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.Bezpieczny. Papieros 
 

JEŚLI JUŻ MUSISZ PALIĆ 

PRZESTRZEGAJ ZAKAZÓW PALENIA  
w miejscach publicznych, w lesie, w hotelach  
i na stacjach benzynowych  

PAL TYLKO W MIEJSCACH WYZNACZONYCH 

Gdy palisz – miej w pobliżu 
popielniczkę. Stawiaj  
ją na stabilnym podłożu,  
aby uniknąd przypadkowego 
wysypania jej zawartości  
na materiały palne. 

Jeśli nie masz popielniczki 
pod ręką, popiół możesz 
strącad (i wypalonego 
papierosa wyrzucid) do puszki 
aluminiowej np. po napoju, 
do butelki lub słoika, itp.  
Musi to byd „naczynie” 
z materiału niepalnego 
(metalowe lub szklane).  
Może, ale nie musi byd napełnione wodą. 

Popiół strącaj do popielniczki regularnie – nie czekaj, 
aż spalony odcinek z żarem sam odpadnie, bo  zawsze 
może spaśd i podpalid Twoje ubranie, dywan, kanapę 
lub fotel. 

Papierosa zgaś skutecznie – zanurz w wodzie, 
dokładnie przydeptaj, przygnied w popielniczce. 

Zgaszonego „peta” wrzud do popielniczki lub kosza  
na śmieci – niektóre kosze mają specjalne miejsca  
do wyrzucania papierosów (inną komorę niż na 
pozostałe śmieci) lub też tacę wypełnioną piaskiem. 

NIGDY NIE PAL! 

 NIE PAL W ŁÓŻKU – wiele osób tak właśnie 
straciło życie 

 NIE PAL NA STACJI PALIW – to chyba oczywiste 

 NIE PAL W SAMOCHODZIE – możesz spowodowad 
pożar, a nawet jeśli nie – to „zarobisz” mandat,  
bo palenie w samochodzie jest zabronione przez  
przepisy o ruchu drogowym 

 NIE PAL W POMIESZCZENIACH 
ZABEZPIECZONYCH CZUJKAMI DYMOWYMI,  
bo możesz wywoład alarm pożarowy, 
niepotrzebną ewakuację, interwencję straży 
pożarnej i w konsekwencji dostad mandat lub karę 
więzienia 

 NIE PAL w pobliżu otwartych pojemników  
z farbami, rozpuszczalnikami, benzyną oraz przy 
materiałach łatwo ulegających zapaleniu  
(np. wata, pył drzewny, worki foliowe)! 

 NIE PAL w pobliżu stacji redukcyjnych gazu 
ziemnego i propan-butan (LPG), bo doprowadzisz 
do wybuchu! 

JEŚLI POCZUJESZ GAZ – ZGAŚ PAPIEROSA  
i WEZWIJ STRAŻ POŻARNĄ! 

CZY WIESZ, ŻE… 
…w UE dochodzi do ponad 30 tys. pożarów rocznie  

wywołanych niedopałkami papierosów?  

W takich pożarach ginie ponad 1000 osób  
a 4000 odnoszą obrażenia.  

Dlatego od listopada 2011r. na terenie UE dostępne mogą 
byd tylko bezpieczne papierosy ze specjalną bibułką,  

które mają zmniejszyd  
liczbę śmiertelnych ofiar pożarów o 40%. 
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