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Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2021 r., znak BPS/043-33-1335/21 dotyczące 

zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia w związku z oświadczeniem złożonym przez 

Pana Senatora Beniamina Godylę podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 

listopada 2021 r. dotyczącego podwyższonych poziomów benzenu w powietrzu na 

terenie Kędzierzyna – Koźle, na podstawie informacji uzyskanych z Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz  Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. 

Jerzego Nofera, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, wynikające z długotrwałego 

narażenia na określony czynnik chemiczny (w tym przypadku benzen) obecny                    

w środowisku (w tym przypadku  powietrzu) zależy od: 

1. Stężenia substancji, w szczególności poziomów przekraczających wartości 

normatywne uznane za bezpieczne dla zdrowia,

2. Wielkości narażonej populacji na dane stężenie, 

3. Czasu trwania narażenia na dany poziom stężenia. 

Należy zaznaczyć, że wartości normatywne w powietrzu atmosferycznym zawarte             

w przepisach prawnych odnoszą się czasu trwania oraz poziomu uznawanego jako 

bezpieczny (akceptowalny) dla zdrowia populacji generalnej. Utrzymanie stężeń danej 

substancji poniżej tego poziomu nie stwarza znaczącego ryzyka dla zdrowia ludzi. 

Przekroczenie tej wartości w określonym normą czasie może powodować wymierne 

skutki zdrowotne. 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl
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Normatywne stężenie benzenu w powietrzu atmosferycznym określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., Dz. U. 2021, poz. 845) – stężenie docelowe             

z uwagi na ochronę zdrowia ludzi określono na poziomie 5 µg/m3 jako wartość 

uśrednioną w danym roku. Jest to norma obowiązująca w całej Unii Europejskiej, 

określoną Dyrektywami UE. Oznacza to, że dopuszcza się stężenia krótkookresowe 

znacznie wyższe i niższe od tej wartości. Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców 

Kędzierzyna-Koźle na benzen w powietrzu atmosferycznym powinna odnosić się do 

długotrwałej (rocznej) ekspozycji, uwzględniając jednocześnie najwyższe stwierdzane 

wartości stężeń tej substancji. Podsumowanie wyników pomiarów benzenu w powietrzu 

atmosferycznym na terenie miasta Kędzierzyn Koźle w okresie 2018-2020, 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przedstawiono                

w poniższej tabeli.

Tabela 1. Podsumowanie wyników pomiarów automatycznych benzenu w powietrzu 

atmosferycznym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018-2020 (pomiary 1-

godzinne na stacji pomiarowej przy ul. Bolesława Śmiałego 5) (GIOŚ)

Analizując powyższe wyniki pomiarów należy zauważyć, że: 
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 średnio w roku liczba pomiarów 1-godzinnych benzenu w powietrzu wynosiła        

w powyższym okresie średnio 8622 (8452-8712), 

 metoda automatyczna umożliwia analizę rozkładu stężeń benzenu w powietrzu 

w ciągu dobry i w dłuższych okresach czasu (np. roku). Możliwe jest dzięki temu 

przybliżone określenie poziomu narażenia mieszkańców, zarówno krótko jak         

i długo terminowego, 

 ponad 80% wyników pomiarów (a w latach 2019-2020 ponad 90%) mieściło się 

w przedziale poniżej 5 μg/m3, z czego większość przypadała na najniższy zakres 

stężeń, nie przekraczających 1,0 μg/m3. Wartości te uznawane są za nie 

stwarzające istotnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, 

 wyniki 1-godzinne , w których stężenie benzenu w powietrzu przekracza wartość 

5,0 μg/m3 stanowiły 8,37-14,32 % ogółu analiz,

 przekroczenia wartości 5,0 μg/m3 w większości przypadków osiągały niewielkie 

wartości, utrzymując się poniżej 10 μg/m3, 

 przekroczenia wartości normatywnej 5,0 μg/m3 jako średniej rocznej od roku 

2013 nie wystąpiło, w latach 2019-2021 nie przekracza 3 μg/m3, 

 wysokie (najwyższe) wartości stężeń 1-godzinnych, przekraczające odpowiednio 

100 μg/m3 i 200 μg/m3 stwierdzano sporadycznie, a czas utrzymywania się tak 

znacznie podwyższonych stężeń wynosił do kilku godzin rocznie. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, można przyjąć, że długookresowe (roczne) 

narażenie mieszkańców miasta na stężenia benzenu nie stanowi istotnego 

ryzyka dla zdrowia.

