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będąc podatna na działania marketingowe, łatwo 
może rozwinąć uzależnienie od nikotyny. Różno-
rodność kolorów, kształtów, smaków oraz możli-
wość personalizacji urządzeń, zachęca nastolatków 

Wstęp

Skutki zdrowotne palenia tytoniu są dobrze 
poznanym zagadnieniem. Pomimo tego wciąż 
pojawiają się nowe dowody świadczące o szko-
dliwości papierosów, a wiele aspektów obejmu-
jących ich wpływ na ludzkie zdrowie nadal pozo-
staje niewyjaśnionych. Podczas spalania liści tytoniu 
do organizmu wraz z dymem przedostają się tok-
syczne i rakotwórcze substancje, dodatkowo wywo-
łujące uzależnienie. Długotrwała inhalacja niko-
tyną, substancją psychoaktywną zawartą w tytoniu, 
doprowadza do uzależnienia i jest jedną z głów-
nych przyczyn zgonów. Poszukując bezpieczniej-
szej alternatywy dla konwencjonalnego papierosa 
dążono do stworzenia rozwiązań, które wyrządza-
łyby w organizmie człowieka jak najmniej szkód, 
a nawet działały leczniczo. Nowy wyrób miałby 
pomóc w walce z nałogiem, będącym plagą współ-
czesnego świata. Wynaleziono elektroniczne sys-
temy dozujące nikotynę (ang. electronic nicotine 
delivery system, ENDS) nazwane e-papierosami. 
W tych innowacyjnych urządzeniach nie dochodzi 
do spalania liści tytoniu, a nikotyna uwalniana jest 
w wyniku podgrzania liquidu zawierającego niko-
tynę (podgrzewacze nikotyny) albo w efekcie pod-
grzania tytoniu (podgrzewacze tytoniu). Powstały 
aerozol z nikotyną jest inhalowany przez użyt-
kownika i po przefiltrowaniu przez płuca, wydy-
chany w postaci widocznego dymu. E-papierosy nie 
wytwarzają tzw. dymu bocznego, który jest charak-
terystyczny dla klasycznych papierosów i stanowi 
truciznę dla tzw. biernych palaczy.

E-palenie stało się bardzo popularne, a do połowy 
2016 r. nie istniały przepisy prawa regulujące rynek 
e-papierosów w Polsce. Dorośli i nieletni mogli je 
zakupić m.in. w sklepie internetowym, na stacji 
benzynowej oraz w centrum handlowym. Stano-
wią poważne zagrożenie dla młodzieży, która podą-
żając za modą i zamiłowaniem do elektroniki oraz 
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do eksperymentowania. W myśl obecnie obowiązu-
jących przepisów prawa, e-papierosy mogą kupić 
wyłącznie osoby pełnoletnie, a ich sprzedaż na odle-
głość została zabroniona. Ciągły rozwój technologii 
przekłada się na szeroką ofertę produktów na rynku 
i ich stałe modyfikacje. Nowo powstałe urządzenia 
mają przewyższać dotychczasowe bezpieczeństwem, 
designem i wygodą użytkowania. E-papierosy ofe-
rowane jako bezpieczniejsze substytuty papierosów 
mają wspomóc proces walki z nałogiem. Dostarczają 
osobie uzależnionej nikotynę oraz złudzenie czynno-
ści palenia. Tego drugiego bardzo palaczom brakuje 
podczas nikotynowej terapii zastępczej z zastosowa-
niem plastrów lub gum do żucia.

Nie wiadomo, jakie będą długofalowe skutki 
używania e-papierosów, natomiast dotychczasowe 
wyniki badań pozwalają wyrobić własną opinię na 
temat bezpieczeństwa i zasadności ich stosowania.

Historia

W języku polskim istnieje ponad 20 synoni-
mów słowa papieros [2]. Nazwa „papieros” wywo-
dzi się od papieru, który owija liście tytoniu. Wyko-
rzystanie tej nazwy do określenia elektronicznych 

