
ZARZĄDZENIE NR 127/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) zarządza się. co następuje:

§1.

Mając na uwadze ustawę z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1446 ze zm.), art. 51 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1668 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 
października 2018 r. w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

1. Na terenie i w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego zabrania się palenia wyrobów 
tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych - papierosów 
elektronicznych.

2. Zarządzający obiektami lub najemcy zobowiązani są do umieszczania w widocznych 
miejscach wymaganego oznakowania graficznego wraz z opisem słownym informującego 
o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

§2.

1. Rodzaje obowiązujących znaków graficznych wraz z opisami określa załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Oznakowanie wymienione w § 1. ust. 2 należy umieścić przede wszystkim przy drogach 
wjazdowych i bramkach wejściowych na teren obiektów, a także przy wejściach do 
obiektów, powinny być dobrze widoczne i umocowane w sposób trwały na wysokości 
1,5 - 2,0 m.

§3.

Zarządzający obiektami lub najemcy mogą wyznaczyć na terenie kierowanych przez siebie 
wydziałów palarnie stanowiące wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i 
ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do 
palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych lub 
palenia papierosów elektronicznych zaopatrzone w wywiewną instalację mechaniczną lub 
system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub 



substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do 
innych pomieszczeń.

§4.

Osoby nie stosujące się do uregulowania § 1 ust. 2 podlegają karze przewidzianej w art. 13 
ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1446 ze zm.).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


