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Palenie  wyrobów tytoniowych
– czynne i bierne zagro¿enia chemiczne

W artykule przedstawiono niektóre aspekty szkodliwego oddzia³ywania wyrobów tytoniowych 
na ludzi na³ogowo pal¹cych i niepal¹cych, sposoby ochrony przed produktami wydzielanymi 
z pal¹cych siê wyrobów tytoniowych oraz przytoczono obowi¹zuj¹ce i tworzone przepisy 
prawne reguluj¹ce problemy palenia w miejscach publicznych wraz ze spodziewanymi po-
zytywnymi skutkami dla osób biernie pal¹cych.

Smoking  tobacco products – active and passive chemical hazards
This article presents selected aspects of the harmful impact of tobacco products on com-
pulsive smokers and non-smokers, as well as means of protection against agents emitted by 
lit tobacco products. It also discusses current regulations and drafts of future regulations on 
smoking in public and their expected positive results for non-smokers.

Wstêp
D³ugotrwa³e pobieranie nikotyny przez 

organizm ludzi zatrudnionych w zak³adach 
produkuj¹cych wyroby tytoniowe oraz przez 
na³ogowo za¿ywaj¹cych te wyroby prowadzi 
do pogorszenia siê stanu zdrowia, w tym 
uszkodzeñ uk³adu kr¹¿enia (sercowo-naczy-
niowego), a u pal¹cych w wyniku nieustan-

nego dra¿nienia dymem dróg oddechowych 
do chronicznego nie¿ytu pêcherzyków p³uc-
nych i uszkodzeñ nab³onka tchawicy oraz 
zachorowañ alergicznych i astmy.

W artykule scharakteryzowano zwi¹zki 
chemiczne, na które nara¿eni s¹ zarówno 
pracownicy przedsiêbiorstw sektora przemys³u 
tytoniowego, jak i czynni oraz bierni palacze, 
opisano sposoby minimalizowania ryzyka 

z tym zwi¹zanego, a tak¿e przytoczono obo-
wi¹zuj¹ce i tworzone przepisy prawa, regulu-
j¹ce problemy palenia wyrobów tytoniowych 
w miejscach publicznych.

Choroby wywo³ywane przez nikotynê
W zak³adach produkcji papierosów, cy-

garetek, cygar, tytoniu fajkowego, machorki 
i tabaki spotyka siê stê¿enia py³u tytoniowego 
w granicach 1,8-351 mg/m3 i obecno�æ w nim 
nikotyny w stê¿eniach 0,03-13,8 mg/m3 [2]. 
Te ilo�ci alkaloidu wywo³uj¹ u pracowników 
zak³adów atrofiê �luzówek nosa, prze³yku 
i krtani, bolesne zapalenia, bronchity, uszko-
dzenie spojówek czy martwicê rogówki. 
Mo¿liwe s¹ tak¿e bóle g³owy, utrata apetytu, 
rozstroje nerwowe i niedokrwisto�æ. D³u¿sze 
dzia³anie py³u prowadzi do czêstych zaburzeñ 
uk³adu kr¹¿enia. Liczba ludzi z podwy¿szonym 
ci�nieniem têtniczym w zak³adach tytoniowych 
ok. 2-krotnie przewy¿sza testy kontrolne. 
Mo¿liwo�æ zatrucia chronicznego bywa nie-
jednokrotnie potêgowana przez czêste za-
¿ywanie tytoniu, ponadto pojawia siê ryzyko 
wyst¹pienia raka jamy ustnej (warg, jêzyka, 
prze³yku, krtani), p³uc, ¿o³¹dka, trzustki, nerek, 
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NIKOTYNA

Alkaloid wystêpuj¹cy w ro�linie zwanej tytoniem (Nicotiana tabacum L). W jej strukturze chemicznej 
wystêpuje pier�cieñ pirydynowy oraz pier�cieñ pirolidynowy zmetylowany przy azocie. W normal-
nych warunkach jest ciecz¹ paln¹, a jej pary s¹ ciê¿sze od powietrza, z którym tworz¹ mieszaniny 
wybuchowe [1-3].

Nikotyna przenika do organizmu cz³owieka przez b³ony �luzowe i skórê. Charakteryzuje siê wyso-
k¹ toksyczno�ci¹ i specyficzno�ci¹ farmakologicznego dzia³ania na uk³ady nerwowe – centralny  
i o�rodkowy. 