inhalatorów nikotyny, zwanych e-papierosami, 
wydaje się nietrafionym pomysłem. Historia papie-
rosa i palenia tytoniu jest długa, sięga 5000 lat p.n.e. 
i wzięła swoje początki od szamańskich rytuałów. 
Tytoń był uprawiany oraz wykorzystywany już 
przez rdzennych Amerykanów do celów leczni-
czych, a także podczas licznych ceremonii obrzędo-
wych i świąt (rycina 2) [3]. Nasiona tytoniu przy-
były po raz pierwszy do Hiszpanii prawdopodobnie 
w 1496 r. za sprawą mnicha i towarzysza Krzysztofa 
Kolumba. Kolejny krok w głąb Europy tytoń zro-
bił w 1560 r. dzięki francuskiemu posłowi na dwo-
rze portugalskim, który zaproponował tabakę kró-
lowej Francji Katarzynie Medycejskiej na silny ból 
migrenowy głowy. Środek okazał się być tak sku-
teczny, że stał się panaceum niemal na wszelkie 
choroby, począwszy od bólu zęba i leczenia ran, aż 
po leczenie astmy, głuchoty i zakażeń dżumą. Tera-
peutyczne właściwości dymu tytoniowego rozpo-
wszechniły go w całej Europie. Czerpiąc przyjem-
ność z zażywania tytoniu zaczęto go wykorzystywać 
także w celach rekreacyjnych. W Polsce wąchanie 
tabaki przyjęto około roku 1580, a około 10 lat póź-
niej nasiona tytoniu zostały przywiezione z Turcji 
za sprawą posła Zygmunta III. Stąd nazwa tytoniu, 
która wywodzi się od tureckiego słowa „tütün”, 
oznaczającego właśnie tytoń. Od tej pory tytoń 
zaczął być uprawiany także na ziemiach polskich. 
W XVIII w. najbardziej popularne było zażywanie 
tytoniu w postaci tabaki, palenie tytoniu w fajce 
oraz żucie liści tytoniu, spopularyzowane szcze-
gólnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). 
Z początkiem XIX w. rozpowszechniono palenie 
cygar, a od połowy XIX w palenie papierosów [4]. 
W latach 80. XIX w. wynaleziono maszynę produ-
kującą papierosy, co w znacznym stopniu wpły-
nęło na ekspansję papierosów na rynki światowe. 
Znane nam obecnie papierosy z filtrem wprowa-
dzono dopiero w 1940 r. [5].

Historia papierosów elektronicznych rozpo-
częła się w połowie XX w., ale dopiero w wieku 
XXI stały się popularne. W roku 1965amerykań-
ski wynalazca Herbert A. Gilbert uzyskał patent 
na „bezdymny papieros beztytoniowy”. Zasilane 
baterią urządzenie przypominało kształtem trady-
cyjnego papierosa. W opisie patentowym twórca 
zaznaczył, że wynalazek, oprócz substancji aro-
matyzujących i powietrza, może także dostarczać 
do organizmu środki lecznicze, czyli mieć zastoso-
wanie medyczne [7]. Żadnego z prototypów wyna-
lazku nie udało się jednak wdrożyć do produkcji, 
mimo wysiłków Gilberta zainteresowania pomy-
słem licznych firm z branży chemicznej, farma-
ceutycznej i tytoniowe [8]. E-papieros Gilberta 
znacznie się różnił od urządzeń używanych obecnie 
– miał być wolny od nikotyny i nie wytwarzał pary. 
W założeniu miał być mniej szkodliwy. W roku Hon 

Rycina 1. Elektroniczny papieros i papieros tradycyjny [1].
Figure 1. Electronic cigarette and traditional cigarette [1].

Rycina 2. Palenie wg Majów. Opracowanie własne na podstawie [6].
Figure 2. Smoking by the Maya. Own study based on [6].
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Lik, farmaceuta z Shenyang w północno-wschod-
nich Chinach, wpadł na pomysł wykorzystania 
ultradźwięków do odparowania strumienia cie-
czy zawierającej nikotynę. Następne modyfika-
cje urządzenia wprowadziły element grzewczy 
umożliwiający dostarczanie nikotyny do organi-
zmu w tworzącej się w wyniku podgrzania parze. 
Pierwszy elektroniczny papieros został wyprodu-
kowany w Pekinie w Chinach w 2004 r. i od tamtej 
pory coraz nowsze modele są udostępniane kon-
sumentom [9].

Korzystanie z e-papierosa nazywane jest wapo-
waniem (od angielskiego słowa „vaping”), chmu-
rzeniem lub juulingiem (od nazwy urządzenia 
JUUL). Nazwa „e-papieros” i „elektroniczny papie-
ros” może być myląca, ponieważ urządzenie ma 
niewiele wspólnego z konwencjonalnym papiero-
sem. Jest raczej inhalatorem nikotyny, symulującym 
czynność palenia tradycyjnego papierosa. E-papie-
rosy zbudowane są z metalu lub plastiku i przybie-
rają różne kształty upodabniające je do klasycz-
nego papierosa, długopisu, cygara, a nawet fajki 
(rycina 3). Składają się głównie z ustnika, wymien-
nego pojemnika na płyn (kartridżu), płynu (ligu-
idu), którym jest zwykle gliceryna i/lub glikol pro-
pylenowy, wzbogaconego o różnej mocy nikotynę 
oraz środki smakowo-zapachowe. Nieodzownym 
elementem składowym e-papierosów jest aku-
mulator zasilający ukrytą grzałkę podgrzewającą 
płyn do ok. 180 ºC. Całym procesem zachodzącym 
w urządzeniu steruje układ elektroniczny, który 
kontroluje temperaturę, dozowanie dawek pary 
i jej odpowiednie aerozolowanie. E-papieros może 
być uruchamiany automatycznie, w chwili kiedy 
czujnik wykryje przepływ powietrza, lub poprzez 
naciśnięcie guzika. Wśród wielu rozmaitych sma-
ków liguidów, dostępne są aromaty tradycyjnego 
papierosa, owocowe, gumy balonowej, waty cukro-
wej, kawy oraz czekolady. Użytkownik może samo-
dzielnie dobierać płyny w zależności od upodobań 
i uzyskiwać dowolną zawartość nikotyny, miesza-
jąc liguidy o różnych stężeniach, także „zerówki” 
zupełnie pozbawione nikotyny.

