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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie zasad dopuszczalnoÊci u˝ywania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów 
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie w:
1) pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji

przeznaczonych dla osób zatrzymanych,
2) pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji

wyznaczonych do wykonywania aresztu w celu wy-
dalenia,

3) policyjnych izbach dziecka,
4) strze˝onych oÊrodkach dla cudzoziemców podlega-

jàcych wydaleniu,
5) oÊrodkach dla uchodêców,
6) pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Stra˝y

Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych,

zwanych dalej „obiektami”.

§ 2. 1. Palenie wyrobów tytoniowych w obiektach
jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych do
tego przez dyrektorów (dowódców, komendantów, kie-
rowników) tych obiektów.

2. Miejsca, w których palenie wyrobów tytonio-
wych jest dozwolone, wyznacza si´ w odr´bnych i za-
mykanych pomieszczeniach oraz oznacza si´ je w wi-
doczny sposób.

3. Je˝eli w obiekcie nie mo˝na spe∏niç warunków,
o których mowa w ust. 2, miejsca, w których palenie
wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogà byç wy-
znaczone na zewnàtrz obiektu, z wyjàtkiem obiektów,
o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 6.

§ 3. 1. W obiektach, o których mowa w § 1 pkt 1, 2,
4 i 6, dopuszcza si´ mo˝liwoÊç palenia wyrobów tyto-
niowych przez osoby pozbawione wolnoÊci, zwane da-
lej „osadzonymi”, w celach i pokojach mieszkalnych.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo
Stra˝y Granicznej, w której znajdujà si´ obiekty, o któ-
rych mowa w ust. 1, wyznacza cele i pokoje mieszkal-
ne dla osadzonych palàcych wyroby tytoniowe.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 7813 — Poz. 1163

3. Je˝eli nie mo˝na spe∏niç warunku okreÊlonego
w ust. 2, dopuszcza si´ palenie wyrobów tytoniowych
poza celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszcze-
niach wyodr´bnionych i odpowiednio przystosowa-
nych, w czasie wyznaczonym przez kierownika jednost-
ki organizacyjnej Policji albo Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Palenie wyrobów tytoniowych w policyjnej
izbie jest dopuszczalne tylko przez pracowników i tylko
w palarniach spe∏niajàcych wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844).

2. Dzieci umieszczone w policyjnej izbie dziecka nie
mogà byç Êwiadkami palenia wyrobów tytoniowych.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki


