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Przez lata UE wprowadzała stopniowo coraz 
bardziej rygorystyczne przepisy antytytoniowe. 
Komisja dokonuje obecnie przeglądu skutków 
dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych 
(2014/40/UE), znanej również jako „TPD2”, w celu 
przedstawienia wniosków dotyczących dodat-
kowych środków ograniczających konsumpcję 
tytoniu. W lutym 2021 roku, UE zasygnalizowała 
zamiar skupienia się na „zaostrzeniu regulacji 
dotyczących wyrobów”1.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komi-
sja może powrócić do swojej propozycji zakazu 
sprzedaży papierosów typu slim, środka, który 
został zaproponowany, a następnie odrzucony 
podczas negocjacji dotyczących Dyrektywy TPD2. 
Za papierosy typu slim uważa się zazwyczaj pa-
pierosy, których obwód nie przekracza 23 mm, 
w przeciwieństwie do zwykłych papierosów  
o standardowym rozmiarze, których obwód wy-
nosi około 25 mm.

Polska odczułaby skutki zakazu papierosów typu 
slim bardziej niż jakiekolwiek inne państwo 

1  Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi: Europe's Beating Cancer Plan, 3 lutego 2021 r., (dostęp 15 
kwietnia 2021 r.), dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
QANDA_21_344.

2  KPMG Projekt Stella, czerwiec 2020 r. Analiza badania pustych paczek. 
3  Kantar dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego 

na temat postaw wobec palenia tytoniu, październik 2019 r., dostępny na stronie: https://gis.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-

-GIS_2019.pdf.
4  19% polskich palaczy i osób, które niedawno rzuciły palenie opowiedziało się za wprowadzeniem 

zakazu sprzedaży papierosów typu slim w 2018 roku. Nogueira SO, Driezen P, Fu M, et al., Beyond 
the European Union Tobacco Products Directive: smokers’ and recent quitters’ support for further to-
bacco control measures (2016–2018), Tobacco Control, 16 marca 2021 r. (tylko online), dostępny pod 
adresem: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/03/16/tobaccocontrol-2020-056177.

członkowskie UE, biorąc pod uwagę silny krajowy 
rynek papierosów typu slim, przemysł uprawy 
i produkcji tytoniu oraz bliskość i powiązania  
z innymi rynkami, na których papierosy typu 
slim byłyby nadal dostępne. Jednocześnie nie ma 
dowodów na to, że zakaz papierosów typu slim 
miałby pozytywny wpływ na zdrowie populacji, 
biorąc pod uwagę, że palacze papierosów typu 
slim są bardziej skłonni do przejścia na inne pro-
dukty, a znaczna część z nich prawdopodobnie 
przejdzie na szeroko dostępne produkty niele-
galne, które nie podlegają kontroli i stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia. 

• Papierosy typu slim stanowią około 28,5% 
krajowego rynku papierosów, osiągając  
w 2019 roku 11 miliardów sztuk2. Dowody 
wskazują na to, że większość polskich palaczy 
nie jest ani zainteresowana rzuceniem pale-
nia3, ani nie popiera zakazu papierosów typu 
slim4. Polacy nie kojarzą kategorii papierosów 
typu slim z produktami o obniżonej szkodli-
wości. Ponadto, w zdecydowanej większości 
nie uważają papierosów typu slim za „atrak-

1. Streszczenie 
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cyjne” czy „kobiece”5. Łącznie dane te podwa-
żają twierdzenia unijnych ustawodawców, że 
rozmiar i wygląd pojedynczych papierosów 
może wprowadzać konsumentów w błąd  
i powodować błędne założenia6.

• Najnowsze dane europejskie pokazują, że 
wbrew wielu przypuszczeniom, osoby pa-
lące slimy są podzielone równomiernie 
według płci i wieku: produkty te nie są nie-
proporcjonalnie częściej wybierane przez 
młode kobiety7. Co więcej, palacze papiero-
sów typu slim wypalają mniej papierosów 
dziennie8 – zazwyczaj mniej niż dziesięć 

– niż palacze papierosów w standardo-
wym rozmiarze, którzy wypalają dziennie 
średnio 14,2 papierosa9. Liczby te sugeru-
ją, że jakiekolwiek szczególne skupienie się  
w regulacjach na papierosach typu slim jest 
niewłaściwie ukierunkowane, biorąc pod 
uwagę fakt, że slimy nie są używane głów-
nie przez młodych ludzi lub kobiety oraz że 
użytkownicy tych papierosów nie należą do 
najcięższych palaczy w UE. 

• Papierosy typu slim to znaczące źródło przy-
chodów dla 100 00010 detalistów na rynku 

5  Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 458 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu 
i papierosów elektronicznych, (dostęp: 30 maja 2017 r.), dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79003; https://europa.
eu/eurobarometer/surveys/detail/214.

6 Punkt (27) preambuły Dyrektywy 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 powiąza-
nych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE, dostępny na: 

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf.
7 Komisja Europejska, Preferencje i postrzeganie przez konsumentów określonych kategorii wyrobów 

tytoniowych i wyrobów pokrewnych, maj 2021 r., dostępny pod adresem: https://op.europa.eu/en/pu-
blication-detail/-/publication/c6378b33-b8a7-11eb-8aca-01aa75ed71a1.

8 Ibidem.
9 Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 506 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  

i papierosów elektronicznych, 3 lutego 2021 r., dostępny pod adresem: https://europa.eu/eurobarome-
ter/surveys/detail/2240.

10  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

11  Oxford Economics. Zwalczanie nielegalnego handlu: motywacje konsumentów, strategie interesariu-
szy, czerwiec 2018 r., dostępny pod adresem: https://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/
combatting-illicit-trade.

12  Belsat, Białoruskie władze chcą zwiększyć produkcję tytoniu i zasypać papierosami całą Europę, 12 
kwietnia 2017 r., dostępny pod adresem: https://belsat.eu/in-focus/ulady-belarusi-hochuts-pavyali-
chyts-vytvorchasts-tytunyu-i-zavalits-tsygaretami-usyu-europu/.

13  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

wyrobów tytoniowych w Polsce, szczególnie 
w czasie trwającej pandemii, z którą zmagają 
się detaliści różnej wielkości. Nawet utrata 
niewielkiej części rynku papierosów może 
mieć znaczący wpływ na ich obroty. 

 
• Dowody wskazują na to, że wielu konsu-

mentów o różnych dochodach jest gotowych 
zaryzykować zakup lub już kupuje produkty 
od nielegalnych podmiotów gospodarczych, 
między innymi dlatego, że szara strefa jest 

„jedynym dostępnym źródłem”11. W przypad-
ku papierosów typu slim, nielegalne i tanie 
produkty można łatwo znaleźć na rynkach 
internetowych, są one również łatwo dostęp-
ne za granicą na sąsiedniej Białorusi, gdzie 
zakłady produkujące papierosy zwiększają 
swoje moce produkcyjne12, oraz na Ukrainie. 
Zorganizowane grupy przestępcze prawdo-
podobnie uznają usunięcie z rynku bardzo 
popularnej kategorii produktów za obiecu-
jącą okazję.

• Polska posiada znaczący przemysł uprawy  
i produkcji tytoniu, reprezentujący około 0,5% 
całkowitego PKB i 2,2% wartości dodanej 
wniesionej przez polski przemysł13. 600 000 
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miejsc pracy jest uzależnionych od uprawy 
i produkcji tytoniu14. Jakość gruntów wyko-
rzystywanych pod uprawę tytoniu nie po-
zwala na prowadzenie innych dochodowych 
upraw15, a w sprzęt i urządzenia produkcyjne 
poczyniono znaczne inwestycje, których nie 
można przekierować. Gdyby miejsca pracy  
w sektorze tytoniowym zostały zlikwidowane, 
wysoko wykwalifikowana i wyspecjalizowa-
na siła robocza przemysłu tytoniowego wy-

14  Ibidem.
15  M. Kwalczyk, Uprawa tytoniu w Polsce coraz mniej opłacalna?, 17 czerwca 2019 r., dostępny pod 

adresem: https://www.agrofakt.pl/uprawa-tytoniu-polsce-coraz-oplacalna/.
16  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 

adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

magałaby przekwalifikowania się do pracy  
w innych branżach.

• Dochody podatkowe budżetu Polski z tytułu 
produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
wynoszą 28,7 mld zł16. Stanowią one 7,8 proc. 
całkowitych dochodów podatkowych bu-
dżetu państwa. Nawet niewielka redukcja 
produkcji i sprzedaży miałaby ogromne 
znaczenie. 
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2. Ogólnounijne przepisy regulujące produkcję  
i sprzedaż wyrobów tytoniowych

2.1. „TPD2” – Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE)

17  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliże-
nia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie 
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchy-
lająca dyrektywę 2001/37/WE. Dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
tobacco/docs/dir_201440_en.pdf.

W lutym 2014 r. Unia Europejska przyjęła zmie-
nioną dyrektywę w sprawie wyrobów tytonio-
wych, często określaną jako „TPD2”17, którą 
kraje członkowskie były obowiązane transpo-
nować do krajowych porządków prawnych do  
20 maja 2016 r. Celem dyrektywy było ustano-
wienie nowych, bardziej rygorystycznych zasad 
wytwarzania, prezentacji i sprzedaży papierosów, 
a także innych rodzajów tytoniu, papierosów 
elektronicznych i wyrobów ziołowych do palenia.

Niektóre z najbardziej zasługujących na uwagę 
środków regulacyjnych wprowadzonych przez 
TPD2, dotyczących papierosów, w tym również 
papierosów typu slim, są następujące: 

• Wymogi dotyczące umieszczania na opako-
waniach papierosów graficznych ostrzeżeń 
zdrowotnych zajmujących 65% górnego ob-
szaru przedniej i tylnej części opakowania.