Niemniej jednak, benzen jest substancją o działaniu toksycznym dla organizmu 

człowieka, gruntownie zbadanym dzięki rozpowszechnionemu stosowaniu w przemyśle 

i obserwacjom dużych grup osób narażonych na tę substancję podczas pracy 

zawodowej (w miejscach pracy). Nie należy jednak utożsamiać narażenia zawodowego 

ze środowiskowym, głównie ze względu na poziom (znacznie niższy w środowisku niż  

w miejscach pracy), czas (znacznie dłuższy w środowisku)  i wielkość populacji 

narażonej (znacznie większa populacja poza miejscem pracy). Badania ryzyka w 

miejscach pracy pozwoliły na określenie następstw zdrowotnych w ujęciu czasu i 

poziomu narażenia. Dominującą formą narażenia jest droga wziewna, co dotyczy także 

rozpatrywanego przypadku narażenia mieszkańców Kędzierzyna-Koźle. Benzen ulega 

także wchłanianiu przez skórę oraz po przyjęciu go drogą doustną, ta forma ekspozycji 

nie ma jednak znaczenia w rozpatrywanym przypadku.
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Stwierdzane wartości stężeń benzenu w powietrzu atmosferycznym pozwalają 

jednoznacznie wykluczyć u mieszkańców ryzyko ostrych objawów toksycznych, 

spowodowanych powyższym narażeniem. Ostre zatrucie benzenem, w którego obrazie 

klinicznym dominują głównie zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, 

przebiegające z zaburzeniami świadomości, drgawkami i zatrzymaniem krążenia, 

obserwowano w przypadkach masywnego i krótkotrwałego narażenia na stężenie 

benzenu w powietrzu w przedziale 160-400 mg/m3. Tego typu stężenia nie występują w 

powietrzu atmosferycznym.  

W zatruciach podostrych i przewlekłych obserwuje się głównie działanie benzenu na 

składniki morfologiczne krwi, przejawiające się anemią oraz uszkodzeniem szpiku 

kostnego. Za narząd krytyczny w przypadku narażenia na benzen uznaje się szpik 

kostny. Obniżenie liczby leukocytów może być przyczyną immunosupresyjnego 

działania benzenu. Obraz zatrucia benzenem u ludzi jest zróżnicowany, ale manifestuje 

się głównie zmianami hematologicznymi we krwi obwodowej i szpiku kostnym. Zmiany 

te rozwijają się powoli i we wczesnym etapie zatrucia są słabo widoczne i mało 

specyficzne, obejmują: bóle głowy, senność, utratę apetytu, osłabienie, złe 

samopoczucie. We krwi obwodowej w niektórych przypadkach można stwierdzić 

podwyższenie liczby czerwonych i białych krwinek. Stopniowo narasta osłabienie                      

i zmniejsza się krzepliwość krwi. Może wystąpić krwawienie z dziąseł, a po urazach 

mechanicznych zwiększa się skłonność do krwawych podbiegnięć oraz wydłużeniu 

ulega czas krwawienia. Obraz zaburzeń hematologicznych ulega nasileniu                             

w następstwie przedłużającego się narażenia i obejmuje: niedokrwistość, leukopenię               

z trombocytopenią, granulocytopenię, limfopenię, a w stanach zaawansowanych 

znaczne zmniejszenie liczby wszystkich elementów morfotycznych (pancytopenię).         

W szpiku kostnym początkowo można stwierdzić hyperplazję utkania, a następnie 

hypoplazję oraz zahamowanie czynności płytkotwórczej1. Skutki narażenia ludzi na 

benzen obserwowane są niezależnie od drogi podania. Wskaźniki hematotoksyczności 

i immunotoksyczności uważane są za najczulsze nienowotworowe wskaźniki narażenia 

na benzen zarówno u ludzi jak i zwierząt.

