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Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie taktyk, które mogą być
wykorzystywane przez przemysł tytoniowy w Polsce, aby spowalniać
wdrażanie narzędzi kontroli rynku i konsumpcji wyrobów tytoniowych.
Cele, które stawia sobie przemysł tytoniowy są bowiem nie do pogodzenia z dobrem publicznym. Działa on w kontrowersyjnym obszarze
gospodarki, dlatego może stosować wiele zabiegów mających wpłynąć na
podejmowane przez administrację publiczną decyzje, mogące stanowić
zagrożenie dla interesów tej branży. Są to działania, które możemy nazwać
ingerencją negatywną, gdyż ich zamierzeniem jest powstrzymanie decydentów przed podejmowaniem działań pożytecznych z punktu widzenia
ochrony zdrowia i życia. To, co dobre dla społeczeństwa, bo prowadzące
w konsekwencji do ograniczenia używania tytoniu, szkodzi interesom
branży tytoniowej. Nie do pogodzenia jest długofalowe utrzymywanie
dochodów przemysłu tytoniowego z pożądanym spadkiem konsumpcji
wyrobów tej branży. Przedstawiona analiza charakteryzuje niektóre ze
zidentyfikowanych sposobów, w jaki branża tytoniowa realizuje swoje
żywotne interesy, wykorzystując metody dostępne i legalne w świetle
polskiego prawa. Z uwagi na ogromne zasoby finansowe jakimi dysponuje, działania te wielokrotnie okazują się skuteczne, co pokazuje historia
podejmowanych w Polsce decyzji. Dlatego tylko efektywne eliminowanie
ingerencji pozwoli na podejmowanie decyzji w rzeczywistym interesie
społeczeństwa.
Dr n. med. Łukasz Balwicki
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1.
CEL PUBLIKACJI
Celem publikacji jest przedstawienie wyników analizy działań podejmowanych przez
niektóre podmioty przemysłu tytoniowego, które przeciwstawiały się skutecznej kontroli
wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2006 – 2012. Publikacja ta została opracowana
w ramach projektu zmniejszania wpływu przemysłu tytoniowego w celu skutecznego
wdrożenia w Polsce zapisów Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (nazwanej dalej Konwencją) i jest elementem aktywności podejmowanych w interesie zdrowia
publicznego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.
Każdego roku z powodu palenia umiera około 70 tysięcy Polaków1. Kolejne 9 tysięcy osób
pada ofiarą biernego narażenia na dym tytoniowy2. Ilość dorosłych palaczy w naszym kraju
od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi blisko 10 mln osób. 54% z nich
rozpoczęło palenie przed ukończeniem 18 roku życia, a 91% palących uzależniło się od tego
nałogu przed 25 urodzinami3. W naszym kraju 500 dzieci każdego dnia po raz pierwszy
sięga po papierosa4. Coraz większą grupę uzależnionych stanowią młode dziewczęta. Jak
wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, w XX wieku palenie zabiło 100 mln ludzi na całym
świecie. W XXI wieku liczba ofiar nałogu tytoniowego może wzrosnąć do miliarda5. By temu
zapobiec, rządy wielu państw powinny podjąć priorytetowe działania. Jednakże działania
te są hamowane, a czasem w całości blokowane przez branżę tytoniową.
Niniejszy dokument zawiera informacje o korespondencji prowadzonej z wybranymi ministerstwami oraz o spotkaniach przedstawicieli branży tytoniowej z urzędnikami wybranych
magistratów, które mogły wpłynąć na wolniejsze i mniej konsekwentne wprowadzanie
zmian w polityce prozdrowotnej dotyczących zmniejszania epidemii palenia tytoniu.

1

GATS Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe, Polska 2009-2010, WHO,

Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
2

Smoke Free Partnership, Lifting the smokescreen. Ten reasons for a smoke free Europe. European Respiratory

Society, Brussels 2006.
3

European Commission, Attitudes of Europeans Towards Tobacco, Maj 2012.

4

Ch. Czart Ciecierski, R. Cherukupalli, M. Weresa, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania

wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis And Lung Disease, Paryż 2011.
5

Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Epidemia Palenia Tytoniu – Raport WHO 2008. Streszczenie raportu MPower,

2009.
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2.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
Niniejsza analiza prezentuje dane nt. spotkań niektórych przedstawicieli branży tytoniowej z urzędnikami oraz korespondencji pochodzącej od sektora tytoniowego. Dane
te zostały pozyskane z Ministerstw: Zdrowia, Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Pracy i Polityki Społecznej, Rozwoju Regionalnego, Spraw Zagranicznych oraz Spraw
Wewnętrznych. Dokumenty zostały zgromadzone w trybie dostępu do informacji publicznej przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, które następnie w trybie rozpowszechniania informacji publicznej zamieściło je w niniejszym opracowaniu.
Zebrane materiały wskazują na aktywne działania przedstawicieli branży tytoniowej w środowisku rządowym. Branża ta swoje aktywności koncentrowała szczególnie wokół resortów gospodarki, finansów i rolnictwa. Mimo licznych próśb, autorzy raportu nie otrzymali
oficjalnej odpowiedzi z resortu zdrowia, dlatego też nie mogą ocenić aktywności sektora
tytoniowego względem tego ministerstwa.
Najważniejsze dokumenty zostały przedstawione chronologicznie, wraz z zaznaczeniem
rodzaju stosowanej przez adresata taktyki (wg wytycznych WHO) oraz tematyki ogólnej,
wskazującej na cztery możliwe obszary zainteresowań: współpracę, legislację, obronę interesu i prośbę o wsparcie. W rozdziale 6. wyniki monitoringu.
Taktykami najczęściej stosowanymi przez przedstawicieli sektora tytoniowego było przesadne wyolbrzymianie gospodarczego znaczenia tej branży oraz próba przejęcia kontroli
nad procesami politycznymi i ustawodawczymi.

Zebrane materiały
wskazują na
aktywne działania
przedstawicieli
branży tytoniowej
w środowisku
rządowym. Branża
ta swoje aktywności
koncentrowała
szczególnie
wokół resortów
gospodarki,
finansów i rolnictwa
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3.
KONTEKST BADAWCZY
3.1.
BRANŻA
TYTONIOWA
W POLSCE

Na poczet niniejszego
opracowania przez „branżę
tytoniową”, „koncern
tytoniowy”, czy „przemysł
tytoniowy” rozumie się
jedynie te podmioty, które
uczestniczyły/uczestniczą
w działaniach opisanych
w pracy.

W Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu do branży tytoniowej zalicza się
producentów tytoniu, hurtowników, dystrybutorów i importerów wyrobów tytoniowych,
a także osoby i instytucje, które pracują na rzecz realizacji interesów tej branży.
W Polsce działalność gospodarczą prowadzą liczne podmioty branży tytoniowej, przede
wszystkim:
• Philip Morris International Management S.A.
• Philip Morris Polska S.A.
• British American Tobacco Polska S.A.
• Imperial Tobacco Polska S.A.
• Japan Tobacco International S.A.
• Scandinavian Tobacco S.A.
• Tobacco Trading International POLAND Sp. z o. o.
W naszym kraju ponad 14 tys. plantatorów zajmuje się produkcją surowca tytoniowego6.
W handel wyrobami tytoniowymi w Polsce zaangażowanych jest 120 tys. punktów
sprzedaży7.
Interesy powyższych instytucji i osób wspierają niekiedy organizacje pozarządowe, w tym:
• European Smoking Tobacco Association
• Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
• Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
• Polski Związek Plantatorów Tytoniu
• Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu
• Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego
• Zakłady Tytoniowe w Lublinie
• Krajowa Izba Gospodarcza
• Polska Izba Handlu
• Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
• Business Centre Club
• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
6

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na interpelację nr 20014

w sprawie dopłat dla rolników uprawiających tytoń i chmiel, 10.02.2011.
7

Opinia Krajowej Izby Gospodarczej Dotycząca Wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży
wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ( COM (2012) 788).
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3.2. TAKTYKI STOSOWANE PRZEZ BRANŻĘ TYTONIOWĄ SPRZECIWIAJĄCE SIĘ
SKUTECZNEJ KONTROLI WYROBÓW TYTONIOWYCH WG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI
ZDROWIA8
W XXI wieku palenie tytoniu może być czynnikiem sprawczym, który spowoduje zgon nawet miliarda ludzi, jeśli nie zostaną podjęte
natychmiastowe działania. Procedury, jakie należy wykonać są określone w Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia
o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC). Do tej pory 174 kraje (w tym państwa Unii Europejskiej) zobowiązały się do wzajemnej współpracy
w celu efektywnego wdrożenia postanowień Konwencji. Działania zmierzające do kontroli wyrobów tytoniowych są jednak systematycznie
kwestionowane przez przemysł tytoniowy. Starania tego przemysłu ukierunkowane na osłabianie polityki kontroli wyrobów tytoniowych
przybierają różne formy. Należą do nich:

1. Przejęcie kontroli nad procesami politycznymi i ustawodawczymi.
Przemysł tytoniowy jest niezwykle skuteczny w podważaniu wysiłków rządu na rzecz ochrony polityki zdrowia publicznego.
Koncerny tytoniowe stają się ekspertami w dziedzinie tworzenia i wykorzystywania luk prawnych oraz sprawnego posługiwania się
lobbystami, aby skutecznie wywierać wpływ na tworzenie prawa.

