
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

na 82. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 sierpnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zanim przyst¹piê do omówienia istoty mojego oœwiadczenia i charakteru mojej proœby do ministra fi-
nansów, chcia³bym kilka dobrych s³ów powiedzieæ o programie STOP18!. Program ten dzia³a ju¿ od
czternastu lat i konsekwentnie zmierza do rygorystycznego przestrzegania zakazu sprzeda¿y wyborów
tytoniowych osobom niepe³noletnim.

Sam jestem osob¹ niepal¹c¹, œwiadom¹ szkodliwoœci tego na³ogu i dlatego z uznaniem odnoszê siê
do dzia³añ ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w ten program. Ich dzia³alnoœæ wspiera rz¹dowe przedsiêwziêcia
w tym zakresie, na przyk³ad akcje „Razem bezpieczniej” i „Bezpieczne wakacje”.

Program STOP18! koncentruje siê na edukacji sprzedawców oraz uœwiadamianiu ca³ego spo³eczeñ-
stwa o istnieniu i skali problemu dostêpu niepe³noletnich do wyrobów tytoniowych. Rozmiary tego zja-
wiska pokazuj¹ badania programu STOP18!, wed³ug których 63% sprzedawców sprzedaje papierosy
osobie wygl¹daj¹cej na mniej ni¿ osiemnaœcie lat.

Wyniki tego badania nie obejmuj¹ strefy nielegalnego handlu, w której dostêp niepe³noletnich do wy-
robów tytoniowych jest ca³kowicie poza kontrol¹. I tego w³aœnie dotyczy list, jaki przekazali mi organiza-
torzy programu.

Pisz¹ oni: „Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych od 15 listopada 2010 r. zobowi¹zuje do umieszczenia w punkcie sprzeda¿y informacji u³at-
wiaj¹cych odmawianie sprzeda¿y papierosów nieletnim. Jest to krok w dobrym kierunku. Jednak ist-
nieje wyraŸna potrzeba prowadzenia dalszych intensywnych dzia³añ edukacyjnych i profilaktycznych,
poprawiaj¹cych egzekucjê dobrego, ju¿ istniej¹cego prawa.

O ile dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia przestrzegania zakazu sprzeda¿y wyborów tytoniowych
niepe³noletnim w punktach legalnej sprzeda¿y przynosz¹ pozytywne efekty, o tyle bardzo niepokoj¹cym
zjawiskiem towarzysz¹cym sprzeda¿y papierosów jest dostêp niepe³noletnich do nielegalnych wyrobów
tytoniowych, to jest do papierosów z przemytu oraz papierosów niewiadomego pochodzenia i sk³adu
(produkowanych nielegalnie). Takie papierosy s¹ tañsze, ponadto sprzedawane s¹ poza ca³kowit¹ kon-
trol¹ prawa, na bazarach oraz w miejscach nieoznakowanych obowi¹zkow¹ widoczn¹ i czyteln¹ infor-
macj¹ o zakazie sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Tym samym staj¹ siê bardziej
dostêpne dla niepe³noletnich.

Kolejnym zagro¿eniem, je¿eli chodzi o dostêp niepe³noletnich do wyrobów tytoniowych, jest tytoñ do
samodzielnego skrêcania. Jest on ob³o¿ony ni¿sz¹ akcyz¹ ni¿ papierosy, przez co jest bardziej dostêpny
cenowo. Pomimo ¿e tê ostatni¹ kwestiê podnosiliœmy wielokrotnie w przesz³oœci, a tak¿e Ministerstwo
Zdrowia wielokrotnie postulowa³o koniecznoœæ zrównania poziomu opodatkowania tytoniu luzem
z opodatkowaniem akcyz¹ gotowych papierosów, nic w tej kwestii nie uleg³o zmianie. Szans¹ na roz-
wi¹zanie tego problemu jest proces ustalania stawek akcyzy na 2012 r., który prawdopodobnie po wa-
kacjach bêdzie przedmiotem prac parlamentarnych”. Tyle mówi list.

Ze swej strony zachêcam Pana Ministra do przemyœlenia argumentów jego autorów. S¹dzê, ¿e dobrze
by³oby, aby Pañskie s³u¿by kontrolne przy wspó³pracy z policj¹ i s³u¿bami celnymi bli¿ej przyjrza³y siê
nielegalnej sprzeda¿y papierosów z przemytu i w³asnej produkcji.

Jako przedsiêbiorca nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków, ale postulat zrównania akcyzy
na papierosy i tytoñ luzem wydaje mi siê sensowny.

Henryk Stok³osa