1 EPA (2002). Toxicological review of benzene (noncancer effects)(CAS No. 71-43-2). October 2002, US
Environmental Protection Agency, Washington DC
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Najwyższe stwierdzane stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym na terenie 

Kędzierzyna-Koźla przekraczającej 150 µg/m3 wystąpiły 5 krotnie, a więc generalnie  

(były kilka tysięcy razy niższe, od tych uznanych za szkodliwe). W związku z krótkim 

okresem narażenia oraz niskimi poziomami, nie stwarzają zagrożenia ostrymi objawami 

toksycznymi. 

Rozpatrzenia wymaga natomiast ryzyko związane z długotrwałym narażeniem 

wziewnym na okresowo występujące umiarkowanie podwyższone stężenia benzenu             

w powietrzu. Ostre toksyczne działanie benzenu związane jest z jego niespecyficznym 

działaniem narkotycznym na ośrodkowy układ nerwowy oraz drażniącym, podobnym do 

działania innych rozpuszczalników. W zależności od stężenia par benzenu mogą 

wystąpić objawy prenarkotyczne lub narkotyczne. Benzen, w stężeniach 960-9600 

mg/m3, wywiera niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (ECHA 2018b)2. 

Stężenie benzenu 9600 mg/m3 (przez 30 min) może być tolerowane przez 0,5-1,0 

godziny, a objawami narażenia są podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg 

oddechowych. Ekspozycja na stężenia 61000-64000 mg/m3 przez 5-10 min może być 

przyczyną śmierci. Po narażeniu na ten związek w stężeniu 20000-60000 mg/m3                    

w początkowej fazie zatrucia zaobserwowano: euforię, pobudzenie psychoruchowe, 

drżenia mięśniowe, bóle i zawroty głowy, a następnie zamroczenie, utratę świadomości, 

zaburzenia oddychania i krążenia (migotanie komór), prowadzące do śmierci3. Niższe 

stężenia benzenu wywoływały euforię, bóle i zawroty głowy, przyśpieszenie akcji serca, 

zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty oraz przemijające objawy podrażnienia 

spojówek i błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Szybkość ustępowania objawów 

zatrucia zależy od wielkości i czasu narażenia. Zaburzenia psychiczne i uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego mogą być następstwem zatrucia o ciężkim przebiegu. 

W przypadkach o lżejszym przebiegu objawy neurologiczne ustępują z reguły bez 

odległych następstw, ale mogą ujawnić się zmiany w obrazie krwi obwodowej jako 

następstwo uszkodzenia szpiku kostnego4.

2 (European Chemicals Agency) (2018). ANNEX 1.Background document in support of the Committee for 
Risk Assessment (RAC) evaluation of limit values for benzene in the workplace. 
ECHA/RAC/A77-0-0000001412-86-187/F
3 Szajewski J., Feldman R., Glińska-Serawin M. (2000) Leksykon ostrych zatruć, PZWL, 150-151 oraz 
Lebrecht G., Czerczak S., Szymczak W. (2003) Benzen. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 
(PiMOŚP) 1(35), 5-60
4 DECOS (2014) Dutch Expert Committee on Occupational Safety of the Health Council of the Netherlands. 
Benzene, health-based recommended occupational exposure limit, No. 2014/. The Hague: the Health 
Council of the Netherlans, February 21
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Uszkodzenie szpiku kostnego przejawia się stłumieniem jego czynności związanej                 

z odnową komórek krwi - erytrocytów, leukocytów, płytek krwi. Zależnie od tego której 

linii komórkowej dotyczą zaburzenia, klinicznie zmiany te mogą przejawiać się jako 

niedokrwistość aplastyczna, leukopenia ze skłonnością do nawracających infekcji lub 

skaza krwotoczna. Możliwe jest też jednoczesne upośledzenie wytwarzania wszystkich 

powyższych linii komórek krwi obwodowej, przybierające formę pancytopenii,                            

w przebiegu której wymienione wyżej zaburzenia występują łącznie. Znaczne 

zaawansowanie zmian i głęboka pancytopenia mogą prowadzić do groźnych i trudnych 

do opanowania powikłań.