2. Przesadne wyolbrzymianie gospodarczego znaczenia branży tytoniowej.
Zatrudnienie, odprowadzanie podatków i inne czynniki gospodarcze mogą być wykorzystywane przez przemysł tytoniowy
w celu wykazania jego wkładu w gospodarkę kraju. Jednak dane dostarczane przez koncerny tytoniowe nie tylko wyolbrzymiają
gospodarcze znaczenie tego przemysłu, ale również nie uwzględniają społecznych, środowiskowych i zdrowotnych kosztów
spowodowanych używaniem wyrobów tytoniowych.

3. Manipulowanie opinią publiczną w celu kreowania pożądanego wizerunku.
Tytoń zabija – ale przemysł tytoniowy wykorzystuje szereg sztuczek manipulujących opinią publiczną. Poprzez inwestowanie
środków w programy rzekomo zniechęcające młodzież do palenia papierosów lub w inne działania, jak np. pomoc w przypadku
wystąpienia klęsk żywiołowych, firmy tytoniowe przesuwają środek ciężkości z dala od swoich śmiercionośnych wyrobów i zyskują
pozory społecznego poważania.

4. Fabrykowanie argumentów przemawiających na korzyść przemysłu tytoniowego przy
wykorzystaniu grup lobbingowych.
Przemysł tytoniowy musi kreować pozory poparcia ze względu na izolację. Branża tytoniowa tworzy grupy lobbingowe, które
wspierają jej interesy. Grupy te zazwyczaj skupiają się na indywidualnej wolności palaczy, rzekomych stratach ekonomicznych
spowodowanych polityką antytytoniową lub udawanych kontrowersjach dotyczących biernego palenia.

5. Dyskredytowanie dowodów naukowych.
Zasiewanie wątpliwości odnośnie dowodów naukowych dotyczących szkodliwości tytoniu oraz biernego palenia jest popularną
taktyką stosowaną przez przemysł tytoniowy na świecie. W celu osłabienia prawa mającego kontrolować wyroby tytoniowe,
przemysł ten wywołuje kontrowersje, by odwrócić uwagę rządu i odbiorców i wprowadzać ich w błąd.

6. Zastraszanie przedstawicieli władz potencjalnym wstąpieniem na drogę prawną.
Stosowanie gróźb pod postacią podjęcia kroków prawnych może stanowić próbę zastraszania rządu, który zamierza prowadzić
skuteczną politykę kontroli wyrobów tytoniowych. Postępowania sądowe wszczynane przez przemysł tytoniowy na świecie coraz
częściej są umarzane przez powoływanie się sądów na Ramową Konwencję Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z tym branża
tytoniowa zaczęła powoływać się na międzynarodowe porozumienia dwustronne, tak aby podjąć kroki prawne przeciwko rządowi
w sądach międzynarodowych. Celem takich działań jest powstrzymanie innych krajów przed wprowadzeniem skutecznych środków
kontroli wyrobów tytoniowych.

8

World Health Organization, World No Tobacco Day 2012: Tobacco industry interference
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3.3. REGULACJE PRAWNE KREUJĄCE POLITYKĘ ANTYTYTONIOWĄ W POLSCE
ORAZ OGRANICZAJĄCE WPŁYW TAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ PRZEMYSŁ
TYTONIOWY
Z uwagi na zagrożenia wynikające z używania wyrobów tytoniowych, Polska na arenie międzynarodowej zobowiązała się do podejmowania
działań prawnych ograniczających epidemię i skutki palenia tytoniu.
Najważniejsze regulacje prawne wspierające kreowanie polityki antytytoniowej w Polsce to:

1. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia
o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie
dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 74, poz. 487) –
prawo międzynarodowe.
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu
Używania Tytoniu (ang. WHO Framework Convention on Tobacco
Control) została uchwalona przez Światowe Zgromadzenie
Zdrowia 21 maja 2003 r. i weszła w życie 27 lutego 2005 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję 15 września 2006
roku. Artykuły oraz wytyczne dla konwencji mówią o działaniach,
które powinny być podejmowane w zakresach:
• regulacji środków cenowych i podatkowych ograniczających
popyt na tytoń
• pozacenowych środków ograniczających popyt na tytoń
• ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy
• przepisów dotyczących składu wyrobów tytoniowych
• pakowania i oznakowania wyrobów tytoniowych
• edukacji, komunikacji, szkoleń i świadomości społecznej
• reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych
• środków ograniczania popytu dotyczącego uzależnienia
od tytoniu i zerwania z nałogiem
• nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi
• sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim i przez
osoby nieletnie
• zapewnienia wsparcia dla ekonomicznie uzasadnionych
działań alternatywnych
• ochrony środowiska i zdrowia ludzi
• odpowiedzialności
• badań, nadzoru oraz wymiany informacji.
Dla lepszej ochrony zdrowia ludzkiego państwa ratyfikujące
Konwencję zobowiązały się w art. 5.3, że przy określaniu i wdrażaniu
swoich polityk zdrowia publicznego w odniesieniu do ograniczenia
użycia tytoniu, będą działać na rzecz ochrony tychże polityk przed
wpływem interesów handlowych i innych żywotnych interesów
przemysłu tytoniowego, zgodnie z przepisami prawa krajowego.
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2. Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji,
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych –
prawo międzynarodowe.
Dyrektywa ma na celu ujednolicenie różnic między przepisami
ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi Państw
Członkowskich w sprawie wytwarzania, prezentacji i sprzedaży
wyrobów tytoniowych, utrudniających funkcjonowanie rynku
wewnętrznego. Dyrektywa pozostawia jednakże Państwom
Członkowskim możliwość wprowadzenia takich wymagań, jakie
uznają za niezbędne w celu zagwarantowania ochrony zdrowia.
Dyrektywa obejmuje:
• maksymalną zawartość substancji smolistych, nikotyny
i tlenku węgla w papierosach
• metody pomiaru ww. substancji
• sposób informowania konsumenta o szkodliwości wyrobów
tytoniowych
• zobowiązania producentów i importerów do corocznego
przedkładania Państwom Członkowskim wykazu wszystkich
składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych
wraz z ich ilościami
• zakaz stosowania nazw, tekstów, znaków towarowych,
symboli czy innych znaków, które miałyby sugerować, że dany
wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.
Co 2 lata Komisja zobowiązana jest do przedkładania Parlamentowi
Europejskiemu sprawozdania w sprawie stosowania tej dyrektywy.

3. Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.
Celem dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się
do reklamy wyrobów tytoniowych i ich promocji:
•
•
•
•

w prasie i innych wydawnictwach;
w audycjach radiowych;
w usługach społeczeństwa informacyjnego;
poprzez sponsorowanie powiązane z produktami tytoniowymi,
w tym ich bezpłatną dystrybucję.

4. Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych
do wyrobów tytoniowych – prawo międzynarodowe.
Dyrektywa ustanawia zasady ogólne harmonizacji struktury
i stawek podatku akcyzowego, który jest nakładany przez Państwa
Członkowskie UE na wyroby tytoniowe.
W przypadku papierosów dyrektywa zakłada konieczność podwyżki akcyzy do wysokości gwarantującej osiągnięcie docelowego unijnego minimum akcyzowego, wynoszącego nie mniej niż 90 EUR na
1000 sztuk papierosów, niezależnie od średniej ważonej detalicznej
ceny sprzedaży i podatek akcyzowy ogółem w średniej ważonej
cenie detalicznej papierosów, który powinien osiągnąć poziom co
najmniej 60%. Unijne podwyższone minimum podatkowe, które
Polska powinna osiągnąć na dzień 1 stycznia 2018 r., będzie obowiązywać w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r.

