Twierdzenia Przemysłu Tytoniowego vs Fakty
Twierdzenia przemysłu tytoniowego nt. rozszerzenia
zakazu palenia w miejscach publicznych
▪ 68% Polaków opowiada się za tym, by "politycy nie
decydowali za właścicieli lokali gastronomicznych, czy ich lokal
jest dla osób palących, czy nie",
▪ 90% badanych opowiedziało się za wprowadzeniem
w lokalach
gastronomicznych
wydzielonych
osobnych
pomieszczeń dla palaczy,

Na podstawie sondażu TNS OBOP „Stosunek Polaków do zakazu
palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych” na
zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego z 2010 r.

▪ Wprowadzenie zupełnego zakazu palenia w lokalach
gastronomiczno-rozrywkowych doprowadzi do utraty dużej
części klientów z ok. 10-milionowej grupy palaczy,

Artykuł pt. Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP, opracowany przez
Reginę Anam dla portalu egospodarka.pl,
http://www.firma.egospodarka.pl/48547,Zakaz-palenia-noweregulacje-wg-KPP,1,11,1.html; dost. 2012-05-25

▪ Po wprowadzeniu zakazu palenia w barach i restauracjach
nastąpi wzrost bezrobocia o 0,5%,
Wypowiedź Adama Ambrozika, eksperta KPP dla Polskiego Radia dnia
09-02-2010,
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/190644,Nie-chca-zakazupalenia-boja-sie-spadku-obrotow; dost. 2012-05-24

Fakty
▪ Zakaz palenia w miejscach publicznych w Polsce popiera
prawie trzy czwarte niepalących i ponad 50% palących
Polaków,
Na podstawie badania Fundacji Promocja Zdrowia we współpracy
z TNS OBOP z lipca 2009r.

▪ 72% Polaków dobrze ocenia nowe prawo dotyczące zakazu
palenia w miejscach publicznych,
Badanie Instytutu Opinii Homo Homini z 2011r.

▪ Zakaz palenia w restauracjach aprobuje 78% Polaków,
▪ Zakaz palenia w barach i kawiarniach popiera 70%,
Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia” z 2011r.

▪ Ponad 71,7% zagranicznych turystów popiera całkowity zakaz
palenia w lokalach,
▪ 51,1% zagranicznych turystów postrzega lokal objęty
całkowitym zakazem palenia jako bardziej atrakcyjny od tego,
w którym istnieje sala dla palaczy,
▪ Aż 13,5% zagranicznych turystów zadeklarowało, że podczas
pobytu w Polsce opuściło lokal, ponieważ przeszkadzał im dym
tytoniowy,

Badania przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Manko na
krakowskich turystach zagranicznych we wrześniu 2011.

▪ W Irlandii wg badania na 38 pubach po wprowadzeniu zakazu
palenia liczba gości wzrosła o 11%,
Smoking, occupancy and staffing levels in a selection of Dublin pubs pre
and post a national smoking ban, lessons for all, Irish Journal of
Medical Science, Volume 175, Number 2.

Twierdzenia przemysłu tytoniowego nt.
ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów
▪ Brak dowodów na skuteczność ostrzeżeń graficznych
w innych krajach, gdzie są stosowane. Zmiany nie realizują
celów polityki zdrowotnej państwa,

Uwaga zgłoszona w 2011 r. przez Krajowy Związek Plantatorów
Tytoniu do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości
niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji
i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
społecznych.

Fakty
▪ Ostrzeżenia graficzne umieszczane na opakowaniach
papierosów docierają do wszystkich palących – w Kanadzie,
gdzie stosowanie ostrzeżeń jest prawnie wymagane, 84% osób
palących postrzegało etykiety na opakowaniach jako źródło
skutecznej informacji zdrowotnej,

Hammond D., Fong G.T., McDonald P.W., Cameron R., Brown K.S.:
Impact of the graphic Canadian warning labels on adult smoking
behaviour. Tob. Control. 2003;12(4):391–395

▪ W Brazylii po wprowadzeniu w 2002 roku nowych ostrzeżeń
graficznych akceptowanie ich deklarowało 73% osób palących.
Równocześnie 54% palaczy zmieniło zdanie na temat
zdrowotnych skutków palenia, a 67% stwierdziło, że
ostrzeżenia te zmotywowały ich do rzucenia palenia
Tuma R.S.: Brazil learns what works in antismoking campaigns: high
taxes and graphic photos. J. Natl. Cancer Inst. 2007;99(6):423–423
Costa e Silva V.L.: Presentation to EU Commission on enforcement of
health warnings in Brazil. EU Commission, Brussels 2002

▪ Wprowadzenie ostrzeżeń graficznych będzie miało fatalne
skutki dla przedsiębiorców i budżetu (wzrost kosztów
powodujący wzrost cen, a następnie wzrost przemytu
i nielegalnej produkcji),

Uwaga zgłoszona przez Imperial Tobacco Polska S.A. do projektu
rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie
papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na
opakowaniach wyrobów tytoniowych zgłoszonych w ramach
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

▪ Zwiększenie cen wyrobów tytoniowych nie powoduje wzrostu
przemytu, lecz obniża liczbę osób palących papierosy,
▪ W 2004 r. szacunkowe koszty leczenia chorób odtytoniowych
wyniosły 18 mld PLN, a koszty związane z paleniem tytoniu,
takie jak zmniejszenie produktywności i wskaźnika
zatrudnienia oszacowano na 15 mld PLN,
▪ Wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych wyniosły 9,2 mld
PLN w 2004 roku,

Ciecierski CC Cherukupalli R, Weresa M. Ekonomiczne aspekty palenia
tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce. Paryż:
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2011.