• Ograniczenia dotyczące kształtu, w tym opa-
kowań przypominających szminki, a także 
wymóg, aby opakowania papierosów miały 
kształt prostopadłościanu.

• Zakaz stosowania paczek zawierających 
mniej niż 20 papierosów, co oznacza, że po-

wszechnie sprzedawane paczki 10 papie-
rosów typu slim również zostały zakazane.  

• Zakaz papierosów o „charakterystycznych”  
tj. wyraźnych aromatach, w tym owocowych  
i mentolowych.  

• Szczególne zezwolenie państwom członkow-
skim UE na wprowadzenie zakazu inter-
netowej sprzedaży wyrobów tytoniowych  
i e-papierosów.

Jednak pomimo wprowadzenia zakazu stoso-
wania opakowań papierosów typu slim, pra-
wodawcy unijni uznali, że zakazanie produkcji 
i sprzedaży samych papierosów typu slim nie 
jest właściwe. Podczas negocjacji TPD2 Polska 

– jako wiodące państwo członkowskie UE, w któ-
rym działają plantatorzy tytoniu i producenci 
wyrobów tytoniowych mający w założeniach 
Dyrektywy bezpośredni interes gospodarczy 

– skutecznie przeciwstawiła się propozycjom 
legislacyjnym, zmierzającym do wprowadzenia 
zakazu sprzedaży papierosów typu slim. Przyj-
mując z zadowoleniem decyzję o niezakazaniu 
kategorii, europoseł Bogusław Sonik (Europejska 
Partia Ludowa – EPP) powiedział: To duży sukces 
dla Polski i wyraz zdroworozsądkowego podejścia 
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europosłów. Nie zgadzamy się na nadmierną re-
gulację rynku i ingerencję w indywidualne wybory 
konsumentów18. Jego koleżanka z EPP, europosłan-
ka Małgorzata Handzlik powiedziała: Cieszę się, 
że dzisiaj cały Parlament potwierdził korzystną 
dla Polski opinię, którą przygotowałam do dyrek-
tywy tytoniowej w Komisji Rynku Wewnętrznego. 
Udało się m.in. wprowadzić okres przejściowy dla 
mentolu, usunąć zakaz sprzedaży papierosów typu 
slim, a także wprowadzić skuteczniejsze przepisy 
dotyczące śledzenia ruchu produktów tytoniowych, 
aby eliminować nielegalny handel19.

Chociaż ostatecznie zezwolono na pozostawie-
nie papierosów typu slim na rynku, w punkcie 

18  Parlament Europejski, Sprawozdanie nr 90/2013 z sesji Parlamentu Europejskiego, Strasburg, 7–10 
października 2013 r., dostępny pod adresem: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaul-
topisy/294/5/1/090.pdf.

19  Ibidem.
20  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliże-

nia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie 
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchyla-
jąca dyrektywę 2001/37/WE, dostępna na: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/
dir_201440_en.pdf.

21  Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi: Europe's Beating Cancer Plan, 3 lutego 2021 r., dostępny 
pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_344.

22  Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, 3 lutego 2021 r., do-
stępny pod adresem: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/
eu_cancer-plan_en.pdf.

23 Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 2014/40/
UE dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. 
20 maja 2021 r., dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52021DC0249&from=EN.

(27) preambuły TPD2 stwierdzono, że „Wyroby 
tytoniowe i ich opakowanie mogłyby wprowa-
dzać konsumentów w błąd, w szczególności 
młodych ludzi, gdy sugerują, że dane wyroby 
są mniej szkodliwe. Dotyczy to na przykład 
niektórych napisów lub cech, takich jak... „slim”. 
[Również]... rozmiar i wygląd poszczególnych 
papierosów mógłby wprowadzać konsumentów 
w błąd, wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe20. Sugeruje to, że unijni decydenci 
mają na uwadze przyszłe środki dotyczące 
papierosów typu slim, które ich zdaniem wpro-
wadzają konsumentów w błąd, dając do zro-
zumienia, że są mniej szkodliwe niż papierosy  
w standardowym rozmiarze. 

2.2. Potencjalne zmiany w przepisach UE dotyczących tytoniu

W lutym 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła 
zamiar podjęcia działań, które mają pomóc stwo-
rzyć „pokolenie wolne od tytoniu”21, w którym 
do 2040 r. konsumować tytoń będzie mniej niż 
5% populacji. W szczególności Komisja stwier-
dziła, że podejmie „zdecydowane działania”  
w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie wy-
robów tytoniowych, w tym „działania na rzecz 
pełnej przejrzystości w zakresie prostych opa-
kowań i całkowitego zakazu aromatów, (...) oraz 
zwalczania reklamy wyrobów tytoniowych, ich 
 

promocji i sponsorowania w Internecie i mediach 
społecznościowych”22. 

Ponadto w maju 2021 roku Komisja Europejska 
opublikowała swój przegląd stosowania unijnej 
dyrektywy tytoniowej (TPD). W sprawozdaniu za-
lecono, aby: „Dokładniej przeanalizować niektóre 
przepisy dotyczące opakowania/wyglądu opakowań 
jednostkowych, w szczególności wielkość ostrze-
żeń, zakaz stosowania elementów promocyjnych 
i „smukłych opakowań” oraz ściętych krawędzi”23.
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Biorąc pod uwagę, że planowana rewizja Dy-
rektywy w sprawie wyrobów tytoniowych ma 
skupić się na możliwościach dalszej regulacji 
produktów, możliwe jest, że poprzednie propo-
zycje dalszego wykluczenia niektórych wyro-
bów tytoniowych z rynku, takich jak papierosy 
typu slim, mogą powrócić. Jest to szczególnie 
prawdopodobne, ponieważ od momentu wdro-
żenia TPD2 segment papierosów typu slim rośnie  
w całej Europie, zarówno pod względem wolu-
menu, jak i udziału, pomimo spadku konsumpcji 
papierosów w standardowym rozmiarze. Z da-
nych Euromonitora wynika, że w 2020 roku na 
rynku UE sprzedano 45 mld sztuk papierosów 
typu slim, co stanowi 10,5% udziału w rynku,  
w porównaniu do 37 mld sztuk w 2015 roku, co 
stanowiło 7,5% udziału w rynku24.

24  Euromonitor Passport, uwaga – proszę zwrócić  
uwagę na wartość prognozowaną na 2020 r.  
Podstawa: cała UE, z wyłączeniem UK, Malty,  
Luksemburga i Cypru. 
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Papierosy typu slim stanowią około 28,5% pol-
skiego rynku papierosów, co stanowi około  
11 miliardów sztuk25. Te dane statystyczne opiera-
ją się na badaniach pustych paczek, ale warto za-
uważyć, że według danych Euromonitora udział 
papierosów typu slim w całym rynku papierosów 
wynosi aż 40%, co stanowi 18,2 miliarda sztuk 26.

25  KPMG Projekt Stella, czerwiec 2020 r. Analiza badania pustych paczek.
26  Euromonitor Passport 2020.
27  Euromonitor Passport 2020.

Polska jest najważniejszym pod względem wo-
lumenu rynkiem papierosów typu slim w UE. 
Pod względem udziału w rynku jest na drugim 
miejscu po Bułgarii27. W 2019 roku wartość całego 
krajowego rynku wyrobów tytoniowych szacuje 
się na 32,6 mld zł, co sugeruje, że krajowy rynek 
papierosów typu slim może być wyceniony na 
około 9,3 mld zł. 

3. Krajowy rynek tytoniu 

wykres 1     wielkość rynku papierosów typu slim

Źródło: KPMG, Project Stella, czerwiec 2020.
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3.1. Użycie i postrzeganie papierosów typu slim

28  Nogueira SO, Driezen P, Fu M, et al., Beyond the European Union Tobacco Products Directive: smokers’ 
and recent quitters’ support for further tobacco control measures (2016–2018), BMJ Tobacco Control, 
16 marca 2021 r. (tylko online), dostępny pod adresem: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/ear-
ly/2021/03/16/tobaccocontrol-2020-056177.

Decydenci powinni zadać sobie pytanie, czy kon-
sumenci, będący stroną zainteresowaną, byliby  
w rzeczywistości zwolennikami zakazu sprze-
daży papierosów typu slim. Zespół badaw-
czy obejmujący instytucje z całej UE i Ka-
nady starał się odpowiedzieć na to pytanie, 
wykorzystując dane z ankiet przeprowadzonych  
w 2016 i 2018 roku. W rezultacie badań stwier-
dzono, że w Polsce poparcie dla zakazu pa-
pierosów typu slim wśród palaczy i osób, któ-
re niedawno rzuciły palenie, wynosiło 19%  
w 2018 r., po znacznym spadku z 26% w 2016 r. 

Ten spadek poparcia powtórzył się również  
w Niemczech, na Węgrzech, w Grecji i Rumunii,  
a nieznaczny wzrost poparcia dla zakazu nastąpił 
jedynie w Hiszpanii (19% wobec 21%). Ogólnie 
rzecz biorąc, we wszystkich sześciu badanych kra-
jach, w latach 2016-2018 nastąpił spadek poparcia 
dla zakazu papierosów typu slim z 23% do 21%28. 