5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) –
prawo krajowe.
Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym (akcyzą)
m.in. wyrobów tytoniowych. Ustawa ta dokonała w zakresie swojej
regulacji wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej, tj. m.in. dyrektywy
Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia
podatków od papierosów, dyrektywy Rady 92/80/EWG z dnia 19
października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy oraz dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia
27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych. Wszystkie
wymienione dyrektywy zostały uchylone i zastąpione dyrektywą
Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz
stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55, z późn.
zm.) – prawo krajowe.
W ustawie tej kluczowe znaczenie mają regulacje zakazujące
promocji i reklamy wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez
przemysł tytoniowy różnych imprez (sportowych, kulturalnych
itp.), a także regulacje ochraniające społeczeństwo przed biernym
paleniem.

7. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263)
– prawo krajowe.
Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji
zadań z zakresu zdrowia publicznego, mających na celu ochronę
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu
chorób – w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad
warunkami higieny środowiska i higieny pracy w zakładach pracy.
W tym zakresie PIS sprawuje nadzór bieżący, prowadzi działalność
zapobiegawczą i oświatowo-zdrowotną (art. 2). Do działań PIS
w obszarze bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola
przestrzegania przepisów dotyczących m.in.:
•
•
•
•

higieny środowiska (art. 4 ust. 1 pkt 1)
obrotu wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi
(art. 4 ust. 1 pkt 4)
warunków zdrowotnych środowiska pracy (art. 4 ust. 1 pkt 5)
wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych
substancji w dymie papierosowym (art. 4 ust. 1 pkt 10 wszedł
w życie 15.11.2010 r.).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17
października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 174, poz. 1426, z późn.
zm.) – prawo krajowe.
W 2010 roku, po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu
(dodano pkt. 8 w § 2), funkcjonariuszom PIS nadano
uprawnienia do nakładania grzywien w postaci mandatu
karnego za wykroczenia określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Oznacza to, że funkcjonariusze PIS mogą nakładać mandaty
karne na:
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•

•

właścicieli lub zarządzających obiektem lub środkiem
transportu, którzy nie umieszczą w widocznym miejscu
informacji o zakazie palenia tytoniu w formie oznaczenia
słownego i graficznego – kara grzywny do 2 000 zł
osoby palące wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazem
– kara grzywny do 500 zł.

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości grzywien nakładanych na drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2011
r., Nr 14, poz.68) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń,
za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. z 2011 r., Nr 36, poz. 190).
W wyniku powyższych rozporządzeń strażnicy miejscy mają
możliwość nakładania grzywien w drodze mandatów za naruszenie
art. 13 ust.1 pkt. 2 (nieumieszczenie przez właściciela lub
zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji
o zakazie palenia tytoniu) oraz art. 13 ust. 2 (palenie w miejscach
objętych zakazem).
Funkcjonariusze policji mają natomiast prawo do karania wszystkich
przestępstw wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy
antytytoniowej.
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Do transparentności i ograniczenia wpływu taktyk
stosowanych przez różne grupy interesów przyczynia
się ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności
lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej
oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących
zawodową działalność lobbingową.

4.
OPIS PRZEDMIOTU BADAŃ
4.1. AKTYWNOŚCI WŁADZY USTAWODAWCZEJ PODEJMOWANE W RAMACH
KREOWANIA POLITYKI ANTYTYTONIOWEJ W POLSCE W LATACH 2006 – 2012
Polska ratyfikowała Ramową Konwencję WHO o Ograniczeniu
Użycia Tytoniu 15 września 2006 r. Konwencja ta została przyjęta
w związku z koniecznością współpracy międzynarodowej
w opanowaniu epidemii tytoniowej i zmniejszeniu ryzyka
przedwczesnych zgonów, niepełnosprawności oraz degradacji
społecznej i ekonomicznej spowodowanej konsumpcją wyrobów
tytoniowych i biernym paleniem.

W konsekwencji znowelizowanej poprzez aktualizację
odpowiednich aktów prawnych ustawy antytytoniowej,
funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne służby
(Policja, Straż Miejska) otrzymali uprawnienia do egzekwowania
obowiązku przestrzegania zakazu palenia i informowania o nim
(za pomocą graficznych i słownych znaków) oraz uprawnienia do
dopuszczania do użytku palarni.

27 września 2006 r. Obywatelska Koalicja Tytoń albo Zdrowie
przekazała parlamentarzystom projekt nowelizacji ustawy
antytytoniowej, wprowadzającej całkowity zakaz palenia
w miejscach publicznych. Wynikiem czego w grudniu 2006 roku
podjęto inicjatywę ustawodawczą na rzecz zmiany ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Po przerwie spowodowanej
przedwczesnymi wyborami parlamentarnymi aktywności te były
intensywnie prowadzone w latach 2008 – 2010. Służyły one
wprowadzeniu kolejnych regulacji rekomendowanych przez WHO,
takich jak uwolnienie szerokiej przestrzeni publicznej od dymu
tytoniowego wraz z regulacjami ograniczającymi możliwość
tworzenia palarni i sal do palenia. Wcześniej w ustawie były
zawarte przepisy zabraniające reklamowania oraz promowania
wyrobów tytoniowych i sponsorowania przez przemysł tytoniowy
m.in. imprez kulturalnych i sportowych. Ustawa nakładała
także obowiązek informowania użytkowników o szkodliwości
palenia poprzez umieszczanie ostrzeżeń tekstowych na paczkach
papierosów (np. palenie zabija). W kwietniu 2010 roku Prezydent
RP podpisał akt prawny, który zaczął obowiązywać 15 listopada
2010 r.

Znowelizowana ustawa antytytoniowa umożliwiła również
stworzenie regulacji dotyczących umieszczania na paczkach
papierosów dodatkowych informacji ostrzegających o skutkach
palenia (oprócz informacji tekstowych). W 2011 r. trwały intensywne
prace nad obowiązkiem umieszczania przez producentów wyrobów
tytoniowych ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów.
Gotowy akt rozporządzenia został przekazany Ministrowi Zdrowia
w listopadzie 2011 r. W związku ze zmianami personalnymi na
tym stanowisku, spowodowanymi wyborami parlamentarnymi,
ww. akt prawny nie został podpisany do marca 2012 r. Wówczas
Minister Zdrowia zadecydował o wstrzymaniu wprowadzenia
tej regulacji, argumentując to oczekiwaniem na wydanie przez
Komisję Europejską nowej biblioteki obrazków, z której może
korzystać także Polska9.

9

Na podstawie przepisów unijnych Polska systematycznie zwiększa
nakładany na sprzedawane paczki papierosów podatek akcyzowy
m.in. dla ochrony zdrowia publicznego. Do 1 stycznia 2018 r.
podatek akcyzowy wzrośnie w Polsce do poziomu 90 Euro za 1000
sztuk papierosów (inne kraje Unii Europejskiej spełnią ten wymóg
do 1 stycznia 2014 r.)10.

Informacja prasowa z dnia 27 marca 2012r. odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji

w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych,
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2111&ms=&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=19585, dost. 10.07.2013r.
10

Ch. Czart Ciecierski, R. Cherukupalli, M. Weresa, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis And

Lung Disease, Paryż 2011.
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4.2. AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ NIEKTÓRYCH PRZEDSTAWICIELI
BRANŻY TYTONIOWEJ W CELU ZAHAMOWANIA ORAZ OGRANICZANIA KREOWANIA
POLITYKI ANTYTYTONIOWEJ W POLSCE W LATACH 2006 – 2012

