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Krajowe regulacje prawne

elektronicznych papierosów

i nowatorskich wyrobów tytoniowych 



Elektroniczne papierosy:

Celem dyrektywy jest

zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw

członkowskich dotyczących (…) wprowadzania do obrotu i etykietowania

pewnych wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, mianowicie

papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz wyrobów

ziołowych do palenia.



„PAPIEROS ELEKTRONICZNY”

oznacza wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary

zawierającej nikotynę za pomocą ustnika lub wszelkie elementy tego wyrobu,

w tym kartridże, zbiorniczki i urządzenia bez kartridża lub zbiorniczka.

Papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego

napełniania, za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiorniczka lub

wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych.



DODATKOWE PRZEPISY

• wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych młodzieży

poniżej 18 roku życia;

• wprowadzenie w miejscach sprzedaży ostrzeżeń tekstowych dotyczących

zakazu sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia;

• ograniczenie miejsc palenia papierosów elektronicznych;

• wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych lub pojemników

zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół

i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych

a także w automatach.





„NOWATORSKI WYRÓB TYTONIOWY”

oznacza wyrób tytoniowy, który:

nie jest żadnym z następujących:

papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń

do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do

stosowania doustnego;



NOWATORSKIE WYROBY TYTONIOWE 

• Nowatorskie wyroby tytoniowe mogą być udostępniane po raz pierwszy w 

celu dalszej sprzedaży albo udostępniane po raz pierwszy w celu 

wprowadzenia do obrotu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora wydawanego 

na podstawie zgłoszenia producenta lub importera. 

• Zgłoszenia nowatorskich wyrobów tytoniowych dokonuje się w postaci 

elektronicznej, w terminie co najmniej 6 miesięcy przed dniem planowanego 

udostępnienia, Inspektor wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w 

terminie 5 miesięcy od dnia zgłoszenia. 

• Zezwolenie może zostać wydane wyłącznie na nowatorski wyrób tytoniowy 

spełniający wymagania określone dla wyrobu tytoniowego do palenia albo 
wyrobu tytoniowego bezdymnego



Badania naukowe

Palenie wśród młodzieży 

• Obecnie 3,6 mln! małoletnich użytkowników elektronicznych papierosów

w Stanach (dane FDA) 1 

• WHO wskazuje Polskę jako państwo z największym na świecie 

odsetkiem osób nieletnich, które kiedykolwiek paliły elektroniczne 

papierosy wynoszącym: 62,1% (4,2 mln!) 2

• E-papierosy w Polsce cieszą się największą popularnością wśród młodzieży: 

ich aktualni użytkownicy rekrutują się najczęściej spośród osób w przedziale 

wiekowym 18 – 24 lata 3

1. Cullen KA, Ambrose BK, Gentzke AS, Apelberg BJ, Jamal A, King BA. Notes from the Field: Increase in use of electronic cigarettes and any 

tobacco product among middle and high school students — United States, 2011–2018. MMWR Morbid Mortal Wkly Rep. 2018;67(45):1276–

1277; 

2. FCTC/COP8/10; 

3.„Konsumpcja nikotyny” Raport z badań ilościowych zrealizowany przez COBOS na zlecenie Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 

Warszawa 2018 r. 



Informacja o wyrobach tytoniowych

Zgodnie z danymi „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego
na temat postaw wobec palenia tytoniu”, zrealizowanego przez TNS
Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mimo obowiązującego
w Polsce zakazu reklamy wyrobów tytoniowych, co trzeci palacz
(2,8 mln!) wyrobów tytoniowych spotykał się z promocją
i marketingiem papierosów, w szczególności w punktach ich
sprzedaży.

Konsumenci będący odbiorcami "informacji o wyrobach tytoniowych„
w punktach sprzedaży odbierali tego rodzaju działania jako zwykłą
reklamę wyrobów tytoniowych. W związku z tym podczas prac
implementujących dyrektywę 2014/40/UE do prawa krajowego podjęto
decyzję o usunięciu przedmiotowej definicji z ustawy.