Nikotyna
IUPAC: 3-(N-metylopirolidy-2-ylo)-pirydyna

(1-metylo-2-pirydynopirolidyna)
Nicotina tabacum L.

CAS 54-11-5; UN 1654; RTECS QS5250000;
Indeks 614-001-00-4; WE 200-193-3
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pêcherza moczowego lub uk³adu rozrodczego. 
Pracownicy czêsto skar¿¹ siê na bóle i uczucie 
d³awienia w p³ucach.

W zakresie chorób skórnych obserwowa-
nych u krajaczy li�ci tytoniu mog¹ wystêpowaæ 
dermatozy i egzemy, uczuleniowe zmiany 
skórne, w tym czêste uszkodzenia i starzenie 
siê naskórka oraz wyst¹pienie ³amliwo�ci 
paznokci. W tab. 1. przedstawiono informacje 
o dawkach nikotyny i towarzysz¹cych im ob-
jawach chorobowych.

Niebezpieczne produkty spalania tytoniu
Spalaniu wyrobów tytoniowych towarzy-

szy emisja substancji chemicznych w postaci 
gazów, par, a tak¿e mgie³ i dymów. Powstaj¹ 
one w trakcie tlenia siê tytoniu, koszulek 
papierosów, barwników z gilz, �rodków kle-
j¹cych, spowalniaczy, nawaniaczy, nawil¿aczy 
i konserwantów tytoniu oraz innych dodatków 
wprowadzanych w trakcie produkcji, a przede 
wszystkim z substancji smolistych wydzielaj¹-
cych siê z tytoniu. Analiza chemiczna tytoniu 
oraz produktów jego spalania potwierdzi³a 
obecno�æ w dymie i popiele kilku tysiêcy zwi¹z-
ków chemicznych ró¿nych klas – organicznych 
i nieorganicznych, w tym setki zwi¹zków 
bardzo toksycznych, rakotwórczych. W tab. 2.
przedstawiono dane, dotycz¹ce ró¿nych ga-
tunków tytoniu uprawianych w kilku krajach 
�wiata – zawarto�ci w dymie tytoniowym 
najbardziej toksycznych substancji smolistych, 
nikotyny oraz N-nitrozoamin. Inne informacje 
zwi¹zane z wybranymi substancjami chemicz-
nymi wystêpuj¹cymi w produktach spalania 
wyrobów tytoniowych, stosowanej klasyfikacji 
i oznaczeñ zagro¿eñ zebrano w tab. 3.-6.

Historia choroby
Za¿ywanie li�ci tytoniu przez cz³owieka 

zaczê³o siê ju¿ kilka tysiêcy lat temu, kiedy 
to stwierdzono, ¿e sok tej ro�liny wywo³uje 
ró¿ne reakcje organizmu, pocz¹wszy od stop-
niowego podniecenia nerwowego, pobudzenia 
oddychania czy wzrostu apetytu, do objawów 
bardziej z³o¿onych zwi¹zanych z uzale¿nie-
niem siê od jej przyjmowania, zwiêkszonego 
pobudzenia, przyjemnych skojarzeñ, halu-
cynacji. Konsumentów nie zra¿a³o nawet to, 
¿e w wyniku za¿ywania wiêkszych dawek 
tytoniu mog³o doj�æ do utraty przytomno�ci, 
a nawet ¿ycia.

Prymitywny sposób przyjmowania tytoniu 
przez ¿ucie lub wdychanie tabaki, stopniowo 
ulepszany, ewoluowa³ do formy, polegaj¹cej 
na odurzaniu siê dymem z wysuszonych, 
pal¹cych siê li�ci, a w koñcu doprowadzi³ 
do wytworzenia produktów wdychanych 
do p³uc z tl¹cych siê wyrobów tytoniowych 
– cygar, papierosów, fajek. Ta droga wnikania 
nikotyny do organizmu cz³owieka i jej kontaktu 

Tabela 1. Dawki nikotyny dla cz³owieka i towarzysz¹ce im objawy chorobowe [2, 3]
Table 1. Doses of nicotine for a human and accompanying disease symptoms [2, 3]