W związku z trwającymi od 2006 r. pracami nad nowelizacją
ustawy antytytoniowej w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia
oraz Sejmowej Podkomisji Zdrowia Publicznego brali udział liczni
przedstawiciele branży tytoniowej. Wypowiadali się oni w imieniu
konkretnych podmiotów branży tytoniowej, jak również związków
pracodawców. Najczęściej podnoszonymi przez nich argumentami
były brak dowodów naukowych wskazujących na efektywność
proponowanych zmian, a także zbyt krótki okres dostosowawczy
na wdrożenie proponowanych rozwiązań, co generowałoby koszty
dla branży tytoniowej. Takie działania spowodują konieczność
podniesienia cen na wyroby tytoniowe i likwidację miejsc pracy.
W konsekwencji wzrośnie zainteresowanie szarą strefą, przez
co wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego
od wyrobów tytoniowych będą niższe. Burzliwa dyskusja w związku
z pracami nad nowelizacją ustawy antytytoniowej dotyczyła także
obrony wolności wyboru. Przedstawiciele niektórych podmiotów
branży tytoniowej starali się przekonać parlamentarzystów
o możliwości osobistego decydowania przez właściciela lokalu,
czy jego lokal będzie dostępny dla osób palących, czy też nie.
Choć główną intencją ustawodawcy było objęcie osób niepalących
jak najszerszą ochroną przed konsekwencjami wdychania dymu
tytoniowego (dotyczyło to przede wszystkim personelu pracującego
w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych), dla branży tytoniowej
takie rozwiązanie odbierałoby właścicielowi swobodę decyzji co do
charakteru prowadzonej przez niego placówki. Najprawdopodobniej
w rezultacie nacisku tej branży wobec propozycji wprowadzenia
całkowitego zakazu palenia tytoniu w lokalach gastronomicznorozrywkowych została przez ustawodawcę wprowadzona
możliwość dostosowania lokalu do potrzeb osób palących dzięki
wydzieleniu osobnej sali do palenia lub zainstalowaniu palarni.
Ustawodawca jednakże zastrzegł, jakie normy powinny zostać
spełnione dla ww. rozwiązań.
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Przedstawiciele niektórych podmiotów branży tytoniowej, oprócz
stosowania kilkuletniego oporu przed wprowadzeniem zmian
do ustawy antytytoniowej, śledzili również doniesienia związane
z Rewizją Dyrektywy o Produktach Tytoniowych11. W wyniku
tego każda informacja wskazująca na pomysł wprowadzenia
skutecznej regulacji ograniczającej epidemię używania tytoniu
wśród Europejczyków spotykała się z szeroką kontrargumentacją
branży. Temat ten był przez nią natychmiast podejmowany
w mediach, a oficjalny sprzeciw przekazywano przedstawicielom
strategicznych Ministerstw (przede wszystkim Ministerstwa
Gospodarki) listownie lub na spotkaniach. Argumentami
najczęściej używanymi przez niektórych przedstawicieli
przemysłu tytoniowego i jego sojuszników były brak dowodów
na skuteczność proponowanych działań oraz fakt, że proponowane
rozwiązania przyczynią się do wzrostu przemytu i rozwoju szarej
strefy. Poszkodowani mieli zostać również rolnicy, jako że wielu
z nich zajmuje się produkcją konkretnej odmiany tytoniu, która
miałaby zostać wycofana z obrotu na skutek zakazu produkcji
i sprzedaży papierosów aromatyzowanych. Na przełomie 2012
i 2013 r., gdy Komisja Europejska oczekiwała zaprezentowania
przez polski Rząd stanowiska w sprawie proponowanych zmian
do Dyrektywy Tytoniowej, niektórzy przedstawiciele branży
tytoniowej podjęli szereg aktywności, aby przekonać decydentów
o tym, że postulowane zmiany są niekorzystne dla Polski. Należały
do nich m.in. liczne wypowiedzi w mediach, apele wystosowywane
do zainteresowanych ministrów oraz spotkania z urzędnikami.
Sejm RP oficjalnie na arenie międzynarodowej wyraził dezaprobatę
dla proponowanych zmian12. Sprzymierzeńcem rozwiązań UE stał
się jednak Senat RP.

Projekt Stanowiska RP, Wniosek „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich

w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów,
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/gos_20130412_d2/$file/gos_20130412_d2.pdf, dost. 22.07.2013 r.
11

Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw

Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
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Innym obszarem zainteresowań przedstawicieli branży tytoniowej
jest nakładany na wyroby tytoniowe podatek akcyzowy. Propozycję
zmiany tego podatku (zarówno jego wysokości, jak i struktury)
przedstawia co roku Ministerstwo Finansów. Resort ten musi
uwzględnić zobowiązania Polski wynikające z przyjętej Dyrektywy
Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury
oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.
Dyrektywa ta zobowiązuje Polskę do nałożenia na każde 1000
sztuk papierosów podatku akcyzowego w wysokości 90 Euro.
Zobowiązanie to musi zostać wypełnione do 1 stycznia 2018 r., co
Polska wynegocjowała w traktacie akcesyjnym (w innych krajach
UE do 1 stycznia 2014 r.). Niemniej jednak niektórzy przedstawiciele
branży tytoniowej co roku starają się przekonać opinię publiczną,
że proponowane przez resort finansów podwyżki akcyzy są zbyt
wysokie, niepotrzebne i spowodują wzrost szarej strefy oraz spadek
wpływów do budżetu państwa przy jednoczesnym braku obniżenia
konsumpcji wyrobów tytoniowych.

dla gospodarki straty w wysokości 200-250 mln zł13. Po dwóch
tygodniach od tego zdarzenia rzecznik Ministerstwa Zdrowia
poinformował, że Minister Zdrowia wstrzymuje się z podpisaniem
ww. rozporządzenia do czasu ogłoszenia przez Komisję Europejską
nowej biblioteki obrazków (co miało nastąpić do końca 2012 r., a do
czasu wydania niniejszego raportu nie miało miejsca).

Niektórzy przedstawiciele przemysłu tytoniowego oraz
związki pracodawców, których członkami są podmioty branży
tytoniowej, uczestniczyli w 2011 roku w pracach nad zmianą
rozporządzenia mającego wprowadzić ostrzeżenia obrazkowe na
paczkach papierosów. Po wysłaniu przez wiele podmiotów, także
niezwiązanych bezpośrednio z branżą tytoniową – jak np. przez
samorządy lokalne, licznych uwag o podobnych argumentach
do Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele branży uczestniczyli
w spotkaniu uzgodnieniowym w tym resorcie. Do głoszonych
przez nich kontrargumentów należał brak dowodów naukowych
wskazujących na skuteczność zastosowania tego rozwiązania
w ograniczeniu liczby osób palących, a także zbyt krótki okres
dostosowawczy do nowych przepisów, który spowodowałby
ogromne straty nie tylko dla samych firm tytoniowych, ale również dla
hurtowników i detalistów. Po uzyskaniu kompromisu, związanego
z terminem w jakim miałyby zacząć obowiązywać nowe przepisy,
Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
przygotował zapisy nowelizujące rozporządzenie i przedłożył
je do podpisu Ministrowi Zdrowia. W marcu 2012 r. Polska Izba
Gospodarcza powiadomiła opinię publiczną, że proponowane przez
resort zdrowia wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych spowoduje

13

Polska Izba Handlu, http://www.pih.org.pl/index.php/biuroprasowe/przegld-prasy/74-przegld-prasy/564-pb-kosztowne-oponienie-w-ministerstwie-zdrowia, dost. 22.07.2013 r.
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5.
METODOLOGIA BADAWCZA