Nie dość, że apetyt na zakaz papierosów typu 
slim jest niewielki, to jeszcze poparcie dla niego 
spada w całej UE, a w Polsce znacząco. 

wykres 2    popracie palaczy i osób, które niedawno rzuciły palenie, dla zakazu papierosów typu slim 
 w sześciu państwach 

Źródło: Nogueira SO et al. Beyond the European Union Tobacco Products Directive: smokers’ and recent quitters’ 
support for further tobacco control measures (2016–2018), BMJ Tobacco Control. Marzec 2021
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3.2. Użycie i postrzeganie papierosów typu slim wśród mieszkańców Polski

29 Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 458 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  
i papierosów elektronicznych, 30 maja 2017 r., dostępny pod adresem: https://europa.eu/eurobarome-
ter/surveys/detail/2146.

30 Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 458 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  
i papierosów elektronicznych, 30 maja 2017 r., dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/comm-
frontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79003.

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Komisja Europejska, Preferencje i postrzeganie przez konsumentów określonych kategorii wyrobów 

tytoniowych i wyrobów pokrewnych, maj 2021 r., dostępny pod adresem: https://op.europa.eu/en/pu-
blication-detail/-/publication/c6378b33-b8a7-11eb-8aca-01aa75ed71a1.

34 Ibidem.

Decydenci unijni sugerują, że papierosy typu 
slim mają sprawiać wrażenie mniej szkodliwych, 
mimo że nie są wprowadzane do obrotu jako 
takie i zawierają te same składniki, co papierosy 
w standardowym rozmiarze.

Badania zlecone przez Komisję Europejską  
w 2017 r. wykazały, że zdecydowana większość 
Polaków – 91% – nie uważa, że papierosy typu 
slim są produktami o zmniejszonej szkodliwości29. 
Co więcej, 98% Polaków nie kojarzy papierosów 
typu slim z hasłem „pomagają schudnąć”30. Ist-
nieje niewiele lub nie istnieją żadne dowody 
wskazujące na to, że konsumenci papierosów 
typu slim są wprowadzani w błąd31. W rzeczy-
wistości tylko 7% uznało, że „łatwiej się je pali” 
niż papierosy w standardowym rozmiarze,  
a 79% Polaków nie zgodziło się ze stwierdze-
niem, że papierosy typu slim są „atrakcyjne (np. 
kobiece, eleganckie)”, co znacznie przewyższa 

średnią unijną wynoszącą 74%32. Kolejny, nie-
dawno opublikowany raport preferencji i po-
strzegania przez konsumentów określonych 
kategorii wyrobów tytoniowych i powiązanych, 
opracowany przez firmę konsultingową Open 
Evidence na zlecenie Komisji Europejskiej, po-
twierdził, że „konotacja kobiecości” związana  
z papierosami typu slim „jest słabiej zakorzenio-
na niż w przeszłości”33. Statystyki te pokazują, 
że konsumenci preferują tego typu papierosy  
w oparciu o inne czynniki. 

W raporcie Open Evidence zauważono również, 
że wbrew historycznym założeniom dotyczącym 
marketingu papierosów typu slim skierowanego 
do młodych kobiet, „częstość palenia papierosów 
typu slim [sic!] wśród kobiet i mężczyzn jest 
niemal równa”34. Wśród osób w wieku 18–25 lat 
różnica w częstości palenia między kobietami  
i mężczyznami wynosiła zaledwie 2%, a w grupie 
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wiekowej 26+ wzrosła do 5%35, co dodatkowo po-
twierdza tezę, że konotacje kobiecości i elegancji 
nie są w rzeczywistości czynnikami sprzyjający-
mi paleniu papierosów typu slim. Dziwne jest 
zatem, że Komisja we wspomnianym wcześniej 
sprawozdaniu z przeglądu unijnej dyrektywy 
tytoniowej pomija te ustalenia, powołując się  
w zamian na nieaktualną już statystykę, zgodnie 
z którą „więcej kobiet (10%) niż mężczyzn (2%) 
pali papierosy typu slim”36. Ponadto w raporcie 
Open Evidence stwierdzono, że młodsze osoby 
nie palą papierosów typu slim częściej niż osoby 
starsze: 11% palaczy w wieku 18–25 lat używało 
papierosów typu slim, w porównaniu do 12% 
osób w wieku 26 lat i starszych37.  Sugeruje to, że 
papierosy typu slim nie są nieproporcjonalnie 
ukierunkowane na młodszych palaczy ani nie 
są dla nich atrakcyjne. 

Ponadto statsytyczni użytkownicy papierosów 
typu slim wypalają mniej papierosów niż pa-
lacze papierosów w standardowym rozmiarze: 
średnio palacze z UE wypalają 14,2 papierosa 
dziennie, a 45% z nich wypala 10 lub mniej pa-
pierosów dziennie38. Chociaż nie ma dokładnych 
danych na temat średniej dziennej konsumpcji 
papierosów typu slim, w raporcie Open Evidence 
zauważono, że typowy palacz papierosów typu 
slim wypala 10 lub mniej papierosów dziennie39, 
wskazując na dane, z których wynika, że 77% 
osób w wieku 18–25 lat i 74% osób w wieku 
powyżej 26 lat wypala 10 lub mniej papierosów 

35 Ibidem. 
36 Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-

go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 
2014/40/UE dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych 
wyrobów, 20 maja 2021 r., dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1621500846386&uri=COM%3A2021%3A249%3AFIN

37 Komisja Europejska, Preferencje i postrzeganie przez konsumentów określonych kategorii wyrobów 
tytoniowych i wyrobów pokrewnych, maj 2021 r., dostępny pod adresem: https://op.europa.eu/en/pu-
blication-detail/-/publication/c6378b33-b8a7-11eb-8aca-01aa75ed71a1

38 Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 506 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu i 
papierosów elektronicznych, 3 lutego 2021 r., dostępny pod adresem: https://europa.eu/eurobarome-
ter/surveys/detail/2240

39 Komisja Europejska, Preferencje i postrzeganie przez konsumentów określonych kategorii wyrobów 
tytoniowych i wyrobów pokrewnych, maj 2021 r., dostępny pod adresem: https://op.europa.eu/en/pu-
blication-detail/-/publication/c6378b33-b8a7-11eb-8aca-01aa75ed71a1

40 Open Evidence
41 Komisja Europejska, Orientacyjny opis źródeł danych dla art. 28 dyrektywy 2014/40/UE - dyrektywa 

w sprawie wyrobów tytoniowych, 1 września 2020 r., dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/
health/sites/health/files/tobacco/docs/tpd_implementationreporttable_en.pdf

dziennie. Może to częściowo wynikać ze sto-
sunkowo wysokiego kosztu paczki papierosów 
typu slim w porównaniu z papierosami w stan-
dardowym rozmiarze. W każdym razie dane te 
sugerują, że jakiekolwiek szczególne skupienie 
się w regulacjach na papierosach typu slim jest 
niewłaściwie ukierunkowane, biorąc pod uwagę 
fakt, że użytkownicy tego typu papierosów nie 
należą do najcięższych palaczy w UE. 

Wreszcie, zaskakujące jest to, że Komisja Eu-
ropejska odmówiła zebrania danych na temat 
postrzegania papierosów typu slim w swoim 
najnowszym raporcie Eurobarometru, opubli-
kowanym w 2021 r., a jednocześnie uznała za 
stosowne zlecić firmie konsultingowej40 sporzą-
dzenie raportu na temat „preferencji i postrze-
gania przez konsumentów określonych kategorii 
wyrobów tytoniowych i powiązanych”, który 
prawdopodobnie obejmowałby opinie, pomimo 
zebrania takich danych w 2017 roku. W badaniu 
z 2021 r. zebrano informacje od 28 000 uczestni-
ków z wszystkich 27 państw członkowskich UE  
i byłoby ono cennym mechanizmem gromadze-
nia reprezentatywnych danych konsumenckich 
na dużą skalę na temat papierosów typu slim –  
w celu uwzględnienia go w rewizji TPD2 pro-
wadzonej przez Komisję. Raport firmy konsul-
tingowej, mimo rzekomego ukończenia w sierp-
niu 2020 r.41, nie został jeszcze udostępniony  
w Internecie. 
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3.3. Zamiar rzucenia palenia wśród polskich palaczy

42  Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 506 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  
i papierosów elektronicznych, 3 lutego 2021 r., dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/91136eurobarometer/
surveys/detail/2240.

43  Kantar dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na 
temat postaw wobec palenia tytoniu, październik 2019 r., dostępny pod adresem: https://gis.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-

-GIS_2019.pdf.
44  Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 506 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  

i papierosów elektronicznych, 3 lutego 2021 r., dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/91136eurobarometer/
surveys/detail/2240.

Intencją wprowadzenia potencjalnego zakazu pa-
pierosów typu slim jest prawdopodobnie zachęce-
nie użytkowników tej kategorii do całkowitego rzu-
cenia palenia. W przeciwnym razie wprowadzenie 
tego środka nie będzie miało ogólnego wpływu na 
zdrowie populacji lub poszczególnych osób.  

Aktualnie 26% Polaków pali papierosy42. Niewielu z 
nich – 13% mężczyzn i 12% kobiet – zamierza podjąć 
próbę rzucenia palenia w najbliższej przyszłości43. 
Dane zebrane przez Komisję Europejską jeszcze w 
maju 2020 r. pokazują również, że tylko 12% Pola-
ków to byli palacze – to jeden z najniższych wskaź-
ników w UE44, ustępujący jedynie Węgrom i Rumu-
nii. Co więcej, najnowsze dostępne dane z 2017 roku  
pokazują, że tylko 10% polskich byłych palaczy  
palio papierosy typu slim. Dlatego też odsetek osób 

rzucających palenie nie jest wyższy wśród palaczy 
papierosów typu slim niż wśród użytkowników 
innych wyrobów tytoniowych. Jeśli w ogóle, to jest 
on niższy. Biorąc pod uwagę, że jest mało prawdo-
podobne, aby polscy palacze rzucili palenie, że użyt-
kownicy papierosów typu slim są szczególnie mało 
skłonni do rzucenia palenia oraz że, jak wspomnia-
no powyżej, nie są oni obecnie wprowadzani w błąd 
co do postrzegania produktów typu slim, nie ma 
powodu, aby sądzić, że rzucą oni całkowicie palenie, 
jeżeli ich preferowany produkt zostanie usunięty  
z rynku. Polscy palacze papierosów typu slim są 
bardziej skłonni do zastąpienia preferowanej ka-
tegorii produktów albo zwykłymi papierosami 
w standardowym rozmiarze, albo produktami 
pochodzącymi z szarej strefy. Nie miałoby to 
pożądanego wpływu na powszechność palenia.