Dawka 
jednorazowa, 
mg/cz³owiek

Objawy chorobowe

1 Nieprzyjemne pieczenie w ustach i gardle, �linotok, bóle ¿o³¹dka
2 Bóle i zawroty g³owy, os³abienie wzroku, trudno�ci w oddychaniu

3 – 4 Ogólne os³abienie, spadek ciep³oty koñczyn, md³o�ci i wymioty
> 4 Symptomy zagro¿enia ¿ycia – parali¿ uk³adu oddechowego, silne zak³ócenia pracy serca, udar 

mózgu
6 – 60 Dawki �miertelne dla cz³owieka

Tabela 2. Zawarto�æ substancji smolistych, nikotyny i wybranych N-nitrozoamin w tytoniu pochodz¹cym z ró¿nych krajów 
�wiata, wydzielanych w postaci dymu po wypaleniu 1  papierosa [4]
Table 2. Content of tarry substances, nicotine and selected N-nitrosamines in tobacco from various countries, emitted 
as smoke after smoking one cigarette [4]

Kraj Nr próbki

Sub-
stancje 

smoliste
Nikotyna NNN NNK Azotan 

(V)

mg/pap.
min.-maks.

tytoñ DSB
min.-maks. tytoñ DSB

min-maks.
mg/pap.

min-
maks.ng/papieros

Austria 5 9-15 0,7-0,9 42-172 306-1122 12-100 92-310 4,2-8,0
Belgia 7 13-16 1,0-1,3 38-203 504-1939 20-150 210-594 1,8-10,8
Francja 20 6-44 0,3-2,7 11-1000 120-6019 19-498 57-990 1,5-19,4
Niemcy 55 1-28 0,1-2,0 5-625 50-5316 NW-432 NW-1120 0,6-14,4
W³ochy 10 NA NA 21-1353 632-12454 8-1749 153-10745 6,2-13,3
Polska 6 NA NA 121-347 870-2760 38-105 104-450 4,4-12,8
Szwajcaria 3 12-15 0,9-1,2 121-226 1280-2208 69-124 450-554 6,4-7,8
W. Brytania 12 SSL-SSS NA 17-123 140-1218 18-103 92-433 1,4-8,0
USA 20 NA NA 54-197 993-1947 41-145 433-733 6,2-13,5
b. ZSRR 9 NA NA 23-312 60-850 4-40 NW-150 1,7-9,1

Oznaczenia: NNN – N-nitrozonornikotyna; NNK – 4- (N-nitrozometyloamino) -1- (3-pirydyl) -1-butanon; DSB – dym, 
strumieñ boczny (dym <4 mg/papieros; tytoñ < 50 mg/papieros); SSL – substancje smoliste poziom niski, SSS – substancje 
smoliste poziom �redni; NA – analitycznie nieoznaczony; NW – niewykryty

z receptorami zakoñczeñ nerwowych CUN 
okaza³a siê najkrótsza.

Potrzeby rynku w zakresie dostêpno�ci 
wyrobów tytoniowych wymusi³y postêp 
techniczny w ich produkcji – powsta³ przemys³ 
tytoniowy, a jego produkty znalaz³y ogromny 
zbyt na ca³ym �wiecie. W efekcie gwa³townie 
zwiêkszy³y siê uprawy tytoniu.

To, co wydawa³o siê du¿ym odkryciem 
w minionych wiekach, w których uznawano 
tytoñ za lek, z czasem sta³o siê rodzajem 
snobizmu, mod¹, wzorem do na�ladowania, 
nastêpnie ekstrawagancj¹ – niestety zaczê³o 
przynosiæ op³akane skutki zdrowotne dla 
ludno�ci i niepowetowane szkody w �rodo-
wisku. Stwierdzono, ¿e nikotyna jest bardzo 
toksycznym zwi¹zkiem chemicznym dla wielu 
organizmów zwierzêcych – dzia³a bowiem 
destruktywnie na komórki cia³a przy wch³a-
nianiu par i dymu, w kontakcie ze skór¹ oraz 
po po³kniêciu, wywo³uje te¿ uzale¿nienia. 
Jest toksyczna i niebezpieczna dla �rodowiska, 
w tym dla organizmów wodnych. Mo¿e po-
wodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne 
zmiany w �rodowisku wodnym.