W warunkach doświadczalnych u zwierząt cechy uszkodzenia szpiku kostnego 

obserwowano po trwającym 25 tygodni narażeniu na stężenie benzenu wynoszące 32 

mg/m3, u ludzi zmiany takie były wynikiem narażenia na wysokie poziomu benzenu                  

w powietrzu, wynoszące około 120 mg/m3, a przy poziomach 32 mg/m3 były trudno 

uchwytne. Nie obserwowano ich przy narażeniu na stężenia benzenu mieszczące się               

w granicach 0,03-4,5 mg/m3. W świetle danych dotyczących narażenia na benzen 

mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy razy niższego, można 

uznać, że także ten efekt toksyczny im realnie nie zagraża. 

Podobnie oceniane bywa ryzyko indukowanych przez benzen zmian genotoksycznych, 

stwierdzanych jedynie in vivo i obejmujących aberracje chromosomalne, wymiany 

chromatyd siostrzanych i występowanie licznych mikrojąder. Zmiany takie obserwowano 

u ludzi przy narażeniu na stosunkowo niskie poziomy benzenu w powietrzu,                        

(w porównaniu z innymi efektami toksycznymi), począwszy od 4-7 mg/m3, ale także w 

tym przypadku były to stężenia co najmniej kilka tysięcy razy przewyższające poziomy 

stwierdzane w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźle. 

Największe obawy związku z narażeniem mieszkańców na benzen w stężeniu 

przekraczającym wartości akceptowalne wiążą się z działaniem rakotwórczym tej 

substancji. Zostało ono udokumentowane zarówno w badaniach na zwierzętach,                      

u których ekspozycja na benzen w stężeniu 320-960 mg/m3 wiązała się ze zwiększoną 

częstością występowania nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanki 

nabłonkowej: raka wątroby, sutka, gruczołu Zymbala i jamy nosowej. Obserwowano też 

występowanie chłoniaków i białaczek, lecz z mniejszą częstością. U ludzi natomiast 

dominującym nowotworem złośliwym, którego występowanie wiązano z ekspozycją na 

benzen są białaczki, zwłaszcza białaczki szpikowe. 

Zwiększoną częstość występowania tych nowotworów oraz umieralność z ich powodu 

stwierdzano u pracowników narażonych na wysokie stężenia benzenu, zwykle po 
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kilkunastoletnim narażeniu. Ustalenia poszczególnych badaczy co do ryzyka 

wystąpienia tego nowotworu w zależności od stopnia ekspozycji różnią się między sobą 

w zależności od przyjętego modelu oceny ryzyka, a uzyskane wyniki bywają odmienne 

nawet w przypadku oceny tej samej grupy pracowników. Różnice mogą dotyczyć wpływu 

krótkotrwałych lecz powtarzających się epizodów narażenia na bardzo wysokie stężenia 

benzenu, uwzględnienia obok drogi wziewnej także przezskórnej drogi narażenia, 

poziomów benzenu w tle (dodatkowe narażenie nie związane z pracą zawodową), 

narażenia na inne substancje chemiczne. Na podstawie obserwacji kohorty 

pracowników narażonych w środowisku pracy na benzen w stężeniu 3,2 mg/m3 ryzyko 

białaczki w grupie 1000 pracowników oceniano jako 0,26; 0,49; 1,3; 0,5-1,6. Przy 

narażeniu na benzen w stężeniu 10x niższym (0,32 mg/m3) wartości te wynoszą 

odpowiednio 0,026; 0,048; 0,12. Ryzyko wystąpienia białaczki szacowane jest też 

odmiennie zależnie od zastosowanego modelu oceny - w modelu opartym głównie na 

zależności od dawki zwykle uzyskiwane są niższe wartości w porównaniu z modelem 

przywiązującym większą wagę do czasu trwania narażenia. Eksperci Światowej 

Organizacji Zdrowia uznali za optymalny model przywiązujący jednakową wagę do obu 

powyższych elementów. W modelu takim, wykorzystującym ponadto zasadę kumulacji 

narażenia stopień ryzyka dla narażenia trwającego całe życie oceniano jako mieszczący 

się w przedziale 4,4x10-6 – 7,5x 10-6 /μg/m3.