Źródło: Kantar, Report from a nationwide survey on the subject of attitudes 
towards tobacco smoking, October 2019

wykres 3    Badanie: Czy w najbliższym czasie zamierza Pan(I) podjąć próbę rzucenia palenia? (%)
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3.4. wpyw na handel detaliczny

45  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

46  Kantar dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego 
na temat postaw wobec palenia tytoniu, październik 2019 r., dostępny na stronie: https://gis.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-

-GIS_2019.pdf.
47  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 

adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.
48  International Tobacco Journal, Nielegalny handel papierosami kwitnie na granicy amerykańsko-kana-

dyjskiej, 10 stycznia 2011 r., (dostęp 15 kwietnia 2021 r.), dostępny pod adresem: http://www.tobacco-
journal.com/Illicit_cigarette_trade_flourishes_on_the_US-Canadian_border.50351.0.html.

49  Oxford Economics, Ekonomia nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Brazylii, 2019.

Obecnie w Polsce działa 100 000 sprzedawców 
detalicznych, którzy sprzedają wyroby tytonio-
we, zatrudniając łącznie około 500 000 pracow-
ników45. Należą do nich kioski z prasą, stacje 
benzynowe i sklepy ogólnospożywcze46, gene-
rujące znaczne obroty i przyciągające klientów 
poszukujących wyrobów tytoniowych, którzy na-
stępnie dokonują dodatkowych zakupów innych 
produktów. Do detalistów z branży spożywczej, 
takich jak wymienieni powyżej, dołączają sklepy 
i ekspozycje w domach towarowych ze specjali-
stycznym tytoniem. Punkty sprzedaży detalicznej 
są z kolei zaopatrywane przez hurtownie, któ-
rych w 2019 roku było około 40047. Ogólnie rzecz 
biorąc, tytoń jest kluczowym źródłem dochodów 
dla całego sektora detalicznego i szeroko pojętej 
gospodarki.

Spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych  
o 28,5% – część całego rynku krajowego repre-
zentowana przez papierosy typu slim – stanowi 
poważne zagrożenie dla ogromnej liczby deta-
listów. Mówiąc bardziej realistycznie, niektórzy 
palacze papierosów typu slim przerzucą się na 
zwykłe papierosy w standardowym rozmiarze, 
ale znaczna część z nich prawdopodobnie bę-
dzie zaopatrywać się w preferowane produkty  
w szarej strefie. Nawet niewielki spadek sprze-
daży wyrobów tytoniowych niewątpliwie 
doprowadziłby wielu z tych mniejszych, bo-
rykających się z problemami detalistów do za-
mknięcia działalności, biorąc pod uwagę, że wielu  
z nich już boryka się z poważnymi trudnościami 
w wyniku pandemii COVID-19. Warto zauważyć, 

że w kanadyjskim badaniu wykazano, iż wzrost 
nielegalnego handlu – który ostatecznie osiągnął 
19% krajowej sprzedaży w Kanadzie – doprowa-
dził tam do zamknięcia 2 300 sklepów w 2009 
roku48. Jest to realna perspektywa dla polskiego 
rynku w przypadku wprowadzenia zakazu pa-
pierosów typu slim. 

W każdym kraju krajowa sprzedaż wyrobów 
tytoniowych wspiera znaczną liczbę miejsc pracy 
w handlu detalicznym. Chociaż nie ma bezpo-
średnich statystyk dla Polski, porównywalnym 
rynkiem jest Brazylia, ponieważ posiada ona le-
galny rynek o równoważnej wielkości. W Brazylii 
5 000 miejsc pracy w handlu detalicznym jest 
bezpośrednio związanych z branżą tytoniową49. 
Nawet ostrożny spadek sprzedaży wyrobów ty-
toniowych o 10% lub 20% wynikający z zakazu 
wprowadzania do obrotu papierosów typu slim 
będzie miał prawdopodobnie duży wpływ na 
handel detaliczny, szczególnie na małych de-
talistów, takich jak kioski z prasą, którzy nie są  
w stanie zrekompensować sobie inaczej utraco-
nych dochodów. 
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4. Wpływ na szarą strefę

Jednym z głównych niezamierzonych, a jedno-
cześnie najbardziej dotkliwych skutków zakazu 
papierosów typu slim jest potencjalny wzrost 
nielegalnego handlu. Obejmowałoby to zarówno 
przemyt papierosów spoza UE do Polski, jak i nie-
uprawnioną produkcję na terenie kraju, w celu 
sprzedaży w kraju lub zagranicą. Na przestrzeni 
lat, od 2015 r., Polska z powodzeniem zmniej-
szyła rozmiar szarej strefy w zakresie wyrobów 
tytoniowych z 19% w 2015 r. do 9,9% w 2019 r.50,  
w czym pomogło zamrożenie stawek akcyzy  
w tych latach. Rosnąca krajowa sprzedaż pa-
pierosów – i odpowiadający jej wzrost przycho-
dów z podatku akcyzowego – zbiegły się zatem  
z jednoczesnym spadkiem na rynku papie-
rosów podrabianych i pochodzących z prze-
mytu51. Podobny trend można zaobserwować 
w przypadku papierosów typu slim, gdzie  
23,0% całkowitej konsumpcji papierosów typu 
papierosów typu slim w Polsce w 2015 r. po-
chodziło ze źródeł niekrajowych, by następnie 
spaść do 13,3% w 2019 r.52. Dzieje się tak pomimo 
wzrostu konsumpcji legalnych krajowych pro-
duktów typu slim o 31% w tym samym okresie, 
co stanowi wzrost o 2,6 mld sztuk53. 

50  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

51  Ibidem.
52  KPMG, Projekt Stella, czerwiec 2020 r., dane niepublikowane. W 2015 roku konsumpcja niekrajo-

wych papierosów typu slim wyniosła 2,49 mld sztuk wobec legalnej konsumpcji krajowych papiero-
sów typu slim na poziomie 8,33 mld sztuk. W 2019 roku konsumpcja niekrajowych papierosów typu 
slim wyniosła 1,68 mld sztuk wobec legalnej konsumpcji krajowych slimów na poziomie 10,94 mld 
sztuk. 

53  Ibidem.
54  KPMG, Projekt Stella, czerwiec 2020 r Dane niepublikowane.
55  KPMG, Nielegalna konsumpcja papierosów w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, wyniki z 

2019 r., 18 czerwca 2020 r., dostępne pod adresem: https://www.stopillegal.com/docs/default-source/
external-docs/kpmg-report---2019-results/kpmg-report-illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-

-norway-and-switzerland-2019-results.pdf.
56  Belsat, Białoruskie władze chcą zwiększyć produkcję tytoniu i zasypać papierosami całą Europę, 12 

kwietnia 2017 r. (dostęp 20 kwietnia 2021 r.), dostępny pod adresem: https://belsat.eu/in-focus/ulady-
-belarusi-hochuts-pavyalichyts-vytvorchasts-tytunyu-i-zavalits-tsygaretami-usyu-europu/.

57  Business Insider, Po raz pierwszy od czasu imigracyjnego boomu do Polski przyjedzie mniej Ukraiń-
ców, 18 grudnia 2019 r., (dostęp 15 kwietnia 2021 r.), dostępny pod adresem: https://businessinsider.
com.pl/twoje-pieniadze/praca/imigracja-zarobkowa-z-ukrainy-w-2020-roku-liczba-pracownikow-zza-

-wschodniej-granicy/dpbmhlt.
58  LEXPOLAND, Białorusini coraz częściej wyjeżdżają do pracy w Polsce, 3 sierpnia 2020 r., (dostęp 15 

kwietnia 2021 r.), dostępny pod adresem: https://lexpoland.com/belarusans-increasingly-going-wor-
k-poland/.