Wyj�cie cz³owieka z na³ogu za¿ywania 
wyrobów tytoniowych przebiega stopniowo 
i w ³agodniejszy sposób ni¿ w przypadku zale¿-
no�ci od narkotyków, poniewa¿ po wstrzymaniu 
siê od palenia tytoniu nie wystêpuj¹ tak silne 
reakcje emocjonalne i „g³ód” nikotynowy, jak 
to ma miejsce u morfinistów czy kokainistów.

Najbardziej rozpowszechnionym wspó³-
czesnym wyrobem tytoniowym s¹ papierosy. 
Ich wytwarzanie sposobem przemys³owym 
odbywa siê na wielk¹ skalê i w ponad 300 
gatunkach ró¿ni¹cych siê budow¹, wype³nie-
niem, smakiem, zapachem, rozprowadzanych 
w handlu w paczkach licz¹cych od 20 do 40 
papierosów ró¿nej d³ugo�ci od 64 do 110 mm 
oraz zawarto�ci podstawowych sk³adników 
– nikotyny, substancji smolistych i dodatków. 
Li�cie tytoniu odpowiednio spreparowane 
przez procesy fermentacyjne oraz substancje 
aromatyzuj¹ce, konserwuj¹ce, utrzymuj¹ce 
wilgotno�æ, �wie¿o�æ, smak, reguluj¹ce czas 
spalania siê papierosa, powoduj¹ce odczucie 
„mocy”, a tak¿e substancje niezbêdne przy 
procesach technologicznych – kleje, barwniki 
itp., podlegaj¹ krojeniu na w¹skie wst¹¿ki, 
którymi automaty nape³niaj¹ gilzy bibu³kowe 
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zaopatrzone w filtry (równie¿ odpowiednio 
spreparowane) lub gilzy pozbawione filtru. 
Gotowe papierosy pakowane s¹ w pude³eczka, 
paczki i kartony wygodne w u¿ytkowaniu lub 
transporcie. Ilo�æ sk³adników podstawowych 
w papierosach klasyfikuje je na grupy: mocne, 
normalne, lekkie, super lekkie i ultra lekkie.

Rodzimy rynek
W Polsce produkcj¹ papierosów i innych 

wyrobów tytoniowych zajmuj¹ siê wyspecja-
lizowane przedsiêbiorstwa, tworz¹ce sieæ kilku 
du¿ych wytwórców i szereg mniejszych zak³a-
dów o kapitale zagranicznym i polskim, m.in. 
Philip Morris Polska, Imperial Tobacco Polska, 
Scandinavian Tobacco Polska, British American 
Tobacco Polska, Altadis Polska, Gallaher Polska, 
Zak³ady Tytoniowe w Lublinie i in. [8-9].

Przemys³ ten zatrudnia bezpo�rednio przy 
produkcji wyrobów tytoniowych ponad 7 tys. 
ludzi, wytwarzaj¹cych rocznie ponad 160 mld 
sztuk papierosów, z czego 100 mld wypalaj¹ 
mieszkañcy Polski. Dodatkowo na potrzeby 
tego przemys³u pracuje 60 tys. rolników upra-
wiaj¹cych na kilku tysi¹cach hektarów ziemi 
ró¿ne gatunki tytoniu.

Z publikacji i statystyk wynika, ¿e Polska 
nale¿y do �cis³ej czo³ówki krajów �wiata o naj-
wy¿szym wska�niku obywateli pal¹cych oraz 
najwiêkszej poda¿y tych wyrobów [10]. W Pol-
sce 1/4 mieszkañców to na³ogowi palacze 
tytoniu, regularnie pal¹cy do 20 papierosów 
dziennie. W�ród nich spory odsetek stanowi¹ 
nastolatki – uczniowie szkó³ gimnazjalnych 
i licealnych, studenci oraz m³odociani, rozpo-
czynaj¹cy ¿ycie zawodowe. To oni z up³ywem 
czasu nieustannie podnosz¹ wska�niki osób 
pal¹cych na³ogowo oraz liczbê tych, którzy 
powiêkszaj¹ statystykê zgonów. Proporcje 
umieraj¹cych na³ogowych palaczy do niepa-
l¹cych ludzi w przedziale wiekowym 15-65 lat 
wynosz¹ w przybli¿eniu 3 do 1.