5.1.
CEL, OPIS I ŹRÓDŁA ZBIERANYCH INFORMACJI
W kwietniu 2012 r. realizatorzy projektu zmniejszania wpływu przemysłu tytoniowego
dla skutecznej realizacji FCTC w Polsce, wystosowali do ośmiu ministerstw (Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) prośbę
o udzielenie informacji na temat wszystkich spotkań urzędników danego resortu z osobami
lub instytucjami reprezentującymi bezpośrednio lub pośrednio interesy sektora tytoniowego,
jakie miały miejsce od 1 stycznia 2006 r. do momentu otrzymania tej prośby. Dokumenty te
powinny zawierać informacje o terminie, osobach uczestniczących oraz celach lub tematach
spotkania. Dodatkowo Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zwróciło się z prośbą
o ujawnienie wszelkiej korespondencji pisemnej lub elektronicznej, kierowanej w tym czasie
od przedstawicieli branży tytoniowej do każdego z ministerstw. Wszystkie listy wysłane
przez realizatorów projektu do ministerstw zawierały informację o tym, że prośba jest
wystosowana w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem skierowanych zapytań było pozyskanie szczegółowych, udokumentowanych informacji
na temat działań podejmowanych przez branżę tytoniową w stosunku do organów władzy
rządowej, mających wpływ na proces stanowienia prawa, w tym prawa ograniczającego
użycie tytoniu w Polsce.
Ostatecznie do listopada 2012 r. zebrano odpowiedzi od siedmiu z ośmiu resortów.
Na zapytanie nie odpowiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie uzyskano także
oficjalnej odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, która została zastąpiona mailowym
przekazaniem kilku dokumentów z informacją, że podobnych korespondencji było o wiele
więcej, a ich treść była podobna. Ministerstwo Gospodarki w związku z wprowadzeniem
od 2009 roku systemu informatycznego przekazało dane z krótszego okresu (od 1 stycznia
2009 roku).
Oficjalne odpowiedzi otrzymane z pozostałych resortów wykazały, że branża tytoniowa
najrzadziej kontaktowała się z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele sektora
tytoniowego najczęściej kierowali korespondencje oraz prośby o spotkanie do przedstawicieli
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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5.2.
ANALIZA ZBIERANYCH INFORMACJI
Informacje pozyskane z sześciu resortów (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) zostały przeanalizowane pod kątem
danych dotyczących nadawców korespondencji, podejmowanych tematów i rzetelności
przedstawianych argumentów (czy argumenty te były poparte badaniami, zwłaszcza
badaniami naukowymi, i przez jakie jednostki badawcze badania te były wykonywane).
Analizie, która uwzględniła kryterium osób uczestniczących oraz poruszanych tematów,
zostały poddane informacje o spotkaniach przedstawicieli branży tytoniowej z urzędnikami
magistratów.
Nie wzięto pod uwagę danych z resortu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nie prowadziło
ono bowiem we wskazanym czasie prac nad aktami prawnymi i innymi dokumentami
dotyczącymi sektora tytoniowego oraz nie otrzymywało korespondencji od przedstawicieli
branży tytoniowej.
Analiza nadawców korespondencji oraz uczestników spotkań miała na celu pozyskanie
informacji o przedstawicielach występujących w interesie innych osób i organizacji wraz
z informacją, w czyim interesie występowali ci przedstawiciele. Autorzy raportu starali
się również dowiedzieć, do kogo były skierowane dokumenty oraz kto reprezentował
odpowiedni magistrat na spotkaniach z przedstawicielami branży tytoniowej.
Analiza tematów poruszanych w korespondencji i podczas spotkań miała na celu pozyskanie
informacji o obszarach zainteresowań branży tytoniowej wraz z podejmowanymi przez nią
w tych domenach aktywnościami.
Analiza rzetelności podejmowanych argumentów miała na celu zbadanie, czy argumenty
te są wiarygodne i czy w bezstronny sposób ukazują rozwiązania dobre dla ogółu
społeczeństwa.
Wszystkie podjęte analizy dążyły do sprawdzenia, czy w poznanych dokumentach były
stosowane przez przedstawicieli branży tytoniowej taktyki opisane przez Światową
Organizację Zdrowia, do których należały takie działania jak:
•
•
•
•
•
•

przejęcie kontroli nad procesami politycznymi i ustawodawczymi
przesadne wyolbrzymianie gospodarczego znaczenia branży tytoniowej
manipulowanie opinią publiczną w celu kreowania pożądanego wizerunku
fabrykowanie argumentów przemawiających na korzyść przemysłu tytoniowego przy
wykorzystaniu grup lobbingowych
dyskredytowanie dowodów naukowych
zastraszanie przedstawicieli władz potencjalnym wstąpieniem na drogę prawną.
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6.
WYNIKI ANALIZY
Wyniki przedstawiają przykłady działań podjętych przez przedstawicieli branży tytoniowej w stosunku do wybranych ministerstw
(Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) w latach 2006 – 2012 (w przypadku resortu gospodarki w latach 2009 –
2012). Przykłady te prezentują taktyki stosowane przez przedstawicieli sektora tytoniowego. WHO uważa, że mogły one wpływać na spowolnienie oraz ograniczenie stosowania polityki zmierzającej do zmniejszenia epidemii używania wyrobów tytoniowych.
Przykłady zebrane w poniższych dokumentach przedstawiają taktyki z zakresu starań zmierzających do kontroli nad procesami politycznymi
i ustawodawczymi, przesadnego wyolbrzymiania gospodarczego znaczenia branży tytoniowej, wykorzystywania grup lobbingowych na
rzecz fabrykowania argumentów przemawiających na korzyść przemysłu tytoniowego oraz dyskredytowania dowodów naukowych.
Dokumenty te zostają przedstawione zgodnie z prawem rozpowszechniania informacji publicznej wynikającym z art. 54 Konstytucji RP.

Przejęcie kontroli nad procesami
politycznymi i ustawodawczymi.

Fabrykowanie argumentów
przemawiających na korzyść
przemysłu tytoniowego przy
wykorzystaniu grup lobbingowych.

Przesadne wyolbrzymianie
gospodarczego znaczenia branży
tytoniowej.

Dyskredytowanie
dowodów naukowych.

Manipulowanie opinią publiczną
w celu kreowania pożądanego
wizerunku.

Zastraszanie przedstawicieli władz
potencjalnym wstąpieniem na drogę
prawną.

Współpraca

Obrona interesu

Legislacja

Prośba o wsparcie
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7. KOMENTARZE EKSPERTÓW

Moje

doświadczenia dotyczące ingerencji przemysłu tytoniowego
w procesy decyzyjne dotyczą głównie nowelizacji ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych. We wrześniu 2006 r. wraz z grupą
ekspertów przedłożyliśmy Sejmowej Komisji Zdrowia projekt nowelizacji tej ustawy. Nasza propozycja była
wieloaspektowa – zawierała nie tylko zakaz palenia w miejscach publicznych, który ostatecznie w złagodzonej
wersji i dopiero po 4 latach udało się przyjąć, lecz również zakaz palenia w samochodzie w obecności dzieci,
czy też licencje na sprzedaż wyrobów tytoniowych. Te ostatnie propozycje już na samym początku zostały
usunięte z projektu jako „niedemokratyczne”. Równocześnie lobbyści, a także inne osoby reprezentujące
branżę tytoniową, rozpoczęli intensywną blokadę rozwiązań służących ochronie zdrowia publicznego. Na
posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Podkomisji Zdrowia Publicznego, liczba reprezentantów
przemysłu tytoniowego, plantatorów tytoniu, producentów kabin, elektronicznych papierosów czy barmanów
wielokrotnie przekraczała liczbę ekspertów reprezentujących środowisko lekarskie. Zadawali oni mnóstwo
pytań i zgłaszali kolejne poprawki, skutecznie przedłużając procedowanie. Odnosiłem również wrażenie,
że osoby z branży tytoniowej w kuluarach nawiązywały bezpośrednie kontakty z parlamentarzystami.
Intensywny lobbing przyniósł zamierzony efekt. Niektórzy posłowie powtarzali dokładnie argumenty tej
branży, często wyolbrzymione i niepoparte żadnymi badaniami, np. o bankructwie grożącym lokalom
gastronomicznym i o możliwości utraty pracy kilkudziesięciu tysięcy pracowników tego sektora (później
okazało się, że podana liczba przekraczała liczbę wszystkich zatrudnionych w tym sektorze osób). W swoich
wystąpieniach reprezentanci przemysłu tytoniowego często podkreślali, że nie występują w swoim interesie,
lecz w imieniu 10 mln palących Polaków oraz osób zatrudnionych w tym przemyśle, a także w trosce o stan
polskiej gospodarki po wprowadzeniu nowych regulacji. Niestety w tej trudnej walce o lepsze regulacje
prawne nasze środowisko medyczne i naukowe nie miało mocnego wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Choć na początku drogi, gdy Ministrem Zdrowia był prof. Zbigniew Religa, uzyskaliśmy deklarację Jego
pomocy, w kolejnych latach czuliśmy się nieco osamotnieni w naszych działaniach. Dodatkowo ustawą bardzo
interesowały się media, które często prosiły o komentarze ludzi bez podstawowej wiedzy na ten temat, ale
równocześnie powielających argumenty branży tytoniowej.
Ewidentna ingerencja przemysłu tytoniowego powtórzyła się kilka lat później, przy okazji próby wprowadzenia
zmian do rozporządzenia dotyczącego ostrzeżeń obrazkowych na opakowaniach papierosów. Gotowy projekt
tej regulacji przez pół roku leżał na biurku Ministra Zdrowia. Niepokoiło mnie, że sprawa się przeciąga
i próbowałem interweniować, ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Po ogłoszeniu nieoczekiwanej informacji,
że Minister Zdrowia, wstrzyma się z podpisaniem rozporządzenia do czasu wydania przez Komisję Europejską
nowej biblioteki obrazków, otrzymał On list od Business Centre Club z podziękowaniami za „podjęcie słusznej
decyzji”. To była tak absurdalna sytuacja, że wywołała w Komisji Europejskiej ogromną konsternację.
Cieszę się, że raport przygotowany przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych przedstawia chociaż
część ingerencji, jakie podejmował przemysł tytoniowy w ostatnich latach. Chciałbym podkreślić, że nie
uważam, aby lobbing sam w sobie był czymś nagannym. Każdy z nas lobbuje w różnych sprawach i z różnych
pobudek, m.in. społecznych lub biznesowych. Natomiast jest kwestią etyki i sumienia, czy lobbując bierzemy
pod uwagę związane z tym potencjalne szkody. Lobbing branży tytoniowej rażąco narusza tę zasadę i w tym
aspekcie nie można go akceptować.
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prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem
Przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego,
Kierownik Katedry i Kliniki
Onkologii i Radioterapii
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego

“Cieszę się, że raport
przygotowany przez
Polskie Towarzystwo
Programów
Zdrowotnych przedstawia chociaż część
ingerencji, jakie
podejmował przemysł tytoniowy
w ostatnich latach.”