DYREKTYWA 2040/14/UE 

• Art. 13 zakazuje sugerowania, że dany wyrób tytoniowy jest mniej
szkodliwy niż inne;

• Pkt. 25 preambuły dyrektywy tytoniowej:

„Przepisy dotyczące etykietowania należy dostosować także

do nowych dowodów naukowych. Na przykład dowiedziono,

że informacje o poziomie wydzielanych substancji smolistych,

nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym, zamieszczane

na opakowaniach jednostkowych papierosów, wprowadzają

konsumentów w błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci sądzą,

że pewne papierosy są mniej szkodliwe niż inne.”



Z jednej strony, w celu ograniczania promocji wyrobów tytoniowych, przepisami

dyrektywy restrykcyjnie uregulowane jest etykietowanie opakowań wyrobów

tytoniowych z drugiej strony propozycja umożliwienia informowania o cechach

danego produktu niewątpliwie ma za zadanie na dopuszczenie formy reklamy

wybranych wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi np. poprzez

informacje, że tego rodzaju produkty posiadają mniej substancji smolistych.



NOWATORSKIE WYROBY TYTONIOWE

• 30 kwietnia 2019 r. FDA dopuściła w do sprzedaży nowatorskie wyroby
tytoniowe (po 2 latach analiz!);1

• W państwach Unii Europejskiej dopuszcza się sprzedaż tego rodzaju
wyrobów od 2016 r. (w Polsce rejestracja trwa pół roku!);2

• FDA również podkreśla, że decyzja dopuszczająca do sprzedaży
nowatorskie wyroby tytoniowe nie jest w żaden sposób związana
z potwierdzeniem, że tego rodzaju wyroby są w jakimkolwiek
stopniu zdrowsze.

1. www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarket-tobacco-

product-application-pathway;

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży

wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 127, str. 1



AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY

• Zgodnie z przepisami dyrektywy 2040/14/UE po 20 maja 2020 r.

sprzedaż papierosów mentolowych w Polsce zostanie zakazana

(od 20% do 30% polskiego rynku1).

• Po 20 maja 2020 r. powstaje premiowana pozycja zarówno

dla nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych

papierosów (wyróżnia się ponad 7 764 różnego rodzaju aromatów

charakterystycznych2).

W związku z epidemią palenia elektronicznych papierosów przez

młodzież FDA w marcu 2019 r. poinformowała, że planuje podjąć

działania mające zakazać używania aromatów charakterystycznych

od września 2021 r. (oprócz mentolu, tytoniu i mięty)3.

1."Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na Polską Gospodarkę”, CASE, Warszawa 2018 r.; 
2.Zhu S, Sun J, Bonnevie E, Cummins S, Gamst A, Yin L et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation. 
Tobacco Control. 2014;23(suppl 3):iii3-iii9. 
3.www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fda-commissioner-scott-gottlieb-md-advancing-new-policies-aimed-preventing-youth-
access 









PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA INNYCH PAŃSTW

• Francja zakazuje informacji dotyczących promocji technologii wolnej

od dymu tytoniowego jednoznacznie wskazując, mimo innego

stanowiska branży tytoniowej, że są to próby obejścia zakazu reklamy

wyrobów tytoniowych (Wyrok sądowy z dnia 15 maja 2019 r.).

zdjęcia: 
1.https://www.autosport.com/f1/news/141908/ferrari-removes-mission-winnow-logo-for-australia; 
2. https://www.grandprix247.com/2019/03/05/ferrari-to-drop-mission-winnow-from-car-livery-for-australia/. 