Tabela 3. Wybrane substancje i zwi¹zki chemiczne wystêpuj¹ce w produktach spalania wyrobów tytoniowych. Klasyfikacja 
zagro¿eñ [2, 3, 5, 6]
Table 3. Selected substances and chemical compounds emitted by smoking tobacco products. Classification of hazards [2, 3, 5, 6]

Substancja
chemiczna

Postaæ
� zyczna
w 20 oC

Ilo�æ
w papierosie,

mg

NDS NDSCh
Klasy� kacja zagro¿eñ mg/m3

Aceton pary – 600 1800 Klasy� kacja:
F; R11; Xi; R36; R66; R67

Akroleina pary 0,008 – 0,260 0,05 0,1 Klasy� kacja:
F; R11; T+, R26; T; R24/25;
C: R34; N: R50

Aldehyd octowy pary – 5 – Klasy� kacja:
F+; R12 Rakotw. Kat.3; R40;
Xi R36/37

Amoniak (jego sole) pary, aerozol – 14 28 Klasy� kacja:
T; N R10-23-34-50

Chlorek winylu pary – 5 30 Klasy� kacja:
F+; R12; Rakotw. Kat. 1; R45

Cyjanowodór pary 100 0,3 – Klasy� kacja:
F+; R12; T+; R26; N; R50-53

Ditlenek azotu gaz – 0,7 1,5 Klasy� kacja:
T+; R26; C: R34

Estry kwasów 
t³uszczowych

pary – 200 – Klasy� kacja:
R10

Fenol aerozol – 7,8 – Klasy� kacja:
T; R24/25 C: R34

Formaldehyd gaz – 0,5 1,0 Klasy� kacja:
Rakotw. Kat.3; R40; T; R23/24/25
C: R34; R43

Hydrazyna aerozol – 0,05 0,1 Klasy� kacja:
R10; Rakotw. Kat. 2; R45
T; R23/24/25 C: R34
R43; N, R50-53

Kadm aerozol 0,22 – 0,50 0,01 – Klasy� kacja:
Rakotw. Kat. 2; R45;
Muta. Kat. 3; R68;
Repro. Kat. 3; R62-63; T+; R26;
T; R48/23/25; N; R50-53

Metanol pary – 100 300 Klasy� kacja:
F; R11; T; R23/24/25-39/23/24/25

2-Naftyloamina aerozol – 0 0 Klasy� kacja:
Rakotw. Kat.; 1, R45
Xn, R22; N; R51-53

Nikotyna pary 1,5 – 2,0 0,5
(0,1)

1,5 Klasy� kacja:
T+; R27; T; R25;N; R51-53

Nitrozoaminy pary – 0,0025 – Klasy� kacja:
Rakotw. Kat. 2; R45; Xn; R22
N: R51-53 

Py³ tytoniowy aerozol – 3 – Rakotwórczy 
Tlenek wêgla gaz – 23 117 Klasy� kacja:

F+; R12; Repro. Kat. 1; R61, T, R23-48/23
Substancje smoliste aerozol 10; 23 – 25 0,002 – Rakotwórcze

Oznaczenia: produkt bardzo toksyczny (T+),  produkt niebezpieczny dla �rodowiska (N), produkt ¿r¹cy (C), produkt 
wysoce ³atwopalny (F),  rodzaj zagro¿enia (R), warunki bezpiecznego stosowania (S) [6]

Tabela 4. Zawarto�æ WWA w dymie tytoniowym papierosów [7]
Table 4. The content of PAH in cigarette smoke [7]

WWA
Aktywno�æ 

rakotwórcza
dla zwierz¹t

Zawarto�æ 
WWA

Zawarto�æ 
WWA

wg IARC (1986 r.)
ng/papieros

Benzo [a] piren bardzo wysoka 101-108 10-50
Dibenzo [a, h]antracen wysoka 27-76 4-40
Benzo [b] � uoranten wysoka 38-48 4-30
Benzo [k] � uoranten wysoka 6-25 6-12
Dibenzo [a, i]piren wysoka 3-9 1,7-3,2
Dibenzo [a, h]piren wysoka 5-9,5 –
Dibenzo [a, c]antracen �rednia 60-76 –
Benzo [a] antracen �rednia 69-88 40-70
Chryzen �rednia 47 40-60
Koronen �rednia 2,6 –
Piren rakotwórczy 96-203 50-200
Fluoranten rakotwórczy 340-350 100-260
Benzo [g, h,i] perylen rakotwórczy 9-54 60
Benzo [e] piren promotor 10-44 5-40

Tabela 5. Zawarto�æ wybranych metali w dymie tytoniowym papierosów [7]
Table 5. The content of the chosen metals in the cigarette smoke [7]

Metal
Zawarto�æ Zawarto�æ wg IARC (1986 r.)