Poszukując ulepszonych rozwiązań zastępują-
cych palenie papierosów, Philip Morris Interna-
tional (PMI) w 2014 roku wprowadził na rynek 
nowatorskie urządzenie IQOS, którego nazwa jest 
skrótem „I quit original smoking”, czyli „Rzu-
cam palenie tradycyjnych papierosów” (rycina 4). 
Ten innowacyjny wyrób, w przeciwieństwie do 
dotychczasowych e-papierosów, jest produktem 
tytoniowym, w którym zamiast płynu z nikotyną 
podgrzewany jest tytoń instalowany przez użyt-
kownika. W założeniu, takie rozwiązanie ma być 
zdrowsze od dotychczasowych e-papierosów, 
z uwagi na uniknięcie inhalacji szkodliwymi sub-
stancjami chemicznymi zawartymi w liguidach. 

Temperatura podgrzewania tytoniu w IQOS jest 
znacznie wyższa niż w klasycznych e-papierosach 
i wynosi 300ºC [11].

Ciągły rozwój technologii przekłada się na sze-
roką ofertę produktów na rynku i ich stałe mody-
fikacje. Kolejny model e-papierosa trafił na polski 
rynek 7 października 2019 r. Spółka należąca do 
Grupy Japan Tobacco International – JTI Polska roz-
poczęła sprzedaż papierosów elektronicznych Logic 
Compact z wymiennymi kapsułkami [13].

(e)Palenie w liczbach

Pomimo coraz większej świadomości ludzi na 
temat szkodliwości palenia tytoniu nadal ogromna 
liczba kobiet i mężczyzn ulega nałogowi. Niestety 

Rycina 3. Papierosy elektroniczne. Opracowanie własne na podstawie [10].
Figure 3. Electronic cigarettes. Own study based on [10].

Rycina 4. Urządzenia IQOS. Opracowanie własne na podstawie [12].
Figure 4. IQOS devices. Own study based on [12].
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Polska nie jest w tym zakresie krajem odosobnio-
nym. Analizując ostatnio opracowane raporty doty-
czące upowszechnienia palenia można przypusz-
czać, że jeżeli tendencje się nie zmienią, to palaczy 
będzie ubywać.

Dym tytoniowy zawiera ponad 7000 substancji 
chemicznych, z których minimum 250 jest szkodli-
wych, a co najmniej 69 powoduje raka (rycina 5). 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) z 2019 r. na świecie jest 1,1 biliona palaczy, 
a tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku. 
Większość zgonów jest wynikiem bezpośredniego 
zażywania tytoniu (ponad 7 mln), natomiast ofiar 
wśród biernych palaczy jest 1,2 miliona. Niestety, 
ponad połowę z nich stanowią zgony dzieci [14].

Raport WHO z 2018 r. pokazuje, że w ciągu 
15 lat, w latach 2000–2015, powszechność palenia 
tytoniu wśród osób powyżej 15 r.ż. spadła global-
nie z 26,9% do 20,2%. Tendencję zniżkową obser-
wuje się we wszystkich grupach wiekowych. Nadal 
palenie jest najbardziej popularne w grupie osób 
w wieku 45–54 lata (rycina 6). Całkowita liczba 
palaczy zmniejszyła się o 29 milionów. Oszaco-
wano, że do 2025 r. na całym świecie liczba palaczy 
zmniejszy się o kolejne 20 milionów [16].

Tendencja spadkowa rozpowszechnienia pale-
nia zauważalna jest również w Polsce. Według 
danych z września 2019 r. około 25% polskiego 
dorosłego społeczeństwa zażywa nikotynę. Prawie 
jedna czwarta Polaków próbowała rzucić palenie, 
a udało się to zaledwie 6%. O skuteczności e-papie-
rosów w zerwaniu z nałogiem jest przekonanych 
13% respondentów. Należy zaznaczyć, że problem 

Rycina 5. Wybrane związki chemiczne zawarte w dymie tytoniowym [15].
Figure 5. Selected chemical compounds contained in tobacco smoke [15].