Zakaz papierosów typu slim groziłby odwróceniem 
tego trendu. Polska ma najdłuższą zewnętrzną 
granicę lądową w Unii Europejskiej, składającą się  
z 418 km granicy z Białorusią i 535 km granicy  
z Ukrainą, co sprawia, że jest to duży potencjalny 
punkt przerzutu do Polski produktów – w tym 
papierosów typu slim – wyprodukowanych poza 
regionem UE. Niewiele mniej niż połowa (47%) 
niekrajowych papierosów typu slim znajdujących 
się obecnie w Polsce pochodzi z Białorusi, gdzie 
są one obłożone znacznie niższymi podatkami  
i można je łatwo kupić54. Prawie wszystkie nie-
krajowe papierosy typu slim pochodzące z Bia-
łorusi to marki Minsk i Nz produkowane przez 
Grodno Tobacco, głównego producenta papiero-
sów na Białorusi55, będącego częściowo własno-
ścią państwa, w którym dokonuje się inwestycji  
w celu rozbudowy linii produkcyjnych56. Według 
szacunków w Polsce pracuje ponad milion cu-
dzoziemców ze Wschodu, głównie z Ukrainy57  
i Białorusi58. Wielu z nich codziennie przekra-
cza granicę. Pracownicy ci mogą z łatwością 
przemycać niewielkie ilości produktów przez 
granicę, co też czynią.  
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Mimo że w Polsce odnotowano znaczną popra-
wę w zakresie kontroli rynku, to nadal zajmuje 
drugie miejsce wśród krajów UE pod względem 
konsumpcji papierosów typu „illicit whites”59, 
czyli wyprodukowanych wyłącznie na przemyt 
(2,11 mld sztuk w 2019 r.) oraz trzecie miejsce pod 
względem liczby podrobionych papierosów (0,93 
mld sztuk)60. Konsumpcja poprzez przemyt tran-
sgraniczny była w 2019 r. najwyższa w historii 
w całej UE61. Ogólnounijny zakaz papiero-
sów typu slim prawdopodobnie spotęguje ten 
problem i doprowadzi do znacznego wzro-
stu przemytu transgranicznego. Konsumenci 
prawdopodobnie dokonają zakupów w krajach,  
w których papierosy typu slim są jeszcze legalne,  
w tym u sąsiadów Polski – na Ukrainie i Białorusi. 
Konsumenci będą również korzystać z kanałów 
sprzedaży bezcłowej na całym świecie. Będzie to 
miało wpływ na dochody podatkowe, ponieważ 

59  Papierosy typu „illicit whites”, czyli wyprodukowane wyłącznie na przemyt to marki produkowane 
legalnie w jednym kraju, ale przemycane i sprzedawane w innym bez płacenia cła.

60  KPMG, Nielegalna konsumpcja papierosów w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, wyniki  
z 2019 r., 18 czerwca 2020 r., dostępne pod adresem: https://www.stopillegal.com/docs/default-sour-
ce/external-docs/kpmg-report---2019-results/kpmg-report-illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-

-norway-and-switzerland-2019-results.pdf.
61  Ibidem.
62  OECD, Nota przewodniczącego: Nielegalny handel w czasach kryzysu, 23 kwietnia 2020 r., dostępny 

pod adresem: https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.
pdf.

kraje UE, a zwłaszcza Polska, stracą dochody na 
rzecz innych krajów.

Wzrost przemytu małych ilości na własny 
użytek nie jest jednak jedynym zagrożeniem. 
Zakaz sprzedaży papierosów typu slim – ka-
tegorii, która stanowi ponad 28% całego ryn-
ku wyrobów tytoniowych w Polsce – z dużym 
prawdopodobieństwem przyciągnie uwagę zor-
ganizowanych grup przestępczych, widzących  
w tym lukratywną okazję do handlu kontrabandą. 
Zakaz sprzedaży produktu – papierosów typu 
slim – który jest obecny na rynku od wielu lat 
i na który jest duży popyt, niewątpliwie może 
wzbudzić zainteresowanie zorganizowanych 
grup przestępczych. Warto zauważyć, że pod-
czas pandemii COVID-19 zorganizowane grupy 
przestępcze dostosowały się bardzo skutecznie, 
wykorzystując słabości w łańcuchu dostaw62  

wykres 4    Główne niekrajowe marki papierosów typu slim w Polsce, 2019

Źródło: KPMG, Project Stella, Czerwiec 2020
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i rozwijając łańcuch dystrybucji oparty na handlu 
elektronicznym63, wykorzystując na przykład 
targowiska internetowe, specjalnie stworzone 
strony internetowe i platformy mediów społecz-
nościowych64. Biorąc pod uwagę liczbę przesyłek 
przechodzących codziennie przez obiekty celne, 
urzędnicy nie są w stanie skontrolować każdej  
z nich, polegając w zamian na strategiach profilo-
wania, które są obchodzone przez zorganizowane 
grupy przestępcze, stosujące podejście polegające 
na przerzucaniu małej liczby przesyłek z dużą 
częstotliwością65. Można oczekiwać kontynuacji 
tego trendu. W rzeczywistości OECD ostrzega, że 

„spowolnienie gospodarcze i ciągłe zakłócenia  
w łańcuchach dostaw niewątpliwie stworzą do-
datkowe możliwości dla przestępców i w perspek-
tywie średnioterminowej najprawdopodobniej 

63 OECD, Nota przewodniczącego: Nielegalny handel w czasach kryzysu, 23 kwietnia 2020 r., dostępny 
pod adresem: https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.
pdf

64  Royal United Services Institute (RUSI), Handel elektroniczny, usługi dostawcze i nielegalny handel 
wyrobami tytoniowymi, 17 października 2018 r., dostępny pod adresem: https://www.rusi.org/publi-
cation/occasional-papers/e-commerce-delivery-services-and-illicit-tobacco-trade.

65  Ibidem.
66  OECD, Nota przewodniczącego: Nielegalny handel w czasach kryzysu, 23 kwietnia 2020 r., dostępny 

pod adresem: https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.
pdf.

doprowadzą do znacznych zmian w wolumenie, 
trasach i składzie nielegalnego handlu”66.

Niskie ceny i asortyment produktów oferowa-
nych na nielegalnym rynku przyciągają więcej 
konsumentów, niż decydenci chcieliby sobie wy-
obrazić. Badanie przeprowadzone przez Oxford 
Economics wykazało, że konsumenci z każdego 
środowiska chętnie sięgnęliby po nielegalny ry-
nek ze względu na jego dostępność. W rzeczywi-
stości 40% respondentów o wysokich dochodach 
(>150 000 EUR) stwierdziło, że kupiło „nielegalne” 
lub „prawdopodobnie nielegalne” papierosy, co 
stanowi wyższy odsetek niż 37% respondentów  
o niskich dochodach, którzy odpowiedzieli twier-
dząco na to samo pytanie. Ponadto 40% pracow-
ników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

wykres 5    Oznakowanie kraju dla krajowych  papierosów  typu slim

Źródło: KPMG, Project Stella, Czerwiec 2020
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pracy stwierdziło, że nabyło towary „nielegalne” 
lub „prawdopodobnie nielegalne”, w porówna-
niu z 37% osób bezrobotnych, przy średniej dla 
populacji europejskiej wynoszącej 38%. Bardzo 
niewielu konsumentów stwierdziło, że spodzie-
wają się, iż będą ścigani za nielegalne zakupy, co 
być może odzwierciedla fakt, że nie uważają oni, 
iż angażują się w nielegalną działalność, biorąc 
pod uwagę, że przedmiotowe towary są sprze-
dawane za pośrednictwem legalnych rynków 
internetowych lub są to towary importowane  
z szarej strefy, które są przeznaczone do legalnej 
sprzedaży w innym kraju. Osoby młodsze – po-
tencjalnie bardziej obeznane z Internetem – są 
bardziej skłonne do dokonywania nielegalnych 
zakupów, przy czym 50% osób w tej kategorii 
wiekowej przyznaje się do tego procederu67.

Badanie Oxford Economics wykazało również, 
że cena nie jest jedynym powodem, dla którego 
konsumenci sięgają po nielegalne towary. 42% re-
spondentów stwierdziło, że kupowało nielegalne 
produkty, ponieważ „było to jedyne dostępne źró-
dło”. W przypadku wprowadzenia zakazu papie-
rosów typu slim, szara strefa stanie się jedynym 
źródłem tego produktu. Ponadto 38% responden-
tów stwierdziło, że „nie ma zauważalnej różnicy 
w jakości usług”, a kolejne 38% stwierdziło, że 
towary nielegalne można było „kupić szybciej  
i/lub łatwiej”. Warto również zauważyć, że 64% 
respondentów zgodziło się, że wspieranie lokal-
nych przedsiębiorstw jest powodem, dla którego 
warto kupować legalne towary – jednak w sytu-
acji, gdy w przyszłości drobni sprzedawcy deta-
liczni mogą nie być w stanie sprzedawać produk-

67  Oxford Economics, Zwalczanie nielegalnego handlu: motywacje konsumentów, strategie interesariu-
szy, czerwiec 2018 r., dostępne pod adresem: https://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/
combatting-illicit-trade.

68  Ibidem.
69  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 

adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.
70  Ibidem.
71  Royal United Services Institute (RUSI) Newsbrief, Small Parcels, Big Risks: The Forgotten Security 

Dimensions of the EU’s Digital Single Market Strategy, 13 grudnia 2018 r., dostępny pod adresem: 
https://rusi.org/publication/newsbrief/small-parcels-big-risks-forgotten-security-dimensions-eus-digi-
tal-single.

72 Ibidem.
73  Royal United Services Institute (RUSI), Handel elektroniczny, usługi dostawcze i nielegalny handel 

wyrobami tytoniowymi, 17 października 2018 r., dostępny pod adresem: https://www.rusi.org/publi-
cation/occasional-papers/e-commerce-delivery-services-and-illicit-tobacco-trade

tów typu slim, powód ten zostanie zniweczony68. 
Papierosy typu slim będzie można kupić tylko  
z nielegalnych źródeł.

