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ZMIANY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY UNIJNEJ WYCOFUJĄCEJ Z RYNKU PAPIEROSY
MENTOLOWE I Z KAPSUŁKĄ DOTYCZĄ DUŻEJ GRUPY ANKIETOWANYCH PALACZY (42%). Co istotne 28% z nich
regularnie sięga właśnie po te warianty produktów.
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ŚWIADOMOŚĆ NADCHODZĄCYCH ZMIAN JEST STOSUNKOWO NISKA. Choć 34% osób deklaruje, że wie, co czeka
palaczy papierosów mentolowych i z kapsułką w 2020 r., to jedynie ponad połowa z nich potrafi poprawnie
wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Na poziomie wspomaganym 35% badanych przyznaje, że słyszała o dyrektywie
unijnej zakazującej produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką. Wiedza na ten temat jest wyższa
wśród obecnych palaczy, jednak nawet w tej grupie około połowa (51%) nie zetknęła się z informacjami na ten
temat. Podsumowując, około 2/3 ogółu Polaków oraz połowa palaczy nie ma świadomości planowanych zmian.

POLACY NIE WIERZĄ W SKUTECZNOŚĆ ZAKAZU W WALCE Z NAŁOGIEM. 81% osób jest zdania, że wprowadzenie
w życie dyrektywy nie spowoduje zmniejszenia liczby palaczy. Zgadzają się ze stwierdzeniem, że znajdą oni inne
sposoby, aby „obejść” zakaz, choćby poprzez zakup tych produktów np. na tzw. czarnym rynku.
Większość Polaków uważa także, że palacze powinni mieć prawo, aby sami decydować, jakie papierosy chcą palić.
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ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PAPIEROSÓW MENTOLOWYCH ORAZ Z KAPSUŁKĄ
NIE PLANUJE RZUCIĆ PALENIA. Niemal 90% palaczy nie zamierza zrezygnować z nałogu po wejściu w życie
dyrektywy unijnej. Około 50% obecnych konsumentów produktów mentolowych deklaruje, że będzie palić
zwykłe papierosy, 16% przejdzie na produkty alternatywne (np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu).
Natomiast prawie 20% wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów na czarnym rynku.
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PALACZE, SZCZEGÓLNIE „MENTOLI”, NEGATYWNIE ODNOSZĄ SIĘ DO PLANOWANYCH ZMIAN. Ponad 60%
obecnych użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką negatywnie ocenia dyrektywę unijną
– uważają, że to ograniczenie wolności wyboru oraz nieskuteczne działanie, które nie przyniesie
oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie wielu z nich nie rozumie tej zmiany.
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Palenie papierosów mentolowych lub z kapsułką: 

42% palaczy używa produktów mentolowych

Czy pali Pan/i papierosy mentolowe lub z kapsułką mentolową? 
N=276 (osoby, które obecnie palą papierosy)

20% 8% 14% 9% 49%

Tak, zawsze lub prawie zawsze Tak, często, z podobną częstotliwością jak zwykłe

Tak, od czasu do czasu, ale częściej zwykłe Nie, ale kiedyś paliłem/am

Nie i nigdy nie paliłem/am

PALACZE

42%
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Papierosy mentolowe lub z kapsułką w najbliższym otoczeniu:

31% ogółu badanych Polaków przyznaje, że ma w najbliższym 

otoczeniu palaczy papierosów mentolowych

Czy ktoś pełnoletni z Pana/i najbliższego otoczenia pali papierosy mentolowe lub z kapsułką mentolową?
Proszę nie wliczać siebie, jeśli Pan/i pali papierosy mentolowe / z kapsułką.
N=1057

69%

21%

10%Nie

Tak, 1-2 osoby z
najbliższego
otoczenia

Tak, przynajmniej 3
osoby z
najbliższego
otoczenia

Czy ktoś z pełnoletnich domowników (nie wliczając Pana/i) pali 
papierosy mentolowe lub z kapsułką mentolową?
N=333 (tylko osoby, które mają palacza mentolowych w otoczeniu)

69%

31%

Nie

Tak
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Tylko 18% badanych Polaków wie, jakie zmiany czekają palaczy

papierosów mentolowych i z kapsułką od 20 maja 2020 r.

66%

34%

NIE, nie wiem

Czy wie Pan/i, jaka zmiana czeka konsumentów palących papierosy mentolowe i z kapsułką w maju 2020 roku?
N=1057

TAK, wiem

Częściej obecni 
palacze (44%)

14%

4%

27%

55%

nie wiem dokładnie

inne

wzrost cen / podwyżka
akcyzy

wycofanie z rynku

Na czym polega ta zmiana? (pytanie otwarte)
N=354 (tylko osoby, które deklarują, że wiedzą o zmianie)

18% ogółu 
Polaków wie 
tak naprawdę, 
o co chodzi
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65% Polaków przyznaje, że NIE słyszała o dyrektywie unijnej

wycofującej papierosy mentolowe i z kapsułką z rynku

65%

35%

Czy wie Pan/i, że 20 maja 2020 roku wchodzi w życie unijny nakaz wycofujący papierosy mentolowe i z kapsułką z rynku?
N=1057

2%

12%

19%

22%

36%

59%

Inne

W miejscu sprzedaży (np. kioski, sklepy)

Z artykułów prasowych

Z zasłyszanych informacji od znajomych,
rodziny

Z programów telewizyjnych

Z internetu (np. portali internetowych,
mediów społecznościowych)

Skąd czerpie Pan/i informacje dotyczące wycofania 
papierosów mentolowych i z kapsułką z rynku? 
N=367 (tylko osoby, które słyszały o zmianie)

TAK, 
słyszałem/am

o tym

NIE, nie 
słyszałem/am
o tym
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Choć palacze częściej wiedzą o dyrektywie unijnej niż niepalący,

to około połowa obecnych użytkowników papierosów mentolowych 

nie ma świadomości nadchodzących zmian

75%

25%

Czy wie Pan/i, że 20 maja 2020 roku wchodzi w życie unijny nakaz wycofujący papierosy mentolowe i z kapsułką z rynku?

