Dopłaty dla producentów tytoniu vs finansowanie programu ograniczania
zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

W ramach stosowanego w Polsce systemu wsparcia producenci surowca tytoniowego otrzymują jednolitą
płatność obszarową, która jest finansowana ze środków unijnych oraz płatności uzupełniające, finansowane
z budżetu krajowego. Dopłaty te mają na celu zapewnienie konkurencyjności krajowych producentów surowca
tytoniowego na wspólnym rynku*.
„Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” opracowany został na podstawie
art. 4 ustawy z 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.), który określa politykę zdrowotną, społeczną
i ekonomiczną zmierzającą do zmniejszania używania wyrobów tytoniowych. Za realizację i koordynację
programu odpowiada Główny Inspektor Sanitarny, który dysponuje środkami budżetowymi przeznaczonymi
na realizację programu. Ponadto w ww. ustawie istnieje zapis, iż kwota jego finansowania powinna wynosić
równowartość kwoty 0,5% wpływu z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych**.

Dopłaty do uprawy tytoniu***
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.

145,3 mln zł
201,3 mln zł
263,2 mln zł
268,9 mln zł
276,1 mln zł
386,2 mln zł
196,3 mln zł

Program Ograniczania Zdrowotnych
Następstw Palenia Tytoniu
0,55 mln zł
0,7 mln zł
1,6 mln zł
1 mln zł
1,2 mln zł
1,09 mln zł
1,04 mln zł****

*Na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2009 r. o sygnaturze RR.rs.4021-tytoń/46/09.
**Nakłady na realizację programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2011 r. wynosiły ok. 914 tys. zł,
podczas gdy równowartość kwoty 0,5% wpływu z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych wynosiła 91,6 mln zł. Opracowano
na podstawie odpowiedzi Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2012 r. o sygnaturze
MZ-ZP-P-0760-22884-1/TP/12.
***Uzupełniające płatności bezpośrednie wypłacane z budżetu krajowego, realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Opracowano na
podstawie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację nr 20970 w sprawie dopłat dla
polskich producentów tytoniu w 2011 r. i latach następnych.
****Z budżetu Państwa przeznaczono jedynie 400 tys. zł, pozostałe środki finansowe pochodzą głównie z Urzędów Marszałkowskich,
Urzędów Miast, Gmin, prywatnych sponsorów i innych.