Od

dawna Polska jest jednym z wymarzonych rynków dla branży tytoniowej.
Wprawdzie od ponad dwudziestu lat konsumpcja wyrobów tytoniowych (przede
wszystkim papierosów) w naszym kraju spada, ale nadal jesteśmy jednym
z największych “rynków tytoniowych” w Europie. Dodatkowo Polska jest jednym
z nielicznych krajów europejskich, gdzie nadal pewna grupa rolników uprawia tytoń, a także krajem
o największej w Europie koncentracji fabryk papierosów. Wciąż jesteśmy państwem, które wyróżnia
duży odsetek palaczy wśród osób opiniotwórczych i decydentów (w tym najwyższych rangą polityków)
niekryjących swojego przywiązania do palenia. W ostatnim dziesięcioleciu przytłaczająca większość polskich
ministrów zdrowia to ciężko uzależnieni palacze (troje z nich zmarło w tym czasie na raka płuc). Przy nadal
sporej liczbie osób palących, dużej grupie obywateli w różny sposób żyjących z produkcji i obrotu wyrobami
tytoniowymi oraz znaczącym “lobby palaczy” wśród polityków, na tle świata Polska jest państwem, w którym
branża tytoniowa chce utrzymać nie tylko rynek, ale także wpływy.
Tłumaczy to niezwykłą wprost aktywność, jaką wykazują przedstawiciele przemysłu tytoniowego przy każdej
próbie “zaszkodzenia” jego interesom. Tak było podczas ostatniej nowelizacji ustawy antytytoniowej, tak
również jest od kilku miesięcy, gdy w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała oficjalny
projekt nowelizacji dyrektywy tytoniowej. Próba zaostrzenia europejskich przepisów antytytoniowych
zmierzających do wprowadzenia zakazu produkcji “atrakcyjnych” papierosów znowu obudziła podobne
wysiłki branży tytoniowej kreującej zupełnie fałszywy obraz swej śmiercionośnej działalności. Przedstawiciele
przemysłu tytoniowego, używając wszystkich możliwych kłamstw, półprawd i manipulacji “bronią” rolników
i sklepikarzy przed utratą środków do życia, pracowników fabryk tytoniowych i całe regiony, gdzie one
funkcjonują, przed bezrobociem, obywateli przed brakiem wolności, budżet państwa przed utratą znaczących
przychodów podatkowych, cały kraj przed kryminalizacją obrotu papierosami, a państwa członkowskie Unii
Europejskiej przed utratą suwerenności.

Konstanty Radziwiłł
Naczelna Izba Lekarska

Niestety znacząca część środków masowego przekazu bezrefleksyjnie powtarza opinie i często nieprawdziwe
fakty płynące wprost z raportów przygotowanych przez zainteresowany przemysł. Wielu dziennikarzy
tworzy w ten sposób sztuczny nacisk na decyzyjnych polityków. W konsekwencji środki masowego przekazu
powiększają “stronnictwo tytoniowe”.
Tymczasem liczne doświadczenia wielu krajów świata wskazują na skuteczność propozycji zawartych
w nowelizacji dyrektywy dla zmniejszania liczby palaczy, a szczególnie dla zniechęcania młodzieży do
wchodzenia w nałóg. Jest duża szansa, że przynajmniej część z pięciuset młodych ludzi (szczególnie
dziewczynek) codziennie rozpoczynających drogę do śmiertelnego uzależnienia, zawróci z niej dzięki drogim,
grubym, śmierdzącym i niesmacznym papierosom zapakowanym w jednakowe paczki z przerażającymi
ostrzeżeniami obrazkowymi. Jest również faktem, że większość Polaków popiera rozwiązania proponowane
przez Komisję Europejską. Byłoby dobrze, gdyby media w poczuciu swojej misji i odpowiedzialności, zamiast
wspierać zagrażających wszystkim trucicieli, dołączyły do tych, którzy mówią prawdę o tytoniu i do koalicji sił
zmierzających ku światu bez papierosów. A problemy plantatorów tytoniu, pracowników fabryk papierosów
i sklepikarzy handlujących tytoniem, jeśli się tylko zechce, można rozwiązać. Nie powinno być tylko ratunku
dla firm tytoniowych – one muszą po prostu zniknąć – dla dobra wszystkich.

“Nie powinno być
tylko ratunku dla firm
tytoniowych – one
muszą po prostu
zniknąć – dla dobra
wszystkich”.

ANALIZA DZIAŁAŃ PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO W POLSCE • 51

Przemysł

tytoniowy jest jednym z najsilniejszych
sektorów światowej gospodarki.
Profity z produkcji i sprzedaży
wyrobów tytoniowych czerpią kosztem
zdrowia i życia setek tysięcy ludzi globalne koncerny tytoniowe, które w 2010 r. odnotowały zyski na
poziomie 346 miliardów dolarów (większe niż Coca-Cola, McDonalds i Microsoft razem wzięte). Pięć
z pośród sześciu funkcjonujących w Polsce fabryk produkujących wyroby tytoniowe należy do największych
międzynarodowych koncernów tytoniowych, a tylko jedna z nich jest spółką z udziałem Skarbu Państwa.
Środowisko protytoniowe przeznacza ogromne środki finansowe na propagowanie swoich wyrobów. Jest to
zgodne z logiką każdej działalności o charakterze gospodarczym.
Rozprzestrzeniające się światowe polityki antytytoniowe (m.in. FCTC), które wprowadzają w poszczególnych
krajach zakazy palenia w miejscach publicznych, zakazy reklamy, promocji i sponsoringu wyrobów tytoniowych,
wzrost podatków na wyroby tytoniowe, itd., są często podważane i dyskredytowane przez środowiska
protytoniowe. Najskuteczniejszą metodą podważania polityki antytytoniowej jest ograniczenie lub opóźnianie
legislacyjnych zmian za pomocą narzędzi lobbingu. W tym celu środowiska protytoniowe zatrudniają
profesjonalnych lobbystów, którzy w ich interesie występują w Sejmie lub na posiedzeniach sejmowych komisji
w Polsce – tak było również w 2010 r. podczas prac nad nowelizacją ustawy, wprowadzającej zakaz palenia
w miejscach publicznych. Przedstawiciele środowisk protytoniowych uczestniczą także w konsultacjach
społecznych. Przykład mogą stanowić konsultacje dotyczące rozporządzenia wprowadzającego ostrzeżenia
obrazkowe na paczkach papierosów w 2011 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele największych koncernów
tytoniowych, organizacji zrzeszających producentów tytoniu, plantatorów tytoniu, pracodawców oraz
pracowników związanych z branżą tytoniową, handlarzy wyrobami tytoniowymi oraz organizacji biznesowych
występujących w interesie przemysłu tytoniowego. Lobbyści są też obecni w pracach legislacyjnych na
poziomie unijnym. W Parlamencie Europejskim jest zarejestrowanych 97 lobbystów występujących w interesie
szeroko pojętego przemysłu tytoniowego, którzy walczą o to, by osłabić tzw. Dyrektywę Tytoniową i opóźnić
jej wdrożenie. Po stronie zdrowia publicznego występuje jedynie 2 lobbystów. Te liczby pokazują, jak bardzo
debata zdominowana jest przez przemysł tytoniowy i wyjaśniają, dlaczego prace nad rewizją Dyrektywy
trwają tak długo.