�g/papieros
Sód 0,4-0,42 1,3
Magnez 2,0-2,37 0,07
Chrom 0,3-0,5 0,004-0,069
Mangan 0,075-0,175 0,003
¯elazo 0,45 0,042
Kobalt 0,005-0,1 0,0002
Nikiel 0,1-0,3 0,0-0,51
Mied� 0,1-0,25 0,19
Cynk 2,2-5,5 0,012-0,022
Kadm 0,11-0,31 0,007-0,35
Glin 0,55-1,05 0,22
O³ów 0,3-0,55 0,017-0,98
Arsen 0,2-0,25 0,012-0,022
Selen 0,05 0,001-0,063
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Palenie bierne
Statystyki zachorowalno�ci oraz wska�nik 

zgonów populacji niepal¹cych mog³yby byæ 
mniej przera¿aj¹ce, gdyby w³a�ciwie postrzega-
ny by³ problem tzw. palenia biernego (tab. 7.). 
Polega on na tym, ¿e palacze na³ogowi, 
lekcewa¿¹c obecno�æ w ich otoczeniu osób 
niepal¹cych, zmuszaj¹ je do przebywania 
w atmosferze zanieczyszczonej dymem 
papierosowym i niejako automatycznego „za-
ci¹gania siê” nim. W konsekwencji – niepal¹cy 
s¹ zatruwani przez pal¹cych ze wszystkimi 
nastêpstwami chorobowymi. Bierne palenie 
jest tak samo szkodliwe jak czynne, bowiem 
organizm niepal¹cego nie jest uodporniony 
na dzia³anie nikotyny i innych sk³adników dymu 
tytoniowego. Efektem d³ugotrwa³ego lub po-
nawianego oddzia³ywania trucizn w „biernym 
paleniu” s¹ bóle i zawroty g³owy, nudno�ci, 
podra¿nienia uk³adu nerwowego, pobudzenie 
lub apatia, a w dalszej kolejno�ci wyst¹pienie 
niektórych chorób, w tym i nowotworowych, 
bêd¹cych udzia³em na³ogowo pal¹cych.

Prawna ochrona niepal¹cych
Obrona przed tego rodzaju zagro¿eniami 

znalaz³a swój odd�wiêk w tworzonym w wielu 
krajach prawie. W zak³adach produkcyjnych 
zakazy palenia wynikaj¹ z ogólnych przepisów 
bhp oraz z konieczno�ci ochrony zdrowia 
pracowników realizuj¹cych cykl produkcyjny. 
W tym zakresie w Polsce Kodeks pracy nakazu-
je wyposa¿anie pracowników w indywidualne 
�rodki ochrony (maski, poch³aniacze, ubiory 
robocze, �rodki higieny), a hal produkcyjnych 
i stanowisk pracy w �rodki techniczne ochrony 
zbiorowej w postaci urz¹dzeñ filtrowentylacyj-
nych i wymiany powietrza, a tak¿e w alarmy 
i �rodki ga�nicze [11].

Tabela 6. Zawarto�æ N-nitrozoamin w dymie tytoniowym papierosów [7]
Table 6. The content of the N-nitrosamines in the cigarette smoke [7]

Nitrozoamina
Zawarto�æ Zawarto�æ wg IARC (1986 r.)

ng/papieros
N-nitrozodimetyloamina 20-35 2-20
N-nitrozopirolidyna 66-82 1,5-30
N-nitrozonornikotyna 580-940 310
N-nitrozoanatabina 320-540 370
4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon 57-97 150

Tabela 7.   Liczba (w tys.) i odsetek zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wed³ug przyczyn w 2000 r.  [10]
Table 7. The number (in thousands) and percentage of deaths caused by smoking tobacco in accordance to causes in 
2000 [10]

