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APEL Nr 8/21/P-VIII 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 28 maja 2021 r.   

 

o podjęcie działań zmierzających do radykalnego ograniczenia dostępności 
wyrobów tytoniowych 

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje, aby przy okazji zbliżającego się 

Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa rozpoczęta została publiczna dyskusja na 

temat doprowadzenia do radykalnego ograniczenia sprzedaży wyrobów tytoniowych 

w Polsce.  

 Trucizna, którą codziennie wtłaczają do płuc miliony polskich palaczy zabija 

rocznie ponad 70 tysięcy ludzi, to tak jakby z mapy kraju nagle wymazać Kalisz, 

Legnicę albo Siedlce, to więcej niż zabija smog. Co roku z powodu biernego palenia 

umiera na świecie milion ludzi. Niestety coraz częściej palą nieletni. Alarmujące dane 

przedstawił niedawno Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład 

Higieny. Z badań przez niego przeprowadzonych wynika, że ponad połowa 

sięgających po produkty tytoniowe w pierwszej kolejności wybiera papierosy. Powody 

są dwa: społeczne przyzwolenie i cena. Papierosy w Polsce są zbyt tanie, przez co 

łatwo dostępne dla młodzieży i osób mniej zamożnych, często też słabiej 

wykształconych, co sprzyja wejściu w nałóg.  

 Obecnie mamy około 8 milionów palaczy nad Wisłą a to najlepszy dowód na 

nieskuteczność wszystkich kampanii antytytoniowych, oraz porażki prowadzonej 

polityki antynikotynowej i prozdrowotnej przez ostatnie trzy dekady. Traktowanie 

palenia papierosów jako słabości rozmiękczyło restrykcyjne podejście do nich 

w wielu sferach. Mając na uwadze te doświadczenia apelujemy o rozważenie zmiany 

w walce z problemem palenia. Profilaktyka w obecnym wydaniu to za mało, brakuje 

też wyraźnego rozróżnienia w stosunku do alternatyw dla papierosów w kontekście 

poziomu szkodliwości. Celem polityki antytytoniowej powinno być redukowanie 

szkodliwych efektów palenia papierosów, także przez informowanie nałogowych 

palaczy o produktach bezdymnych. Ważne, by jasno zaznaczyć różnice w podejściu 

regulacyjnym do takich produktów w oparciu o badania naukowe. Powyższym 

działaniom powinna towarzyszyć o wiele ostrzejsza niż dotąd prewencja, gdy mowa 

o nieletnich. Potrzebne są zdecydowane kroki, które stopniowo i w niedalekiej 

przyszłości pozwolą dojść do całkowitego wyrugowania papierosów z krajowego 
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rynku. Radykalne działania jako pierwsza podejmuje Nowa Zelandia, która chce 

zakazać sprzedaży papierosów już od 2025 roku, tak by pokolenia urodzone  

w pierwszej dekadzie XXI wieku nie miały dostępu do tej trucizny.  

 Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje 

o stworzenie mapy drogowej dla Polski bez papierosów. Dokument pokazywałby 

ścieżkę, którą stopniowo mogłyby podążać instytucje publiczne by ów cel osiągnąć. 

Stwórzmy Polskę wolną od papierosów by dzisiejsze dzieci wchodząc w dorosłość 

nie znały smaku trucizny i papierosowego dymu. Zwracamy się też do przedstawicieli 

Kościołów i Gmin Wyznaniowych, by publicznie poparli kierunek wspomnianych 

zmian oraz wspomogli go swym autorytetem. Wprowadzenie w perspektywie zakazu 

sprzedaży papierosów oraz otoczenie odpowiednią opieką nałogowców pozwoli na 

skuteczne przeciwstawienie się epidemii palenia papierosów i chorób odtytoniowych, 

którą dotąd przegrywamy. 

 

 


