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Tyle wynosi udział papierosów w obrotach małych sklepów w Polsce

15 do 40%

30%
Udział papierosów mentolowych w sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce

Roczne przychody dla budżetu państwa z tytułu sprzedaży wyrobów tytoniowych

26 mld zł

W tym około 7-9 mld zł 

z tytułu sprzedaży 

papierosów mentolowych



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014

r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw

członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i

powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE

oraz

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

20 maja 2020 w Polsce życie wchodzi zakaz sprzedaży

papierosów mentolowych oraz tych z kapsułką.

� Zakaz obejmie zarówno papierosy jak i tytoń do palenia.

� Nie będzie jednak dotyczył papierosów elektronicznych, 

podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek.



Potencjalne skutki dla handlu

� Zniknięcie z rynku papierosów mentolowych to wycofanie

grupy produktów odpowiadających w chwili obecnej za

około od 5% do 15% obrotów małych i średnich sklepów

� Zgodnie z dostępnymi danymi blisko 50% konsumentów

nie jest świadomych faktu iż taki zakaz nadchodzi



Na podst Almares

Możliwy wpływ 

na wzrost szarej strefy

2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 2019 r

18,3%

16,0%

14,0%

11,7%

9,9%

Udział nielegalnych papierosów w polskim rynku 



Możliwy wpływ 

na wzrost szarej strefy c.d
W ostatniej dekadzie udział nielegalnych papierosów w polskim rynku udało się 

obniżyć z 19% do ok. 10%.

Udało się to w dużym stopniu dzięki działaniom służb i racjonalnej polityce 

akcyzowej w ostatnich latach

Rok 2020 jest inny

� 10 % wzrost akcyzy od stycznia 2020 oraz wycofanie ze sprzedaży papierosów

mentolowych mogą ten trend odwrócić.

� Blisko 20% konsumentów deklaruje gotowość do sięgnięcia po wyroby z szarej

strefy w chwili wycofania wyrobów mentolowych z legalnej sprzedaży

� Dlatego apelujemy do MF i służb państwowych o działania, które nie

dopuszczą do zalania polskiego rynku mentolowymi papierosami zza

wschodniej granicy.



� Apelujemy też do konsumentów o nie korzystanie z wyrobów szarej strefy

gdyż są one wytwarzane bez żadnego nadzoru i nie spełniają norm jakości, a

dodatkowo mogą zawierać różne substancje niewiadomego pochodzenia

Możliwy wpływ 

na wzrost szarej strefy c.d

Fotografie: https://www.gov.pl/web/kas/rozbita-grupa-przestepcza-przemycali-i-produkowali-wyroby-tytoniowe



� Apelujemy do MF i służb państwowych o działania, które nie dopuszczą do

zalania polskiego rynku mentolowymi papierosami zza wschodniej granicy.

� Apelujemy do konsumentów o nie korzystanie z wyrobów szarej strefy gdyż są

one wytwarzane bez żadnego nadzoru i nie spełniają norm jakości, a

dodatkowo mogą zawierać różne substancje niewiadomego pochodzenia

� Apelujemy do mediów o dystrybucję informacji o  wycofaniu papierosów 

metolowych 20 maja  żeby uniknąć perturbacji dla rynku i konsumentów
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