Przyczyna zgonu
Mê¿czy�ni Kobiety Ogó³em

Wiek
35-69 70+ 35+ 35-69 70+ 35+ 35+

Nowotwory z³o�liwe p³uc 9,5
95%

5,5
93%

15,0
94%

1,7
71%

1,0
59%

2,7
67%

17,7
89%

Nowotwory z³o�liwe ogó³em 15,0
55%

8,2
41%

23,0
49%

2,2
12%

1,4
8%

3,6
10%

26,6
32%

Choroby uk³adu kr¹¿enia 13,0
37%

7,2
15%

21,0
25%

2,2
15%

2,8
4%

5,0
5%

26,0
15%

Choroby uk³adu oddechowego 2,2
63%

3,1
46%

5,3
51%

0,5
33%

0,9
14%

1,5
19%

6,8
38%

Inne choroby 6,2
21%

1,8
12%

8,0
18%

1,0
10%

0,7
3%

1,7
5%

9,7
12%

Wszystkie choroby 37,0
38%

20,0
23%

57,0
31%

5,9
13%

5,8
5%

12,0
7%

69,0
19%

W produkcji wyrobów tytoniowych wyma-
gane s¹ �rodki ochrony, w tym �rodki ochrony 
indywidualnej, które dobiera siê z uwzglêd-
nieniem stê¿enia substancji wystêpuj¹cej 
na danym stanowisku pracy, czasu nara¿enia, 
czynno�ci wykonywanych przez pracownika 
oraz wymagañ podanych przez producenta 
�rodka ochrony [3].

Zalecane jest stosowanie:
• odzie¿y wykonanej z materia³ów powleka-

nych lub py³oochronnej, rêkawic powlekanych 
(np. z vitonu lub kauczuku poliakrylonitrylowe-
go), obuwia ca³otworzywowego, gogli chro-

ni¹cych przed kroplami cieczy (w przypadku 
skompletowania z pó³mask¹)

• sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego 
w postaci pó³maski skompletowanej z filtropo-
ch³aniaczem A-P3 lub maski z filtropoch³ania-
czem A-P3. Klasê poch³aniacza nale¿y dobieraæ 
w zale¿no�ci od stê¿enia objêto�ciowego 
zwi¹zku toksycznego: klasê A do stê¿eñ 0,1% 
obj.; A2 do stê¿eñ 0,1 ÷ 0,5% obj. i klasê A3 
do stê¿eñ 0,5 ÷ 1% obj.

• w przypadku niedoboru tlenu (stê¿enie 
poni¿ej 17% obj.) lub gdy stê¿enie zwi¹zku 
toksycznego przekracza 1% obj., zaleca siê 
stosowanie autonomicznego lub stacjonarne-
go sprzêtu izoluj¹cego

• w sytuacji awaryjnej lub gdy stê¿enie 
substancji na stanowisku pracy nie jest znane, 
nale¿y stosowaæ �rodki ochrony indywidualnej 
izoluj¹ce organizm (kombinezon gazoszczelny 
skompletowany z izoluj¹cym sprzêtem ochro-
ny uk³adu oddechowego).

W Polsce prawem chroni¹cym niepal¹cych 
jest ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie 
zdrowia przed nastêpstwem u¿ywania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych [12]. Ustawa ta oraz 
pó�niejsze rozporz¹dzenia w³adz (np. zakaz 
palenia na przystankach komunikacji miejskiej, 
w autobusach i tramwajach, wagonach linii 
kolejowych, samolotach) nie by³y jednak ani 
w pe³ni respektowane, ani egzekwowanie. 
Dopiero pojawiaj¹ce siê w wielu krajach trendy 
skoñczenia z na³ogiem palenia tytoniu w miej-
scach publicznych spowodowa³y konieczno�æ 
dostosowania przepisów prawnych w Polsce 
do wymogów Unii Europejskiej i wprowadzenia 
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znowelizowanej ustawy „antynikotynowej” 
z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy 
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej [13]. Ustawa 
w swej istocie wymienia:

• obiekty i miejsca, na których obowi¹zywaæ 
bêdzie zakaz za¿ywania wyrobów tytoniowych

• rodzaje oznakowañ miejsc zakazu, oso-
by odpowiedzialne za oznakowanie zgodne 
z przepisami (przedstawione na rys.), instytu-
cje i osoby, które w drodze rozporz¹dzeñ re-
guluj¹ na podleg³ych im terenach kwestie stref 
wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony 
niepal¹cych przed dymem tytoniowym (mini-
sterstwa odpowiedzialne za obronê, porz¹dek 
publiczny, sprawiedliwo�æ, transport i in.)

