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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

i wyrobów tytoniowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w tytule ustawy po wyrazach "wyrobów tytoniowych" dodaje się wyrazy "oraz ustawy

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej";

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "wyroby tytoniowe" - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak

papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka a także inne wyroby, w tym

elektroniczne inhalatory nikotyny i inne wyroby o podobnym działaniu

zawierające tytoń lub jego składniki, w szczególności nikotynę, z wyłączeniem

produktów leczniczych zawierających nikotynę,";

3) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa

w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,";
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4) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 1a wyrazy "odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne

informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku

transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu"" zastępuje się

wyrazami "czytelną i widoczną informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na

danym terenie lub w środku transportu";

5) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Poniżej należy wskazać miejsce i sposób zgłoszenia ewentualnego naruszenia tego

zakazu.";

6) w art. 1 w pkt 3, w art. 5a w ust. 1 skreśla się wyrazy "(a w szczególności w hotelach,

schroniskach, domach studenckich, domach zakonnych)";

7) w art. 1 w pkt 3, w art. 5a w ust. 3:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) w hotelach,

3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,",

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "szkół i placówek systemu oświaty, a także placówek

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach o pomocy

społecznej,",

c) w pkt 5 skreśla się wyrazy "innych niż wymienione w pkt 3 i 4",

d) skreśla się pkt 6 i 8;

8) w art. 1 w pkt 3, w art. 5a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej

dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod

zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne,

wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do

innych pomieszczeń.";

9) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 5 na końcu dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem sklepów

wolnocłowych";
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10) w art. 1 w pkt 8, w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży

wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,";

11) w art. 1 w pkt 9, w ust. 2 wyrazy "wyrobów imitujących wyroby tytoniowe" zastępuje

się wyrazami "przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych";

12) w art. 4 wyrazy "po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "po

upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 62. posiedzeniu ustawy o zmianie

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

wprowadził do niej 12 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat uzupełnił tytuł ustawy o wskazanie, że zmiana dotyczy także

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl § 96 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej

(ZTP), jeżeli jedną ustawą nowelizującą zmienia się kilka ustaw, w jej tytule należy wymienić

tytuł każdej zmienianej ustawy. Wspomniana zasada znajduje wyjątek tylko wówczas, gdy

jedną nowelą zmienia się wiele ustaw, a ich wyczerpujące wskazanie w tytule

powodowałoby, że byłby on rażąco długi. Także wówczas jednak tytuł musi zawierać

wskazówkę, że nowela modyfikuje więcej niż jedną ustawę. Analizowana nowelizacja,

wbrew jej tytułowi nowelizuje nie tylko ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ale także ustawę o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej.

Uchwalając poprawkę nr 2 Senat postanowił rozszerzyć definicję określenia "wyroby

tytoniowe" o elektroniczne inhalatory nikotyny i inne wyroby o podobnym działaniu

zawierające tytoń lub jego składniki. Zdaniem Izby, rosnące zainteresowanie tymi wyrobami

sprawia, że dla bezpieczeństwa konsumentów powinny one zostać objęte rygorami ustawy.

Celem poprawki nr 3 jest objęcie zakazem palenia tytoniu terenu jednostek

organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy

społecznej. Poprawka ta uściśla zakaz, który w przedłożeniu sejmowym był nieprecyzyjny i

pozostawiał pole do interpretacji.

W poprawce nr 5 Senat zobowiązał właściciela lub zarządzającego obiektem lub

środkiem transportu, w których palenie tytoniu jest zabronione, aby w informacji o zakazie

palenia wskazywał także miejsce i sposób zgłoszenia ewentualnego naruszenia zakazu.

Poprawka nr 7 modyfikuje przepis określający katalog obiektów objętych zakazem

palenia, w których dopuszcza się tworzenie palarni. Senat postanowił, że palarnie będzie

można tworzyć w hotelach i obiektach służących obsłudze podróżnych. Całkowity zakaz

palenia ma natomiast obowiązywać w szkołach i placówkach systemu oświaty, placówkach

opiekuńczo-wychowawczych oraz w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do

użytku publicznego. Ponadto poprawka zamyka katalog miejsc, w których tworzenie palarni
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będzie dopuszczalne. W opinii Izby pozostawienie tego katalogu otwartym czyni go w istocie

iluzorycznym, ponieważ palarnia będzie się mogła znaleźć w każdym pomieszczeniu

dostępnym do użytku publicznego.

Poprawka nr 8 zmierza do zaostrzenia zasad tworzenia pomieszczeń dla osób

palących w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych. Pomieszczenie takie będzie mogło

być urządzone tylko w lokalach z co najmniej dwoma izbami przeznaczonymi do konsumpcji,

jeżeli właściciel lub zarządzający zapewni, aby było ono zamknięte i wentylowane.

Przyjmując poprawkę nr 9 Senat wyłączył sklepy wolnocłowe spod zakazu

sprzedaży wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym. Senatorowie uznali, że są

one poddane nadzorowi, który w praktyce uniemożliwia nabycie wyrobów tytoniowych

osobom nieletnim.

W poprawce nr 10 Senat postanowił uzupełnić przepis ustanawiający

odpowiedzialność karną za naruszenie ustawy. W opinii Izby, skoro stypizowano jako

wykroczenie czyn polegający na nieumieszczeniu informacji o zakazie palenia tytoniu w

obiekcie lub środku transportu, wykroczeniem powinno być tym bardziej nieumieszczenie

informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Poprawka nr 12 skraca vacatio legis przepisu dotyczącego nowego sposobu realizacji

obowiązku zamieszczania ostrzeżeń o szkodliwości na wyrobach tytoniowych innych niż

papierosy. Zachowanie interesów przedsiębiorców wprowadzających do obrotu takie wyroby

nie może, zdaniem Senatorów, korzystać z daleko idącej ochrony ze strony ustawodawcy,

ponieważ pozostawałoby to w sprzeczności z ideą i celem ustawy.

Pozostałe poprawki mają zapewnić ustawie jednolitość terminologiczną i właściwą

precyzję.