Nielegalna produkcja i sprzedaż wyrobów tyto-
niowych mają daleko idące konsekwencje dla 
polskiej gospodarki. Po pierwsze, szara strefa  
w wyrobach tytoniowych stanowi znaczącą stratę 
dla budżetu państwa, wycenianą na 2,65 mld zł 
w 2019 r. i stanowiącą 9,9% całego rynku69. Zakaz 
dotyczący papierosów typu slim w połączeniu  
z innymi naciskami – takimi jak rosnąca akcyza 
na wyroby tytoniowe oraz skutki gospodarcze 
pandemii – mógłby z łatwością spowodować 
wzrost nielegalnego rynku znacznie powyżej 
19,9% udziału w rynku obserwowanego w latach 
2010–201570. Po drugie, jakakolwiek wzmożona 
działalność wymagałaby dodatkowych i kosz-
townych zasobów71 ze strony organów ścigania72, 
ponieważ tradycyjne działania polegające na 
konfiskacie stają się coraz mniej skuteczne73. To 
zaś wymaga nowych podejść taktycznych, w tym 
podnoszenia kwalifikacji personelu i przeorien-
towania wysiłków na cyberprzestępczość w celu 
zwalczania rosnącego handlu elektronicznego 
nielegalnymi produktami. Jakikolwiek ponowny 
wzrost szarej strefy mógłby zmniejszyć docho-
dy i zwiększyć koszty związane z egzekwowa-
niem prawa, co może być szczególnie szkodliwe  
w czasie trwającego kryzysu COVID-19, który już 
teraz nadweręża budżety. 
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74  FAOSTAT (agencja ONZ zajmująca się badaniem 
rynku rolnego), dostępne tutaj: http://www.fao.org/
faostat/en/#data/QC/visualize
75  Ibidem.
76 Ibidem.
77 D. Laskowska, T. Doroszewska (2015), Uprawa 
tytoniu w Polsce – aktualne uwarunkowania agrono-
miczne i organizacyjno-ekonomiczne, „Studia  
i Raporty IUNG-PIB”, Zeszyt 43(17): s. 43–63;

Polska od 2016 roku jest drugim największym 
producentem surowca tytoniowego w UE74, tuż 
za Włochami. Z 28 770 tonami surowca tytonio-
wego, Polska odpowiadała w 2019 roku75 za 19,4% 
produkcji w UE76 – odsetek ten wzrasta z roku 
na rok. Silna pozycja Polski w uprawie surowca 
tytoniowego utrzymuje się pomimo tendencji do 
stopniowego wycofywania się z uprawy tytoniu 
w regionie, co częściowo wynika z likwidacji do-
płat do uprawy tytoniu w całej UE w 2015 roku.  

Uprawa tytoniu w Polsce jest trudna ze względu 
na niskie temperatury i niewystarczającą izo-
lację – jest to najbardziej na północ wysunięty 
obszar uprawy tytoniu na świecie77. Niemniej 
plantatorzy tytoniu odnieśli sukces, częściowo 
dzięki znaczącym inwestycjom, które poczy-
nili, aby sprostać wyzwaniom. Uprawa tytoniu 
jest pracochłonna i wymaga specjalistycznej 
wiedzy. Uzyskanie najwyższych standardów 
spełniających wysokie oczekiwania przemysłu 
tytoniowego wymaga od polskich plantatorów 
tytoniu wysokich nakładów na zapewnienie 
odpowiedniego zaplecza technicznego, maszyn 
i urządzeń jak również środków ochrony roślin, 
czy też zatrudnienie kadry pracowniczej, posia-
dającej wiedzę fachową w zakresie agrotechniki 
i ochrony roślin.

5. Uprawa tytoniu w Polsce
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Wielu plantatorów to małe rodzinne gospodar-
stwa. Statystyki zebrane przez władze krajo-
we pokazują, że w 2017 r. tytoń był uprawiany  
w około 62 000 gospodarstw, o średniej po-
wierzchni zasiewów wynoszącej 2,09 ha.  
W ponad 40% gospodarstw tytoń był uprawiany 
na powierzchni mniejszej niż 1 hektar78. Przy 
uprawie tytoniu w 2017 r. było zatrudnionych 
około 50 tys. osób – pracowników zarówno se-
zonowych, jak i pracowników całorocznych, wy-
soko wykwalifikowanych79.  

Gospodarstwa te nie posiadają odpowiednich 
warunków glebowych i mikroklimatycznych 
umożliwiających przestawienie się na inne ga-
tunki roślin uprawnych. Gleby piaszczyste, takie 
jak na Lubelszczyźnie, gdzie uprawia się 72,8%80 
polskich zbiorów tytoniu, nadają się praktycznie 
tylko do uprawy tytoniu Virginia. Te małe, ro-
dzinne gospodarstwa nie mogą sobie pozwolić 
na uprawę zbóż czy innych roślin, wymagających 
dla swej opłacalności dużego areału81 lub wyż-
szej klasy gleby. Ich obiekty, takie jak suszarnie, 
nie mogą być również po prostu przekierowa-

78  Dane statystyczne Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Stati-
stics Poland, cytowane w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Wpływ produkcji wyro-
bów tytoniowych na polską gospodarkę, 2020, dostępny pod adresem: https://www.case-research.eu/
files/?id_plik=6482.

79  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

80  Ibidem. Dane na podstawie Statistics Poland, Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 
i 2017 roku (GUS 2017c; GUS 2018b, GUS 2019g).

81  Kwalczyk M., Uprawa tytoniu w Polsce coraz mniej opłacalna?, 17 czerwca 2019 r., dostępny pod 
adresem: https://www.agrofakt.pl/uprawa-tytoniu-polsce-coraz-oplacalna/.

82  Forsal, Plantatorzy tytoniu stracą prawo do unijnych dopłat, 20 lutego 2014 r. (dostęp 26 lutego 2021),  
dostępny pod adresem: https://forsal.pl/artykuly/779232,plantatorzy-tytoniu-straca-prawo-do-doplat-

-ue.html.
83 Ibidem.
84  Średnia stopa bezrobocia w Polsce wynosiła na koniec 2020 r. 6,2%, stopa bezrobocia dla woj. Lubel-

skiego to 8,2%. Główny Urząd Statystyczny, Polska. Zarejestrowane osoby bezrobotne i stopa bez-
robocia. Na koniec grudnia 2020 r. Dostępny pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-

-grudnia-2020-r-,2,101.html.

ne do innych zastosowań82 w produkcji rolnej.  
W przypadku likwidacji upraw tytoniu, tysiące 
plantatorów może zostać bez źródeł przychodu, 
z jednoczesnymi, niebagatelnymi obciążeniami 
kredytowymi83, a kapitał i zasoby sektora zosta-
łyby ostatecznie utracone.

Co więcej, efekt domina byłby znaczący: tytoń 
jest uprawiany w Polsce na słabiej rozwiniętych 
obszarach kraju, cechujących się wyższą stopą 
bezrobocia. W województwie lubelskim – gdzie 
uprawia się większość tytoniu – stopa bezrobocia 
już teraz jest o ponad 30% wyższa od średniej 
krajowej84.  

Warto zauważyć, że rentowność upraw tyto-
niu w Polsce, jak i w innych krajach UE spada,  
w szczególności po wycofaniu dopłat dla rolni-
ków, które zbiegło się ze wzrostem kosztów pracy 
w segmencie rolnictwa. Ograniczenie produkcji 
w Polsce, wynikające z zaprzestania produkcji 
papierosów typu slim, będzie miało prawdopo-
dobnie istotny negatywny wpływ na popyt na 
surowiec. 
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Pozostawia to rolnikom uprawiającym tytoń 
ograniczone możliwości: albo likwidacja, albo 
znalezienie innego nabywcy na swoje produkty. 
Brak licencji na surowiec tytoniowy i brak wymo-
gów dotyczących deklaracji sprawia, że rolnicy 
mogą sprzedawać swój tytoń w całej UE zgodnie 
z własnymi upodobaniami – w tym producentom 
nielegalnych produktów. Jest to zjawisko coraz 
bardziej powszechne i dostrzegane przez Komisję 
Europejską85. Zaobserwowano już wzrost liczby 
łańcuchów dostaw nielegalnej produkcji działa-
jących całkowicie na terenie UE86, a Polska zo-
stała uznana za największe źródło nielegalnych 
fabryk87, co sugeruje, że rodzima szara strefa  
w odniesieniu do wyrobów typu slim jest poważ-
nym zagrożeniem. Niemniej jednak nielegalna 

85  Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej, Ocena Dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerw-
ca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, 12 
lutego 2020 r. Dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/
10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf.

86  Europol, Ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w Unii Europejskiej (SOCTA), 
12 kwietnia 2021 r., dostępny pod adresem: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-
-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment.

87  KPMG, Projekt Stella. Nielegalna produkcja papierosów w UE, listopad 2019 r., dostępne pod adresem: 
https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-project-stella/project-stella---il-
legal-manufacturing-within-the-eu---kpmg-report-11122019.pdf?Status=Temp&sfvrsn=438574d7_6.

88  KPMG, Nielegalna konsumpcja papierosów w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, wyniki z 
2019 r., 18 czerwca 2020 r., dostępne pod adresem: https://www.stopillegal.com/docs/default-source/
external-docs/kpmg-report---2019-results/kpmg-report-illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-

-norway-and-switzerland-2019-results.pdf

produkcja w Polsce jest obecnie przeznaczo-
na głównie na rynek Europy Zachodniej, gdzie 
wykrywa się coraz większe ilości papierosów 
typu „illicit whites”, czyli wyprodukowanych 
wyłącznie na przemyt produktów podrobionych: 
upadek polskiego przemysłu tytoniowego to pro-
blem, który może dotknąć wiele innych państw 
członkowskich UE88. W istocie, ostatnie sprawoz-
dania wskazują na wzrost liczby podrabianych 
wyrobów tytoniowych w całej UE. Zakaz papie-
rosów typu slim, skutkujący spadkiem powią-
zanej z nim produkcji, doprowadzi do większej 
dostępności surowca tytoniowego, na co nałoży 
się niewykorzystana infrastruktura istniejąca 
w Polsce. W takim środowisku szara strefa ma 
szansę na rozwój. 
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6. Wpływ na produkcję wyrobów tytoniowych  
w Polsce

Z danych Eurostatu wynika, że udział Polski  
w wolumenie produkcji papierosów w 2018 roku 
wyniósł 30%, o 4 punkty procentowe poniżej 
Niemiec, lidera rynku i o 14 punktów procento-
wych przed Rumunią, plasującą się na trzecim 
miejscu89. Ostatnia dekada przyniosła wzrost 
produkcji tradycyjnych wyrobów tytoniowych 
o 47%: ze 144 mld sztuk papierosów w 2010 do 
213 mld sztuk w 2019 roku90. Cztery z najwięk-
szych na świecie przedsiębiorstw tytoniowych 

– British American Tobacco, Imperial Tobacco, 
Japan Tobacco International (JTI) i Philip Morris 
International91 – mają w tym kraju swoje zakłady 
produkcyjne. Liczba miejsc pracy całkowicie lub 
częściowo związanych z przemysłem tytoniowym 
wynosi 600 000, co odpowiada 33 300 pełnoeta-
towym miejscom pracy92. 