Magdalena Petryniak
Stowarzyszenie MANKO,
Partnerstwo Polska Bez Dymu

“Środowisko protytoniowe przeznacza ogromne środki
finansowe na propagowanie swoich
wyrobów”.
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Palenie

tytoniu i bierna ekspozycja na dym tytoniowy
przyczyniają się do powstawania znacznych
szkód zdrowotnych oraz generują istotne koszty
społeczne i ekonomiczne. Palenie tytoniu wywiera
niekorzystny wpływ na społeczeństwo, zarówno poprzez zgony będące jego konsekwencją (bardzo często
przedwczesne), ale i utratę lat zdolności produkcyjnej obywateli. Palenie tytoniu i jego następstwa powodują
szereg obciążeń finansowych ponoszonych przez palaczy, ich rodziny czy podmioty świadczące opiekę
medyczną, ubezpieczycieli, a także pracodawców zatrudniających osoby palące tytoń. Polska należy do grupy
krajów charakteryzujących się wysokim odsetkiem mężczyzn palących tytoń i niższą, ale nadal przekraczającą
20%, częstością palenia wśród kobiet. Trzeba równocześnie zwrócić uwagę, że rozpowszechnienie palenia
tytoniu wśród kobiet w Polsce jest wyższe niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Szereg czynników
przyczynia się do obserwowanego niwelowania różnic w częstości palenia między populacją mężczyzn
i kobiet. Wymienić tu należy zmiany społeczno-kulturowe i wzrost akceptacji dla palenia przez kobiety,
promowanie palenia (często przez koncerny tytoniowe) jako nieodłącznego elementu „zachodniego stylu
życia” oraz wzrost dostępności wyrobów tytoniowych. Ponadto dziewczęta i kobiety na przestrzeni ostatnich
lat stały się grupą docelową kampanii marketingowych koncernów tytoniowych, które obejmują zarówno
dystrybucję, reklamę, jak również wygląd opakowania papierosów adresowanych do kobiet.

Dorota Kaleta
Zakład Medycyny
Zapobiegawczej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

W Polsce Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprawiła kilka
elementów ważnych z punktu widzenia kontroli używania tytoniu. Jest także bardziej restrykcyjna od
wcześniej obowiązującej ustawy, jeśli chodzi o ochronę przed biernym narażeniem na środowiskowy dym
tytoniowy. Jednak przepisy te w dalszym ciągu nie zapewniają pełnej ochrony przed dymem tytoniowym
i posiadają szereg braków, przez co mogą okazać się w wielu obszarach niewystarczające dla wzmocnienia
kontroli i redukcji używania tytoniu w naszym kraju.
Dane uzyskane dzięki prowadzeniu monitoringu stanowią najważniejszy argument zwolenników uszczelniania
i poprawy skuteczności przepisów antytytoniowych. Wprawdzie dotychczas w Polsce prowadzono badania
dotyczące spożycia tytoniu i ewolucji epidemii tytoniowej, jednak nie ma w naszym kraju żadnego,
skoordynowanego systemu gromadzenia, analizy i rozpowszechniania danych w ramach określonych funkcji
instytucjonalnych. Co istotne, brak również kompleksowych analiz socjoekonomicznych uwarunkowań
epidemii tytoniowej. Nie prowadzi się również monitoringu działań lobbingowych, marketingowych czy
promocyjnych podejmowanych przez przemysł tytoniowy.
Analiza PTPZ wskazuje wyraźnie, że koncerny tytoniowe działają zdecydowanie na rzecz utrzymania rynków
sprzedaży, używając wszelkich sił i sposobów. Dokument ten stanowi doskonałe kompendium wiedzy na
temat aktywności branży tytoniowej mającej na celu zahamowanie lub ograniczanie kreowania polityki
zmniejszającej spożycie tytoniu i powinien być możliwie najszerzej rozpowszechniony.
„Analiza działań przemysłu tytoniowego przeciwstawiających się skutecznej kontroli rynku i konsumpcji
wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2006 – 2012” jest istotnym źródłem informacji zarówno dla
decydentów jak i interesariuszy, osób kreujących politykę prozdrowotną na szczeblu centralnym czy lokalnym,
ale również dla instytucji czy organizacji odpowiedzialnych za implementację działań mających na celu
kontrolę spożycia tytoniu. Ponadto dokument ten powinien stać się przyczynkiem do pogłębionej debaty
i zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia transparentności procesów legislacyjnych w obszarze
zdrowia publicznego w naszym kraju.

“Analiza PTPZ wskazuje wyraźnie, że koncerny tytoniowe działają zdecydowanie
na rzecz utrzymania
rynków sprzedaży,
używając wszelkich
sił i sposobów”.
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Walka

z wiatrakami? Z jednej strony mamy wielki,
międzynarodowy przemysł, którego roczne zyski
sięgają miliardów dolarów, którego produkty zabijają
co drugiego użytkownika, a z drugiej strony rządy
z zazwyczaj mocno niewystarczającym budżetem, które nie zawsze wykazują się zrozumieniem wagi
problemu, jakim jest palenie tytoniu i mają niewielką grupę ekspertów oraz aktywistów działających na rzecz
zdrowa publicznego.
Walka jest mocno nierówna. To brzmi tendencyjnie, ale niestety tak po prostu jest. Firmy tytoniowe mają
miliardy do stracenia w obliczu jakichkolwiek zmian nakierowanych na ograniczenie palenia tytoniu na całym
świecie.
Stopień obecnej globalizacji sprzyja przenikaniu pozytywnych trendów – dobre przykłady, skuteczne działania
poszczególnych państw są bardzo szybko podchwytywane przez inne kraje, które stosują je u siebie, jak np.
zakaz palenia w miejscach publicznych. Stawka jest więc większa niż poziom konsumpcji tytoniu w danym
kraju. Polska, będąc w latach 90 liderem walki z epidemią palenia tytoniu, była wzorem wprowadzania
licznych polityk prozdrowotnych jak np. zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, które natychmiast inspirowały
inne państwa czy też instytucje, w tym Komisję Europejską. Niestety od tamtej pory inne kraje przejęły
pałeczkę lidera w walce z epidemią używania wyrobów tytoniowych.

Anna Kozieł
konsultant Banku
Światowego, wieloletni
ekspert zdrowotny Biura WHO
w Polsce

Z danych sejmowych wynika, że „najpopularniejszą” komisją w polskim sejmie jest właśnie Komisja Zdrowia.
Od lat stanowi ona główne miejsce aktywności sejmowych lobbystów oficjalnie zarejestrowanych w Polsce
(tylko trzydzieści podmiotów, dla porównania w Budenstagu jest ich ponad dwa tysiące). Z doświadczenia
wiemy, że Komisja Zdrowia jest także „ulubionym” obszarem działań osób i instytucji niezarejestrowanych
oficjalnie jako lobbyści, czyli np. licznych towarzystw czy stowarzyszeń będących przykrywką przemysłu
tytoniowego.
Art 5.3 FCTC mówi jednocześnie, że jeżeli w grę wchodzi interes zdrowia publicznego, to strony ratyfikujące
Konwencję powinny zrobić wszystko, aby ochronić te działania przed interesami koncernów tytoniowych.
Polska ratyfikowała Traktat w 2006 roku. Ustawa „lobbingowa” działa zatem już od ponad 6 lat. Dlaczego
więc na posiedzeniach komisji zdrowia w latach 2008-10, przy dyskusjach na temat Ustawy o ograniczeniu
następstw używania tytoniu, obecnych było często więcej przedstawicieli przemysłu tytoniowego niż posłów,
przedstawicieli administracji rządowej i ekspertów razem wziętych? Jednocześnie zarówno w polskim sejmie
jak i w większości resortów, regulacje dotyczące tytoniu (np. akcyza na wyroby tytoniowe czy dopłaty do
upraw tytoniu) są dyskutowane bez powiązania z polityką prozdrowotną. Jest to niestety ilustracja ciągłego
braku polityki „heath in all policies”(zdrowie we wszystkich politykach) promowanej przez takie organizacje
jak Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, Komisja Europejska czy międzynarodowe organizacje
zdrowotne.
Sytuacja przedstawia się podobnie na całym świecie. Przemysł tytoniowy prowadzi bardzo szerokie
i intensywne działania nakierowane na zwiększenie swoich zysków – począwszy od zwykłej reklamy,
poprzez bardziej wyrafinowane działania marketingowe (np. nazywanie marki ubrań marką papierosów),
a skończywszy na zastraszaniu przedstawicieli nauki i polityki, którzy przeciwdziałają epidemii tytoniowej, czy
publikowaniu licznych, nieprawdziwych danych dotyczących zagrożeń płynących z używania tytoniu.
Są jednak na świecie kraje, które świadomie prowadzą bardzo aktywną politykę prozdrowotną, jak np.
Australia, Kanada czy Wielka Brytania. Wymaga to wiedzy i świadomości znaczenia problemu, wielkiej
determinacji, siły politycznej, a na końcu oczywiście funduszy.
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“Firmy tytoniowe
mają miliardy do
stracenia w obliczu
jakichkolwiek zmian
nakierowanych na
ograniczenie palenia tytoniu na całym
świecie”.