A Better Tomorrow 

źródło: www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOB9DNXK 



FDA kampania przeciw paleniu elektronicznych papierosów wśród 

młodzieży 

https://www.youtube.com/watch?v=zYuyS1Oq8gY 

https://www.youtube.com/watch?v=zYuyS1Oq8gY


• Finlandia jest pierwszym państwem na świecie, który zapowiedział, że będzie

całkowicie wolny od tytoniu w 2030 r. (tzw. ”Endgame”). Finlandia przewiduje

redukcję odsetka osób palących z 16% do maksymalnie 5% w 2030 r.;

• Holandia zapowiedziała zdecydowane działania mające na celu ograniczanie

promocji rynku nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych

papierosów, oceniając tego rodzaju produkty jako istotne zagrożenia dla

promocji pokolenia całkowicie wolnego od palenia wyrobów tytoniowych i

wyrobów powiązanych (COP9 obędzie się w Holandii).



E-papierosy –

nowe wyzwanie dla zdrowia publicznego 



Widok osoby wypuszczającej dym z czegoś w rodzaju dużego długopisu 

dawno przestał już szokować. Pojawia się natomiast pytanie –

na ile nowa moda/przyzwyczajenie/nałóg

mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 

użytkowników e-papierosów







E-PAPIEROS – WYBRANE FAKTY 

• Elektroniczny system dostarczający nikotynę powszechnie zwany

e-papierosem 

• Element grzewczy podgrzewa płyn inhalacyjny (e-liquid) do temperatury 

około 200-300oC, tworząc aerozol dostarczany drogą inhalacji do układu 

oddechowego użytkownika (Caponnetto et al., 2012)

BATERIA 

USTNIK 

POJEMNIK NA E-LIQUID umożliwia ponowne napełnienie 
e-papierosa roztworem inhalacyjnym (e-liquidem) 

ELEMENT GRZEWCZY Z MIKROCZIPEM 
po wykryciu przepływu powietrza 
("zaciągnięcia"), mikroprocesor przekazuje do 
elementu grzewczego sygnał, skutkujący 
podgrzaniem płynu (e-liquidu) 

Źródło: Opracowanie na podstawie zdjęcia z domeny publicznej. 



Szacuje się, że w sprzedaży dostępne jest ponad 15 000 różnych smaków e-liquidu! 



E-liquid (1) 

• Od 30% do 70% użytkowników e-papierosów samodzielnie przygotowuje 

e-liquidy (Farsalinos et al., 2014; Wong et al., 2017; wyniki własne) 



E-liquid (2) 

• E-papierosy stanowią również nowy sposób inhalacji kannabinoidami i 

innymi substancjami psychoaktywnymi 

























MIT 1

• Aerozol z e-papierosa to tylko para wodna i nikotyna

W aerozolu z e-papierosa zidentyfikowano m.in.: (McAuley et al., 2012; Goniewicz et al., 2014;

Hahn et al., 2014)

acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, propanal, nikotynę, aceton, o-metyl-
benzaldehyd, karcinogenne nitrozaminy

MIT 2

• E-papierosy są w 95% mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy

MIT 3

• E-papierosy to skuteczne narzędzie w rzucaniu palenia



Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, około 9 milionów

Polaków nałogowo pali papierosy. Jak wynika z raportu WHO, blisko

połowa polskich nastolatków w wieku 13-15 lat ma za sobą próby palenia,

a im wcześniej dana osoba sięga po papierosa, tym większe jest

prawdopodobieństwo, że zostanie nałogowym palaczem.

Obecnie palenie papierosów to nie tylko nałóg, ale też pewnego rodzaju

moda. Młodzież zaczyna palić, bo wszyscy w szkole próbują.

Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL

zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20

zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny

tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może

powodować u niektórych nastolatków szybki

rozwój uzależnienia.



PODSUMOWANIE 

• E-papierosy to nowe źródło uzależniającej nikotyny, szczególnie popularne
wśród nastolatków i młodych dorosłych.

• Wzrost świadomości społecznej na temat wpływu e-papierosa na zdrowie
jest jednym z kluczowych działań pozwalających ograniczyć liczbę
użytkowników e-papierosów.

• Istnieje pilna potrzeba edukacji młodzieży w wieku szkolnym na temat
uzależniającego potencjału e-papierosów i skutków zdrowotnych
wynikających z vapowania.



Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają! 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół,

przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał

informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym

przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi

papierosami.

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM 

ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf
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