Produkcja wyrobów tytoniowych ma znaczący 
udział w PKB. Szacuje się, że wartość produkcji 
wyrobów tytoniowych w Polsce w 2019 r. wy-
nosiła 45,9 mld zł93. Przekłada się to na wartość 
dodaną sektora przetwórstwa tytoniu i produkcji 
wyrobów tytoniowych w wysokości 6,9 mld zł, 
co stanowi 2,8% całkowitej wartości dodanej  
w przemyśle i około 0,3% całkowitego PKB94.

89 Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

90  Ibidem.
91  W kolejności alfabetycznej.
92  Ibidem.
93  Ibidem.
94  Ibidem.
95  Ibidem.
96  Ibidem.
97  K. K. Kozdra, Charakterystyka sektora tytoniowego w Polsce, SGH, 2018.

Zakłady produkcyjne wytwarzają papierosy 
zarówno na użytek krajowy, jak i na eksport. 
Cztery na pięć (79,8%) papierosów wyproduko-
wanych w Polsce trafia na eksport95, a w 2019 
roku udział UE w całkowitym eksporcie wyniósł 
93,1%96. Choć nie jest znana struktura ekspor-
tu papierosów typu slim w stosunku do papie-
rosów w standardowym rozmiarze, nie ulega 
wątpliwości, że wprowadzenie ogólnounijnego 
zakazu papierosów typu slim dotknęłoby Polskę  
w sposób nieproporcjonalny w stosunku do in-
nych państw członkowskich UE. 

Poza branżami bezpośrednio zaangażowany-
mi w przetwarzanie tytoniu, w łańcuchu pro-
dukcji funkcjonują także rodzimi producenci 
dóbr pośrednich, wykorzystywanych w związku  
z rynkiem tytoniowym, tj. filtrów, opakowań, 
gilz oraz innych produktów. Znaczący udział 
Polski w produkcji wyrobów tytoniowych, wraz 
z jej dogodnym położeniem geograficznym,  
z bliskością dużych rynków zbytu, wykwalifiko-
waną siłą roboczą, wysoką jakością produkcji  
i konkurencyjnymi kosztami pracy w porówna-
niu z krajami zachodnimi97, przyciągnął rów-
nież znaczące dodatkowe inwestycje ze strony 
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międzynarodowych koncernów tytoniowych. 
Przykład mogą stanowić przedsięwzięcia doko-
nane przez Japan Tobacco International, które  
w 2009 roku utworzyło w Polsce fabrykę papie-
rosów, następnie fabrykę komponentów (2014), 
a w trzecim etapie inwestycji fabrykę tytoniu do 
palenia i „innych wyrobów tytoniowych” (2017). 
Podobnie BAT rozwija moce produkcyjne w fa-
bryce w Augustowie. Ponadto BAT przejął także 
polską grupę CHIC, właściciela sieci sprzedaży 
papierosów elektronicznych oraz nowoczesnego 
centrum badawczo-rozwojowego. Zakładając, że 
Polska pozostanie atrakcyjnym rynkiem, istnieją 
również dalsze możliwości rozwoju, szczególnie  
w zakresie produkcji i badań nad nowatorskimi 
wyrobami tytoniowymi i nikotynowymi. Polska 
może i powinna aspirować do roli lidera prac nad 
nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają na 
celu ograniczenie negatywnych skutków palenia 
wyrobów tytoniowych. 

Ponadto, międzynarodowe koncerny prowadzą 
w Polsce biura, spółki zależne, centra dystrybucji, 
a także centra usług wspólnych, które mają na 
celu świadczenie obsługi procesów biznesowych 
w postaci działalności badawczo-rozwojowej, 
obsługi księgowej, zakupowej i prawno-podat-
kowej na rzecz swoich mniejszych odpowiedni-
ków w innych krajach. Tym samym poza stricte 
produkcyjnymi stanowiskami pracy, znaczące 
zatrudnienie można odnotować także w innych 
specjalizacjach, takich jak handel i  sprzedaż, 
logistyka, administracja, finanse i księgowość, 
prawo i podatki. 

98  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

99  Ibidem. 

Łączna zdolność produkcyjna zakładów zloka-
lizowanych w Polsce wynosi około 245 mld pa-
pierosów rocznie98. Branża tytoniowa poczyniła 
znaczące inwestycje: w 2019 roku nakłady inwe-
stycyjne branży wyniosły około 1,3 mld zł99, na 
które składała się przede wszystkim rozbudo-
wa kapitału produkcyjnego. Przy 213 miliar-
dach papierosów produkowanych rocznie, 
stanowi to obecnie 15% wolnych mocy pro-
dukcyjnych. Jest to potencjalna szansa, jeśli 
polski rynek będzie w stanie utrzymać swo-
ją konkurencyjność w UE i na świecie. Gdyby 
jednak ogólnounijny zakaz papierosów typu 
slim uderzył w sposób nieproporcjonalny  
w polską produkcję – co jest bardzo prawdopo-
dobne – producenci mogą uznać, że prowadzenie 
takiej działalności na niepełnych obrotach jest 
zbyt kosztowne i istnieje ryzyko, że zaczną wy-
cofywać się z działalności w kraju. 

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie ogólno-
unijnego zakazu sprzedaży papierosów typu slim 
miałoby znaczące reperkusje dla branży produk-
cyjnej i szeroko pojętego przemysłu tytoniowego 
oraz powiązanych z nim usługodawców w Polsce. 
Można się spodziewać zarówno dezinwestycji  
w zakłady produkcyjne, jak i potencjalnego prze-
niesienia centrów usług pomocniczych utworzo-
nych przez międzynarodowe korporacje tytonio-
we, przenoszących usługi księgowe, logistyczne  
i zakupowe na inne duże lub rozwijające 
się rynki. 
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W 2019 r. wpływy z akcyzy na wyroby tytoniowe 
stanowiły dochód budżetu państwa w wysoko-
ści 20,9 mld zł rocznie, a wpływy z akcyzy na 
susz tytoniowy zasiliły budżet państwa kwotą 
kolejnych 800 mln zł100. Łączny udział wyrobów 
tytoniowych i suszu tytoniowego w dochodach 
budżetu z tytułu podatku akcyzowego wyniósł 
w 2019 roku około 30,3%101. Ponadto, wpływy  
z podatku VAT nałożonego na wyroby tytoniowe 
wyniosły w 2019 roku 6,42 mld zł102. Tym samym 
obciążenie łączne podatkami konsumpcyjnymi 
(akcyza i VAT) przełożyło się na dochody z ich 
tytułu wynoszące około 27,3 mld zł w 2019 r.  
i stanowiące 10,6 proc. dochodu z tychże podat-
ków łącznie103.

Branża tytoniowa generuje wpływy do budżetu 
państwa zarówno z produkcji tytoniu nieprze-
tworzonego, aż po sprzedaż i dystrybucję goto-
wych wyrobów. Ponieważ Polska jest ekspor-
terem netto wyrobów tytoniowych, posiadając 
jednocześnie cały łańcuch produkcji na swoim 
terytorium, budżet państwa osiąga wysokie do-

100  Ibidem.
101  Ibidem.
102  Ibidem.
103  Ibidem.
104  Ibidem.
105  Ibidem.
106  Ministerstwo Finansów, dane z deklaracji podatkowych zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz. 2343, z późn. zm.) oraz 
w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. 2017 pozycja 2369). Cyt. za: Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów 
tytoniowych na polską gospodarkę (2020) Dostępny pod adresem: https://www.case-rese-
arch.eu/files/?id_plik=6482.

107  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020) Do-
stępny pod adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482.

chody również z podatków dochodowych. Obej-
mują one podatek dochodowy od osób prawnych 
(CIT), płacony przez przedsiębiorstwa biorące 
udział w poszczególnych łańcuchach produkcji 
papierosów, a także podatek PIT, odprowadzany 
od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  
w branży tytoniowej.

33,3 tys. pełnoetatowych miejsc pracy w łań-
cuchu wartości dodanej produkcji wyrobów 
tytoniowych przekłada się na łączne dochody  
z tytułu PIT wynoszące rocznie około 168,5 mln 
zł104. Ponadto wpływy z CIT od firm zajmujących 
się przetwórstwem tytoniu osiągnęły w 2018 r. 
poziom ok. 305 mln zł, a CIT płacony przez duże 
firmy produkujące półprodukty i maszyny do 
produkcji wyrobów tytoniowych przełożył się 
na kolejne 29 mln zł105. Dodatkowo, wpływy  
z podatku CIT z tytułu handlu i dystrybucji szaco-
wane są na około 50 mln zł106. Tym samym łącznie 
dochody z tytułu CIT wynoszą około 384 mln zł,  
z których około 256 mln zł zasila budżet państwa, 
a 77 mln zł budżety samorządów lokalnych107.