Benzen będąc substancją rakotwórczą o właściwościach genotoksycznych uznawany 

jest za substancję bezprogową, czyli taką, dla której nie jest możliwe określenie stężenia 

całkowicie i w 100% wolnego od jakiegokolwiek ryzyka zdrowotnego. Tym niemniej, 

ryzyko związane z bardzo niskimi stężeniami również uznawane jest za znikome i z tego 

powodu akceptowalne. Określa się je poprzez ekstrapolację ryzyka dla stężeń 

wyższych, w przypadku których jest ono łatwiejsze do ustalenia, przy założeniu liniowego 

charakteru zależności (w przypadku benzenu stanowi to być może pewne 

uproszczenie). 

Akceptowalny poziom ryzyka określa się jako występujący po trwającym całe życie 

narażeniu na dane stężenie substancji przypadek nowotworu złośliwego w populacji 

różnej wielkości – 1/10 000 (ryzyko 10-4), 1/100 000 (10-5), 1/1 000 000 (10-6). 

Poszczególne państwa w zależności od możliwości zapewnienia ochrony mieszkańcom, 

mogą stosować w regulacjach prawnych normatywy zapewniające różny poziom 

bezpieczeństwa.

Przyjmując do obliczeń szacowanie ryzyka wynikające z narażenia na benzen 

przygotowane przez WHO można stwierdzić, że narażenie na benzen w stężeniu 5 
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µg/m3/cały rok (na poziomie normy rocznej w Polsce) generuje ryzyko raka (białaczki) 

na poziomie 2,94 · 10-5 . 

W tabeli 2. obliczono ryzyko raka (białaczki) przy założeniu, że stężenie benzenu               

w Kędzierzynie-Koźlu byłoby na poziomie 150 µg/m3, 200 µg/m3 lub 300 µg/m3 przez 

cały rok i przez całe życie (obecnie są to poziomy poniżej 3 µg/m3). Następnie 

uwzględniono fakt, że na terenie Kędzierzyna-Koźla od wielu lat występuje problem 

pików benzenu. Dlatego założono, że scenariusz narażenia na benzen jest następujący: 

narażenie na stężenia rzędu 150 µg/m3, 200 µg/m3 lub 300 µg/m3 ma miejsce wyłącznie 

przez 30 dni w roku, a przez pozostałe dni roku mieszkańcy są narażeni na benzen                 

w stężeniu na poziomie normy rocznej tj. 5 µg/m3.

Tabela 2. Ryzyko nowotworu wynikające z narażenia na benzen

Podsumowanie 

1) Zmierzone pikowe 1-godzinne stężenia benzenu w Kędzierzynie-Koźlu rzędu 150-300 

µg/m3 nie są wyczuwalne węchem. Próg wykrywalności zapachu benzenu jest znacznie 

wyższy i wynosi 4,8-15,8 mg/m3.

2) Benzen w obserwowanych stężeniach nie powoduje ostrych skutków zatrucia u ludzi. 

Benzen przy stężeniu krótkookresowym 960 mg/m3 tj. ok. 3200 razy większym od 

maksymalnego zmierzonego na wskazanej stacji pomiarowej w Kędzierzynie Koźlu 

rzędu 300 µg/m3, wywiera niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy oraz 

podrażnia błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Stężenie śmiertelne jest ok. 33 tys. 

razy większe i nie występuje w powietrzu atmosferycznym. 

