
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 195/2021

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-45/21

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie KUL

Na podstawie art.  5 ust.  1  pkt 3  ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.  o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 276) oraz § 25 ust. 1

Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obowiązuje zakaz palenia wyrobów

tytoniowych i papierosów elektronicznych.

2. Zakaz dotyczy wszystkich pomieszczeń, a w szczególności biurowo-administracyjnych, naukowo-

dydaktycznych,  higieniczno-sanitarnych,  gospodarczych,  technicznych  we  wszystkich  obiektach

należących lub użytkowanych przez KUL, a także dziedzińca wewnętrznego Gmachu Głównego oraz

terenu znajdującego się przed Kościołem Akademickim KUL.

§ 2

1. Palenie wyrobów tytoniowych i  papierosów elektronicznych jest  możliwe tylko w wyznaczonych

i oznakowanych miejscach poza budynkami KUL, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

2. Administratorzy obiektów zobowiązani są do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich

oznaczeń słownych i graficznych, informujących o możliwości palenia lub o zakazie palenia tytoniu

poza miejscami wydzielonymi.

3. W przypadku  domów  studenckich  decyzje  określone  w  ust. 1 podejmowane  są  w  uzgodnieniu

z radami mieszkańców domów studenckich.

4. Administrator  obiektu  może  wyłączyć  spod  zakazu  indywidualne  pokoje  w  obiektach  służących

celom mieszkalnym.

§ 3

Za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych wprowadzonym niniejszym zarządzeniem stosuje się:

1) w stosunku do pracowników – Regulamin Pracy KUL, 



2) w stosunku do studentów oraz doktorantów – Statut KUL.

§ 4

Na  terenie  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  reklama  oraz  promocja  wyrobów

tytoniowych i papierosów elektronicznych są zabronione.

 

§ 5

Wykonanie  niniejszego zarządzenia  powierza  się  Sekcji Ochrony,  Monitoringu i  Wewnętrznej  Straży

Porządkowej w Dziale Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz administratorom poszczególnych

obiektów.

§ 6

Traci  moc  zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 stycznia 2016 r.  w sprawie zakazu palenia  wyrobów

tytoniowych na terenie KUL (Monitor KUL poz. 9/2016 ze zm.). 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.

z up. Rektora KUL:

ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
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