7. Wpływ na finanse publiczne
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8. wniosek

Papierosy typu slim stanowią ponad 28% krajo-
wego rynku papierosów w Polsce, a ich sprze-
daż na rynku krajowym w 2019 roku wyniosła 
11 mld sztuk. Palacze papierosów typu slim są 
świadomi tego, co kupują i, wbrew obawom 
niektórych prawodawców UE, nie są wprowa-
dzani w błąd co do tego, że papierosy typu slim 
są produktami o „zmniejszonej szkodliwości” w 
porównaniu z papierosami w standardowym 
rozmiarze. Zdecydowana większość nie kojarzy 
tego rodzaju papierosów ze słowem „atrakcyj-
ny”, „kobiecy” czy „elegancki”, wbrew twier-
dzeniom unijnych ustawodawców. W raporcie 
zleconym przez Komisję Europejską stwierdzono, 
że „konotacja kobiecości” związana z papiero-
sami typu slim „jest słabiej zakorzeniona niż  
w przeszłości”108.

Dane europejskie pokazują, że wbrew wielu 
przypuszczeniom, osoby palące papierosy typu 
slim są podzielone równomiernie według płci 
i wieku: produkty te nie są nieproporcjonal-
nie często używane przez młode kobiety109. Co 
więcej, palacze papierosów typu slim wypala-
ją mniej papierosów dziennie110 – zazwyczaj 
mniej niż dziesięć – niż palacze papierosów  
w standardowym rozmiarze, którzy wypala-
ją średnio 14,2 papierosa dziennie111. Liczby te 
sugerują, że jakiekolwiek szczególne skupienie 

108 Komisja Europejska, Preferencje i postrzeganie przez konsumentów określonych kategorii wyrobów 
tytoniowych i wyrobów pokrewnych, maj 2021 r., dostępny pod adresem: https://op.europa.eu/en/pu-
blication-detail/-/publication/c6378b33-b8a7-11eb-8aca-01aa75ed71a1.

109 Ibidem.
110 Ibidem. 
111 Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru 506 – Postawy Europejczyków wobec tytoniu  

i papierosów elektronicznych, 3 lutego 2021 r., dostępny pod adresem: https://europa.eu/eurobarome-
ter/surveys/detail/2240.

się w regulacjach na papierosach typu slim jest 
niewłaściwie ukierunkowane, zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę fakt, że papierosy typu slim nie 
są używane głównie przez młodych ludzi oraz 
że użytkownicy tych papierosów nie należą do 
najcięższych palaczy w UE
 
Wyroby tytoniowe stanowią znaczące źródło 
przychodów dla polskich detalistów każdej wiel-
kości, zwłaszcza w świetle trudności związanych 
z pandemią COVID-19, między innymi dlatego, 
że zachęcają do regularnego odwiedzania skle-
pów, zwiększając tym samym sprzedaż innych 
artykułów spożywczych i napędzając obroty. 
Nawet niewielki spadek sprzedaży wyrobów 
tytoniowych bez wątpienia doprowadziłby do 
zamknięcia wielu mniejszych, i tak już boryka-
jących się z problemami detalistów, a dochody 
z tego tytułu zasiliłyby szarą strefę. 

Ponadto Polska posiada znaczący przemysł 
uprawy i produkcji tytoniu, a około 80% papie-
rosów jest eksportowanych, w przeważającej 
większości, do innych państw członkowskich UE. 
Całkowita wartość dodana przemysłu tytonio-
wego, obejmująca wszystkie sektory tytoniowe  
i związane z tytoniem, a także rolnictwo, wyniosła 
w 2019 r. szacunkowo 10,9 mld zł, z czego 88% 
zostało wygenerowane przez eksport wyrobów 
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tytoniowych112. W sumie przemysł tytoniowy 
stanowi około 0,5% całkowitego PKB i 2,2% war-
tości dodanej wniesionej przez polski przemysł113. 
Ogólnounijny zakaz sprzedaży papierosów typu 
slim miałby zatem wysoce szkodliwy i niepro-
porcjonalny wpływ na polską gospodarkę. 

Biorąc pod uwagę udział w PKB, nie dziwi fakt, 
że wpływy podatkowe budżetu państwa z tytułu 
produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych – ak-
cyzy, VAT, podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (PIT) i podatku dochodowego od osób praw-
nych (CIT) – są znaczące. W 2019 r. wyniosły one 
28,7 mld zł, co stanowiło 7,8% dochodów podatko-
wych budżetu państwa ogółem114. Polski rząd ceni 
sobie te źródła dochodów, czego przykładem jest 
regularne dążenie do podnoszenia akcyzy. Przy-
chody są jednak zagrożone zakazem papierosów 
typu slim, który wpłynąłby na krajową sprzedaż 
detaliczną, a także na rolnictwo i przemysł wy-
twórczy. Nawet niewielka redukcja produkcji  
o 10% i ograniczenie legalnej sprzedaży krajowej 
o 10% negatywnie odbiłyby się na wpływach 
podatkowych budżetu państwa. 

112  Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482. 

113  Ibidem.
114  Ibidem.
115 Ibidem. 
116 Kantar dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego 

na temat postaw wobec palenia tytoniu, październik 2019 r., dostępny na stronie: https://gis.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-

-GIS_2019.pdf.
117 19% polskich palaczy i osób, które niedawno rzuciły palenie, opowiedziało się za wprowadzeniem 

zakazu sprzedaży papierosów typu slim w 2018 roku. Nogueira SO, Driezen P, Fu M, et al., Beyond 
the European Union Tobacco Products Directive: smokers’ and recent quitters’ support for further to-
bacco control measures (2016–2018), Tobacco Control, 16 marca 2021 r. (tylko online), dostępny pod 
adresem: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/03/16/tobaccocontrol-2020-056177.

Ponadto, przy 600 000 miejsc pracy uzależnio-
nych od uprawy i produkcji tytoniu115 oraz braku 
możliwości zmiany przeznaczenia gruntów wy-
korzystywanych pod uprawę, maszyn i urządzeń 
produkcyjnych lub wykorzystania siły roboczej 
wysoko wykwalifikowanej w tym konkretnym 
sektorze, wpływ na rynek pracy byłby znaczny 
i dotyczyłby regionów, w których już teraz sto-
pa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa. 
Znaczący byłby nie tylko wpływ dziesiątek ty-
sięcy zlikwidowanych miejsc pracy na podatki 
dochodowe, ale również znaczna część nowoza-
trudnionych osób prawdopodobnie wymagałaby 
pomocy finansowej ze strony państwa podczas 
przekwalifikowywania się i poszukiwania pracy 
w innych branżach w konkurencyjnym środowi-
sku post-pandemicznym. 

Zakaz sprzedaży papierosów typu slim prawdo-
podobnie spowoduje wzrost zainteresowania 
konsumentów produktami pochodzącymi z niele-
galnych źródeł. Dowody wskazują, że większość 
polskich palaczy nie jest ani zainteresowana rzu-
ceniem palenia116, ani nie popiera zakazu papie-
rosów typu slim117. Dodatkowe dowody wskazują, 
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że znaczna część osób może ulegać pokusie po-
szukiwania nielegalnych produktów, zwłaszcza 
jeśli ich ulubiony produkt nie będzie już dostępny 
w krajowych sklepach detalicznych, ale można 
go będzie łatwo i tanio znaleźć na rynkach inter-
netowych118 lub kupić podczas jednodniowych 
wycieczek do krajów sąsiednich. Już 9,9% wy-
robów tytoniowych konsumowanych w Polsce 
pochodzi z nielegalnych źródeł119, w większości  
z sąsiedniej Białorusi i Ukrainy, które ze względu 
na niższe ceny są dobrze rozwiniętymi szlakami 
przemytniczymi. Usunięcie z rynku bardzo popu-
larnej i od dawna istniejącej kategorii produktów 
będzie również niewątpliwie postrzegane jako 
ogromna szansa przez zorganizowane grupy 
przestępcze, w coraz trudniejszym dla organów 
ścigania środowisku, w którym szara strefa prze-
nosi się do Internetu. 
 
Podsumowując, nie ma dobrych dowodów 
na poparcie zakazu slimów. Nie ma oczywi-
stych korzyści dla zdrowia indywidualnego 

118 Oxford Economics, Zwalczanie nielegalnego handlu: motywacje konsumentów, strategie interesariu-
szy, czerwiec 2018 r., dostępne pod adresem: https://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/
combatting-illicit-trade.

119 Raport CASE, Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę (2020), dostępny pod 
adresem: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6482. 

lub populacji, ponieważ nic nie wskazuje na 
to, że obecni palacze papierosów typu slim 
rzuciliby palenie. Istnieje raczej wiele powo-
dów, by sądzić, że znaczna część z nich by-
łaby skłonna zwrócić się ku nielegalnemu 
rynkowi. Zakaz dotyczący wyrobów tytonio-
wych typu slim byłby zatem szkodliwy dla 
polskich detalistów, rolników, producentów  
i innych branż związanych z tytoniem, a także 
miałby znaczący wpływ na dochody państwa  
i wymagałby większych nakładów na egzekwo-
wanie prawa w celu ograniczenia nielegalnego 
handlu, który wykorzystuje obecnie zarówno 
fizyczne, jak i internetowe kanały sprzedaży. 

Polska odczułaby skutki zakazu papierosów typu 
slim bardziej niż jakiekolwiek inne państwo 
członkowskie UE, biorąc pod uwagę jej silny 
krajowy rynek papierosów typu slim, jej prze-
mysł uprawy i produkcji tytoniu oraz bliskość  
i powiązania z innymi rynkami, na których pa-
pierosy typu slim byłyby nadal dostępne. 
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