• sposoby i miejsca wydzielone na za¿ywa-
nie wyrobów tytoniowych

• zakazy sprzeda¿y wyrobów tytoniowych
• formy i rodzaje kar za nieprzestrzeganie 

przepisów prawa
• informacje i ostrze¿enia o szkodliwo�ci 

za¿ywania wyrobów tytoniowych
• informacje o skutkach zdrowotnych dla 

na³ogowo i biernie pal¹cych wyroby tytoniowe
• formy reklamowania i promocji wyrobów 

tytoniowych.
Pracuj¹cy na³ogowi palacze wszystkich 

szczebli i profesji, w tym pracownicy reali-

zuj¹cy zadania w zak³adach przemys³owych, 
�rodkach transportu zbiorowego, biurach, 
placówkach naukowych, o�rodkach me-
dycznych, placówkach rz¹dowych i samo-
rz¹dowych, w miejscach pracy, spoczynku 
i chwilowej rekreacji musz¹ mieæ stworzone 
warunki do zaspokojenia na³ogu w postaci 
wydzielonych „palarni”. Miejscem takim mo¿e 
byæ „wyodrêbnione konstrukcyjnie od innych 
pomieszczeñ i ci¹gów komunikacyjnych po-
mieszczenie, odpowiednio oznaczone, s³u¿¹ce 
wy³¹cznie do palenia wyrobów tytoniowych, 
zaopatrzone w wywiewn¹ wentylacjê mecha-
niczn¹ lub system filtracyjny w taki sposób, 
aby dym tytoniowy nie przenika³ do innych 
pomieszczeñ” [13].

Pomieszczeniem spe³niaj¹cym wspomniane 
kryteria s¹ konstrukcje izolowanych kabin dla 
osób pal¹cych (fot.).

Podsumowanie
Dotychczasowe zwyczajowe „puszczanie 

dymka” przez pal¹cych pracowników niemal 
wszêdzie – na korytarzu, w toalecie, piwnicy 
itp. zosta³o zakazane, a „bierni palacze” oddy-
chaj¹cy powietrzem zanieczyszczonym przez 
swoich wspó³towarzyszy poczuj¹ siê bez-
pieczniejsi, dowarto�ciowani faktem ochrony 
ich zdrowia, a przez to bardziej zmotywowani 
do pracy.

Ochrona niepal¹cych przed osobami pa-
l¹cymi przez zmiany organizacyjno-prawne 
powinna byæ wzmocniona restrykcjami zaka-
zuj¹cym palenia w miejscach publicznych, tj. 
oddzielenia pal¹cych od niepal¹cych poprzez 
stworzenie „stref czystych od dymu tytonio-
wego” wszêdzie tam, gdzie jest to wskazane 
i konieczne.

Innym kierunkiem dzia³ania w kierunku 
ograniczenia lub wyeliminowania wyrobów 
tytoniowych jest deklaracja przyjêta w War-

Rys.  Znaki zakazu palenia (po lewej) oraz oznaczenia 
strefy dla palaczy (po prawej)
Fig.  Smoking ban (to the left) and smoking zone (to the 
right) signs

Fot. Wzory kabin dla osób pal¹cych wyroby tytoniowe [14, 15]
Photo. Exemplary cabins for smokers [14, 15]

szawie w 2002 r. na Europejskiej Konferencji 
na Rzecz Europy bez Tytoniu, która odbywa³a 
siê pod auspicjami �wiatowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), propaguj¹ca kontynuacjê walki 
z na³ogiem nikotynowym przy wykorzystaniu 
takich narzêdzi, jak:

• ujednolicenie prawa
• prowadzenie permanentnej edukacji 

spo³eczeñstw w zakresie podniesienia �wia-
domo�ci na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych 
z u¿ywania wyrobów tytoniowych

• wprowadzenie restrykcji finansowych 
przez podniesienie cen wyrobów tytoniowych

• kontynuacja walki z przemytnictwem 
i nielegaln¹ produkcj¹ wyrobów

• ca³kowity zakaz reklamowania wyrobów 
tytoniowych

• objêcie osób niepal¹cych ochron¹ prawn¹.
Wszystkie te postulaty s¹ ci¹gle aktualne.
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