8.
REKOMENDACJE

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów oraz komentarzy ekspertów, rekomenduje się podjęcie dążeń do wdrożenia zapisów
Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, a zwłaszcza tych, które obejmują ochronę strategii zdrowia publicznego dotyczących kontroli rynku wyrobów tytoniowych przed wpływem handlowych i innych grup interesów firm z branży tytoniowej (art. 5.3 FCTC).
Do zasad przewodnich Światowej Organizacji Zdrowia w tym zakresie należą15:
Zasada 1.: Pomiędzy branżą tytoniową a ochroną zdrowia
publicznego istnieje fundamentalny i nierozwiązywalny
konflikt interesów.
Udowodniono naukowo, że produkty wytwarzane i propagowane
przez firmy z branży tytoniowej uzależniają, są przyczyną chorób
i zgonów oraz dają początek rozmaitym problemom społecznym,
w tym wzmożonej biedzie. W związku z powyższym Polska jako
Strona FCTC powinna chronić w możliwie najszerszym zakresie
proces opracowywania i wdrażania strategii zdrowia publicznego
dotyczących kontroli rynku wyrobów tytoniowych przed wpływem
firm z branży tytoniowej.
Zasada 2.: W kwestiach związanych z branżą tytoniową lub
podmiotami działającymi na rzecz wspierania jej interesów
Polska, jako Strona FCTC powinna postępować w sposób
jasny i przejrzysty.

Zasada 3.: Polska jako Strona FCTC powinna nałożyć na
firmy z branży tytoniowej oraz podmioty działające na rzecz
wspierania jej interesów obowiązek prowadzenia swojej
działalności i postępowania w sposób jasny i przejrzysty.
Firmy z branży tytoniowej powinny być zobowiązane do dostarczania
informacji na temat skutecznego wdrażania niniejszych wytycznych.
Zasada 4.: Z uwagi na fakt, że produkty wytwarzane
przez firmy z branży tytoniowej stanowią śmiertelne
zagrożenie dla człowieka, firmom tym nie powinno się
przyznawać świadczeń motywacyjnych w celu założenia lub
prowadzenia działalności.
Każdy przypadek uprzywilejowanego traktowania firm z branży
tytoniowej będzie sprzeczny z założeniami strategii kontroli rynku
wyrobów tytoniowych.

Polska powinna zagwarantować, że w kontaktach z firmami
z branży tytoniowej, w kwestiach związanych z kontrolą rynku
wyrobów tytoniowych lub zdrowiem publicznym, będzie
postępowała w sposób jasny i przejrzysty.

15

Światowa Organizacja Zdrowia, Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o Ograniczeniu Użycia Tytoniu – wytyczne dotyczące wdrożenia artykułu 5.3, 2011.
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WHO w celu reagowania na ingerencję branży tytoniowej w realizację strategii ochrony
zdrowia publicznego zaleca również zastosowanie poniższych, istotnych działań17:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podnieść poziom świadomości na temat uzależniającego i szkodliwego charakteru
wyrobów tytoniowych oraz na temat ingerencji firm z branży tytoniowej.
Ustanowić środki mające na celu ograniczenie kontaktów z firmami z branży tytoniowej
i zagwarantowanie przejrzystości tych kontaktów.
Nie uznawać spółek oraz niewiążących lub niewykonalnych umów z firmami z branży
tytoniowej.
Unikać konfliktów interesów ze strony urzędników i pracowników państwowych.
Wymagać przejrzystości i dokładności informacji dostarczanych przez firmy z branży
tytoniowej.
Nie normalizować oraz nie regulować działań określonych przez branżę tytoniową
jako „społecznie odpowiedzialne”, w tym miedzy innymi działań określonych jako
„społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Nie traktować w sposób uprzywilejowany firm z branży tytoniowej.
Traktować firmy będące własnością państwa w taki sam sposób jak inne firmy z branży
tytoniowej.
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9.
STOSOWANIE ART. 5 UST. 3 RAMOWEJ KONWENCJI
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
O OGRANICZENIU UŻYCIA TYTONIU Z DNIA 21.05.2003 R.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę Ramowej
Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia
Tytoniu z dnia 21.05.200316r. każda Strona opracuje i wprowadzi
w życie wszechstronne, wielosektorowe, krajowe strategie, plany
i programy ograniczenia użycia tytoniu oraz przeprowadzi okresowe
aktualizacje i przeglądy takich strategii, planów i programów,
zgodnie z niniejszą Konwencją i jej protokołami, których jest
Stroną. W świetle ustępu 3 przy określaniu i wdrażaniu swoich
polityk zdrowia publicznego w odniesieniu do ograniczenia użycia
tytoniu, Strony będą działać na rzecz ochrony takich polityk przed
wpływem interesów handlowych i innych żywotnych interesów
przemysłu tytoniowego, zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Konwencja zawiera definicję „przemysłu tytoniowego”, przez który
rozumie ona producentów, hurtowych dystrybutorów i importerów
wyrobów tytoniowych (art. 1 e).
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia posiada status
umowy międzynarodowej, ratyfikowanej za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie17. Wydaje się jednak, iż nie spełnia ona
kryteriów uzasadniających jej bezpośrednie stosowanie w porządku
krajowym zgodnie z art. 91 Konstytucji, do czego konieczne
jest wydanie ustawy precyzującej zobowiązania wynikające
z Konwencji. Art. 91 Konstytucji stanowi bowiem, iż ratyfikowana
umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku
prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie
jest uzależnione od wydania ustawy. Należy uznać, iż normy

zawarte w Konwencji nie spełniają wymogu bezpośredniej
stosowalności18 z uwagi na brak spełnienia poniższych przesłanek:
jasności (klarowna reguła postępowania), bezwarunkowości
(nie zostawia Państwom możliwości wyboru swojego działania)
i zupełności (nie wymaga dla swojego wykonania nomy prawa
krajowego)19. Nie oznacza to jednak, iż zapisy Konwencji nie mogą
być brane pod uwagę przy interpretacji prawa krajowego.
Odnosząc się do zobowiązania wynikającego z art. 5 ust.3 Konwencji,
należy uznać, iż w obowiązującym w Polsce porządku prawnym
brak jest uregulowania problematyki ochrony polityk dotyczących
zdrowia publicznego przed wpływem przemysłu tytoniowego.
Przede wszystkim regulacji takiej nie zawiera obowiązująca ustawa
z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych20 oraz ustawa z dnia
07.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa21.
Wobec powyższego należy postulować, iż dla wypełnienia
zobowiązań Polski wynikających z art. 5 ust. 3 ratyfikowanej
przez nią Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia,
w związku z art. 91 Konstytucji RP, niezbędne jest wprowadzenie
regulacji rangi ustawowej precyzującej zasady ochrony polityk
przed wpływem interesów przemysłu tytoniowego. W tym zakresie
istnieje konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez
uprawnione organy.

16

Dz.U. 2007, nr 74, poz. 487.

17

Tak L. Wengler, P. Popowski, E. Adamska-Pietrzak, M. Balwicka-Szczyrba, Ł. Balwicki, I. Adrych-Brzezińska, K. Trzeciak-Bilska, Wybrane aspekty polskiego prawa antytytoniowego jako

narzędzia ograniczającego epidemię palenia tytoniu, Ann. Acad. Med. Gedan., 2012, nr 42, s. 82.
18

Tak m.in. A. Michalak, Prawne aspekty reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, Przegląd Prawa Handlowego, ROK, nr 6, s. 29.

19

Tak W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, s. 548.

20

Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55 z późn. zmian.

21

Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414.
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