wybranym kategoriom miejsc? 
 
Mając na uwadze rozpowszechnienie epidemii nikotynizmu, straty zdrowotne i ekonomiczne 
ponoszone przez społeczeństwo oraz doświadczenia płynące z funkcjonujących w Polsce od 
10 lat ograniczeń palenia tytoniu, właściwe jest przyjęcie kompleksowego podejścia 
skutkującego zakazem palenia tytoniu we wszystkich zamkniętych lub częściowo 
zamkniętych miejscach pracy (w tym także nauki, służby, wypoczynku), w obiektach 
publicznych i w określonych miejscach (sytuacjach) w otwartej przestrzeni, z dopuszczeniem 
możliwości wyodrębnienia w zakładzie pracy pomieszczenia przeznaczonego do palenia 
tytoniu. 
 
 
2. Która z opcji politycznych przedstawionych w sekcji V byłaby bardziej wskazana i 
właściwsza z punktu widzenia propagowania idei środowisk wolnych od dymu? Jaką formę 
interwencji UE należy uznać za konieczną dla osiągnięcia celów polityki antynikotynowej? 
 
W wyborze dróg realizacji celu, jakim jest ochrona ludności przed narażeniem na dym 
tytoniowy, należy mieć na uwadze dwie okoliczności: 1) skala zagrożenia i powszechna 
akceptacja dla zwiększania ochrony przemawia za sposobami sprzyjającymi powszechnemu 
wdrażaniu skutecznej ochrony przed ETS w całej Europie; 2) różnorodność uwarunkowań 
społeczno-kulturowych w poszczególnych krajach członkowskich, przemawia za 
dostosowywaniem tempa eliminowania dymu tytoniowego z życia społecznego do lokalnych 
uwarunkowań. 
Dlatego należałoby wykorzystać motywującą siłę zaleceń Komisji lub Rady i zawarte w nich 
rekomendacje do osiągnięcia określonych celów, umożliwiając krajom członkowskim 
dostosowanie rozwiązań prawnych, kampanii edukacyjnych itp. działań do specyficznych 
warunków panujących w danym kraju. Należałoby również zapewnić możliwość wymiany 
informacji i doświadczeń, uzgadnianie działań wielostronnych, monitorowanie i ocenę 
postępów, zgodnie z założeniami otwartej metody koordynacji. 
 
 
3. Czy można wskazać inne jeszcze dane ilościowe lub jakościowe dotyczące skutków 
zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wynikających z polityk antynikotynowych, które 
powinny być wzięte pod uwagę? 
 
Wszystkie badania dotyczące ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na dym 
tytoniowy, zarówno z palonego papierosa jak i ETS, potwierdzają zasadność ocen i wniosków 
zawartych w Zielonej Księdze. Na uwagę zasługują dane potwierdzające skuteczność 



rozwiązań prawnych ograniczających narażenie na ETS. W 1995 r. narażenie na dym 
tytoniowy w miejscu pracy deklarowało 46% niepalących, zaś po 10 latach funkcjonowania 
zakazu palenia w pomieszczeniach zakładów pracy – tylko 12%. W tym samym czasie 
odsetek niepalących narażonych na dym tytoniowy w środowisku domowym (którego prawne 
ograniczenia nie dotyczą) nie zmienił się pozostając na poziomie 33 – 34 %. Pozwala to 
odnosić się z optymizmem do spodziewanych efektów dalszych działań legislacyjnych, 
informacyjnych i edukacyjnych. 
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