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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W niniejszym oświadczeniu chciałbym poprzeć inicjatywę ustawowego zakazu palenia papierosów w sa-

mochodach podczas przewożenia dzieci, co postuluje grupa lekarzy i prawników z Gdańska. Stosowne do-

kumenty z argumentacją prawną i zdrowotną złożyli w Ministerstwie Zdrowia prawnik – dr hab. Małgorzata 

Balwicka-Szczyrba z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego, i lekarz – dr n. med. Łukasz Bal-

wicki z Zakładu Zdrowia Publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dane dotyczące zdrowia dzieci, w obecności których pali się tytoń, są zatrważające. Według informacji 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego co czwarty palący Polak pali papierosy w obecności dzieci, a prawie 

40% palaczy przyznało, że robią to także w domu. Badania medyczne nie pozostawiają złudzeń: dzieci będą-

ce biernymi palaczami są bardziej podatne na choroby. To głównie nawracające zapalenia płuc, zapalenia 

ucha środkowego, astma i większa podatność na niektóre nowotwory. 

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed działaniem tyto-

niu i wyrobów tytoniowych. Mam nadzieję, że uda się w ramach przygotowywanych zmian wypracować 

skuteczne mechanizmy ochrony dzieci przed skutkami kontaktu z dymem tytoniowym podczas przewożenia 

ich samochodem. Zakaz palenia w samochodach prywatnych podczas przewozu dzieci nie powinien być 

uznany za zbytnią ingerencję w prywatność obywateli. Zdrowie dzieci wydaje się wartością ważniejszą niż 

zasada i prawo do swobodnego dysponowania własną prywatnością. 

Obecna propozycja dotyczyłaby objęcia zakazem palenia w prywatnych i służbowych samochodach oso-

bowych w obecności dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia. Trzeba przy tym podkreślić, iż rozwią-

zanie takie stosowane już jest w niektórych państwach na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, we Francji, w 

Australii i na Cyprze oraz na terenie części USA i Kanady. 

Chciałbym przy okazji podkreślić, iż proponowane rozwiązania prawne to nie pierwsza inicjatywa lekarzy 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotycząca ochrony zdrowia obywateli przed skutkami palenia. Do 

wprowadzenia ważnych zmian w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami działania tytoniu i wyro-

bów tytoniowych w minionych latach przyczynił się onkolog prof. dr hab. Jacek Jassem. Zainspirował on 

m.in. zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych takich jak szkoły, szpitale czy lokale gastronomiczne. 
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