3) Przewlekła ekspozycja ludzi na benzen związana jest ze zmniejszoną produkcją 

erytrocytów, leukocytów i płytek, co może prowadzić do powstania anemii aplastycznej, 

trombocytopenii i pancytopenii. Na wpływ benzenu na układ odpornościowy wskazuje 
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supresja WBC, szczególnie limfocytów takich jak CD4+T, komórek B i Nk.5 Badania 

wskazują, że wartości NOAEL dla benzenu wahają się od 1,8 mg/m3 do 3,0 mg/m3,                   

a wartości LOAEL od 0,9 mg/m3 do 3,3 mg/m3 (DECOS, 2014). Schnatter i in. (2020) 

przeprowadzili analizę 36 badań hematotoksycznego działania benzenu w warunkach 

zawodowego narażenia. Na tej podstawie określili wartości: LOAEC i NOAEC, 

odpowiednio 6,4 mg benzenu/m3 (2 ppm) i 1,6 mg benzenu/m3 (0,5 ppm). Podane 

wartości są o rząd wielkości większe od stężeń pikowych mierzonych w Kędzierzynie-

Koźlu, co wskazuje na bardzo niewielki margines bezpieczeństwa i nie można wykluczyć 

skutków przewlekłego narażenia na benzen w zmierzonych stężeniach. 

4) Ocenia się, że ryzyko występowania białaczki u mieszkańca narażonego na benzen 

wzrasta. Oszacowane ryzyko nowotworu (białaczki) przy narażeniu na stężenia benzenu 

w powietrzu 150, 200 lub 300 µg/m3 utrzymujące się przez cały rok byłoby odpowiednio 

30, 40 i 60 razy większe niż w przypadku narażenia na benzen na poziomie ustanowionej 

normy rocznej wynoszącej 5 µg/m3, natomiast 3,4; 4,2 i 5,7 razy większe, gdy 

mieszkaniec jest narażony na ww. stężenia przez 30 dni w roku a w pozostałe dni jest 

narażony na benzen w stężeniu nie przekraczającym normy tj. 5 µg/m3. 

5) Próg uszkodzenia chromosomów u ludzi przez benzen oszacowano na poziomie 0,16 

mg/m3 tj. na poziomie stężeń pikowych zmierzonych w Kędzierzynie-Koźlu.

Wartości stężeń benzenu w powietrzu na takim poziomie na terenie Kędzierzyna Koźle 

wystąpiły 5 krotnie w ciągu 3 lat (przy czym 4 godziny w 2019 r. i 1 godzina w 2020 r.), 

ale:

• czas ich utrzymywania się był bardzo krótki,

• przez ponad 90% czasu w roku utrzymywały się stężenia  nie przekraczające 1,0 µg/m3. 

Nie można więc przeszacowywać ryzyka zakładając, że narażenie na podwyższone 

poziomu benzenu ma charakter ciągły i stały,

• podwyższone stężenia benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźle 

obserwowane były głównie w godzinach nocnych, co wskazuje na ograniczone 

narażenie mieszkańców, którzy w tym czasie nie przebywali na zewnątrz pomieszczeń,

• średnie roczne stężenia oraz stężenia maksymalne 1-godzinne benzenu w latach 

2011-2021 wykazują wyraźną tendencję spadkową.

5 Carbonari D., Chiarella P., A. Mansi, Pigni D., Sergio I., Tranfo G. (2016) Biomarkers of susceptibility 
following bezene exposure:influence of genetic polymorphisms on benzene metabolism and health 
effects. Biomark. Med. 10.2217/bmm.15.106
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Biorąc pod uwagę bezprogowy charakter benzenu i brak stężenia całkowicie wolnego 

od ryzyka szkodliwości dla zdrowia, występowanie podwyższonych stężeń tej substancji 

należy jednak uznać za bezwzględnie niepożądane i kontynuować działania zmierzające 

do ograniczenia emisji tej substancji, co pozwoli na zwiększenie marginesu 

bezpieczeństwa mieszkańców. Warto też zwrócić uwagę, że benzen jest jednym ze 

składników dymu tytoniowego i że narażenie na tę substancję osób palących papierosy 

jest dodatkowo zwiększone, czemu również należy przeciwdziałać.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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