66%

34%

51%49%

60%

40%

ABSTYNENCI
N=395

EX-PALACZE
N=290

PALACZE
N=221

E-PALACZE
N=113

Nie, nie wiem

Tak, wiem
51%49%

PALACZE MENTOLOWYCH 
N=116
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Użytkownicy papierosów mentolowych lub z kapsułką

negatywnie odnoszą się do planowanych zmian

Jak ocenia Pan/i unijną zmianę wycofującą z rynku papierosy mentolowe i z kapsułką? 

3% 7% 30% 33% 27%

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie Nie mam zdania

4% 4% 23% 21% 48%
PALACZE
N=221

PALACZE
MENTOLOWYCH 

N=116
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Dlaczego negatywnie?

6%

3%

9%

12%

22%

23%

26%

Nie wiem

Inne

Nie widzę, w czym te papierosy są gorsze od innych

Nie rozumiem celu tej zmiany

Nieskuteczne

Ograniczenie wolności wyboru

Sam/a je palę; ktoś z otoczenia pali

PALACZE 
N=98



8% 20% 39% 33%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Polacy, a zwłaszcza palacze, nie wierzą w skuteczność wycofania

z rynku papierosów mentolowych i z kapsułką w walce z nałogiem 

Czy uważa Pan/i ze wycofanie z rynku papierosów mentolowych i z kapsułką jest skuteczną metodą walki z nałogiem?
N=1057

13%

12%

87%

88%

palacze mentolowych N=116

palacze N=220

Tak Nie

POSTRZEGANA SKUTECZNOŚĆ DYREKTYWY UNIJNEJ A DOŚWIADCZENIE Z PALENIEM I PAPIEROSAMI MENTOLOWYMI

3



81% Polaków jest zdania, że zakaz sprzedaży

nie spowoduje odejścia palaczy od nałogu

29%

27%

7%

52%

47%

28%

15%

20%

43%

3%

6%

22%

Wycofanie papierosów mentolowych i z kapsułką z rynku 
NIE spowoduje, że palacze skończą z nałogiem –
konsumenci znajdą sposób na „obejście” zakazu

Konsumenci powinni mieć prawo decydowania sami, czy
chcą palić papierosy i jakie papierosy chcą palić

Wycofanie papierosów mentolowych i z kapsułką z rynku 
jest bardzo pozytywne – znacznie zmniejszy liczbę 

nałogowych palaczy w Polsce

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam

T2b*

Poniżej znajdują się różne opinie zwolenników i przeciwników wycofania papierosów mentolowych i z kapsułka z rynku.
Na ile się Pan/i zgadza z tymi stwierdzeniami?
N=1057

81%

74%

35%
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*T2b=top2boxes: 
zsumowane dwie 

pozytywne odpowiedzi 
„zdecydowanie się 

zgadzam” i „raczej się 
zgadzam”



Co zrobią palacze papierosów mentolowych lub z kapsułką

51%

18%

16%

2%

12%

1%

Będę palić zwykłe papierosy

Będę szukać papierosów mentolowych lub z kapsułką na
czarnym rynku

Przejdę na alternatywne produkty (e-papierosy, wkłady
tytoniowe do podgrzewania, itp.)

Będę samodzielnie mentolizować papierosy

Rzucę w ogóle palenie

Inne

Co Pan/i zrobi po wejściu w życie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką? Proszę wybrać jedną odpowiedź, która jest najbliższa Pana/i opinii. 
N=116 (osoby, którym zdarza się palić papierosy mentolowe lub z kapsułką)

51% ZWYKŁE PAPIEROSY

18% SZARA STREFA 

16% PRODUKTY ALTERNATYWNE

NIEMAL 90% OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW 
PAPIEROSÓW MENTOLOWYCH LUB Z KAPSUŁKĄ 
NIE PLANUJE RZUCIĆ PALENIA PO WEJŚCIU
W ŻYCIE DYREKTYWY
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INFORMACJE
O BADANIU



Cele i metoda badania

Metoda 

Próba badawcza

Główny cel

Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2020 roku, metodą CAWI (Computer Assisted Web 
Interview) na panelu badawczym Ariadna.

 Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków.

 W badaniu wzięło udział N=1057 osób.

Odbiór i ocena wycofania ze sprzedaży papierosów mentolowych
i z kapsułką od 20 maja 2020 r.
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Charakterystyka demograficzna próby

48%

PŁEĆ

WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

38%

13%

20%

18%

12%

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys,)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

WIEK

14%

20%

16%

18%

32%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

52%

POSIADANIE DZIECI

60%
40%

NIE TAK

WOJEWÓDZTWO

8%

6%

7%

3%

5%

9%

14%

2%

7%

4%

6%

12%

3%

2%

8%

3%

dolonośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

N=1057
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Dziękuję za uwagę!

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Plencler
tel. +48 501 650 187
e-mail: plencleragnieszka@gmail.com

www.forumkonsumentow.org

agnieszkap@forumkonsumentow.org

#ZakazMentoli
www.zakazmentoli.pl


