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Szanowni Panowie Ministrowie! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ograniczenie skali palenia e-papierosów przez dzieci 

i niepełnoletnią młodzież w naszym kraju. 

W ostatnich latach w Polsce rośnie liczba osób korzystających z e-papierosów i zjawisko to dotyczy w dużej 

mierze osób niepełnoletnich. W ciągu ostatnich 8 lat aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich nastolatków sięga-

jących po e-papierosy. Wyniki badań społecznych przeprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny wska-

zują, że aż 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a aż 60% co najmniej 

raz ich próbowało. Polska jest też jednym z europejskich krajów, w których wypala się najwięcej e-papierosów. 

Dane te są zatrważające i wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych i skojarzonych działań ze strony 

zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szczególności jeśli chodzi o dzieci 

i młodzież. 

W społeczeństwie panuje przekonanie, że e-papierosy są zdrowsze niż tradycyjne papierosy. Elektroniczne pa-

pierosy, kiedy były wprowadzane na rynek, miały być środkiem pomagającym w rzuceniu tradycyjnego palenia. 

Tymczasem obserwujemy, że zostały one potraktowane jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, a w środo-

wisku dzieci i młodzieży korzystanie z tego typu używek stało się obecnie powszechne i modne. Młodzież sięga 

po e-papierosy, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych papierosów nie wydzielają brzydkiego zapachu, 

a wręcz odwrotnie, do ich użytkowania zachęcają smakowe olejki. 

W USA od kwietnia 2019 r. odnotowano już 47 zgonów oraz ponad 2 tysiące przypadków ostrej niewydolności 

oddechowej i uszkodzenia płuc wynikających z użytkowania e-papierosów. W niektórych krajach ze względu na 

olbrzymie zainteresowanie młodzieży e-papierosami zakazuje się ich sprzedaży. Przykładem mogą być Indie, 

Brazylia, Tajlandia, Filipiny oraz niektóre miasta i stany w USA, które wprowadziły stosowne zakazy, kierując się 

interesem publicznym. 

Najnowsze wyniki badań Światowej Agencji Zdrowia potwierdzają, że e-papierosy są szkodliwe i niebezpiecz-

ne dla zdrowia, a ich dym szkodzi także osobom biernie palącym. Z kolei Amerykańska Agencja Żywności i Le-

ków (FDA) ma zakazać w USA sprzedaży smakowych wkładów do e-papierosów. 

Uważam, że w Polsce również musimy niezwłocznie podjąć zdecydowane działania, mające na celu ochronę 

dzieci oraz zabezpieczające zdrowie publiczne obywateli. W zakresie prewencji konieczne jest ograniczenie moż-

liwości zakupu e-papierosów przez nieletnich, ale równie istotne będzie przeprowadzenie akcji edukujących dzieci 

oraz rodziców o możliwych zagrożeniach wynikających z używania e-papierosów. 

W związku z powyższym przedstawiam propozycje działań, które należy wdrożyć. 

1. Wprowadzenie zakazu sprzedaży smakowych wkładów do e-papierosów. 

2. Przeprowadzenie w mediach kampanii edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodziców na temat szkodliwości 

palenia e-papierosów. 

3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w szkołach oraz w najstarszych grupach przedszkolnych na temat 

szkodliwości palenia e-papierosów. 

4. Przeprowadzenie metodą tajemniczego klienta kontroli punktów sprzedaży e-papierosów, w których poten-

cjalnie mogłyby je nabyć osoby niepełnoletnie. 

5. Zaostrzenie kar za sprzedaż e-papierosów osobom niepełnoletnim oraz osobom, które pomagają osobom nie-

letnim w ich zakupie. 

6. Prowadzenie regularnych badań związków chemicznych zawartych w sprzedawanych olejkach do e-

papierosów. 

7. Przeprowadzenie szczegółowych kontroli podmiotów sprzedających e-papierosy w internecie, pomimo 

ograniczeń, które wynikają z tzw. ustawy tytoniowej. Proponuję także wprowadzenie zakazu sprzedaży e-

papierosów na internetowym rynku wtórnym, na portalach typu Allegro, OLX itp. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 