Rycina 6.  
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nikotynizmu pojawia się już w okresie szkolnym, 
gdy w wieku 15–19 lat nałogowi palacze zaczynają 
palić papierosy codziennie. Prawie połowa palą-
cych uczniów i studentów potwierdza, że regularną 
konsumpcję nikotyny zaczęli od e-papierosa [17, 
18]. Według badań Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej (CBOS) większość palaczy stanowią męż-
czyźni i to oni najczęściej rzucają palenie. Odse-
tek palaczy w 2019 r. był najniższy z dotychczas 
obserwowanych. Zauważono, że najczęściej palą 
osoby w gorszej sytuacji materialnej, pomiędzy 
45 a 64 rokiem życia oraz z wykształceniem pod-
stawowym, gimnazjalnym i zasadniczym zawodo-
wym. Coraz mniej osób jest tolerancyjnych wobec 
palaczy i lubi przebywać w ich towarzystwie. Zda-
nia Polaków na temat szkodliwości e-papierosów są 
podzielone – 20% uważa, że e-palenie jest bardziej 
szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów, 
przeciwnie sądzi taki sam odsetek respondentów 
(rycina 7). Używanie papierosów elektronicznych 
zadeklarowało tylko 3% ankietowanych, którymi 
są przeważnie osoby młode, poniżej 24 roku życia. 
Podobnie jak w USA, to głównie ludzie młodzi 
w wieku 18–24 lata uważają, że e-palenie jest mniej 

szkodliwe niż palenie konwencjonalne. Większość 
użytkowników papierosów elektronicznych korzy-
sta z liquidów o takiej samej zawartości nikotyny, 
a ci, którzy dokonali w tym zakresie zmian, prze-
ważnie zmniejszali moc płynów na lżejsze [18, 19]. 
Może to świadczyć o chęci wykorzystania e-papie-
rosów do walki z nałogiem.

Według badań opublikowanych w USA, ponad 
3,6 mln amerykańskiej młodzieży używa elek-
tronicznych inhalatorów nikotyny. W 2018 r., 
w porównaniu z rokiem 2011, zaobserwowano 
znaczny wzrost użytkowników e-papierosów 
w wieku szkolnym. Z e-papierosów korzystała 
jedna piąta uczniów szkół średnich i prawie 5% 
uczniów szkół podstawowych. Tendencja wzro-
stowa dotyczy zarówno uczniów high school, jak 
i middle school, chociaż tych drugich w mniejszym 
stopniu (rycina 8) [20].

Wzrost zainteresowania amerykańskiej mło-
dzieży elektronicznymi papierosami wynika praw-
dopodobnie z popularności wśród nich urządzeń 
w kształcie dysków USB, takich jak JUUL [20]. 
E-papieros jest mały, ma nowoczesny design i cie-
kawe smaki do wyboru (rycina 9). Jeden kartridż 
zawiera taką ilość nikotyny, jaką zawiera paczka 
papierosów oraz nawet trzykrotnie więcej niż 
e-papierosy wcześniejszej generacji. Zapewnia dużą 
mobilność i dyskrecję, co jest niezwykle istotne dla 
młodzieży szkolnej, a przy okazji stanowi modny 
gadżet. Niestety małe rozmiary i łatwość użytko-
wania tego typu urządzenia utrudnia walkę z palą-
cymi w szkołach [21].

W ślad za USA moda na „juuling” dotarła także 
do polskich szkół. Niestety używanie e-papiero-
sów głównie przez młodzież może doprowadzić 
do szybkiego uzależnienia się małoletniego spo-
łeczeństwa od nikotyny. Aby zapobiec wystąpie-
niu epidemii wapowania wśród polskich nasto-
latków Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie 

Rycina 7. Opinia Polaków na temat bezpieczeństwa 
dla zdrowia e-papierosów względem 
papierosów tradycyjnych. Opracowanie własne 
na podstawie [19].
Figure 7. Poles' opinion on the health safety for 
e-cigarettes compared to traditional cigarettes. 
Own study based on [19].

Rycina 8. Odsetek amerykańskich uczniów używających e-papierosy 
w 2011 r. i 2018 r. Opracowanie własne na podstawie [20].
Figure 8. Percentage of American students using e-cigarettes in 2011 
and 2018. Own study based on [20].są szkodliwe w mniejszym stopniu 
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z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygoto-
wali i w dniu 07.10.2019 roku skierowali do szkół 
informację na temat potencjalnych zagrożeń zwią-
zanych ze stosowaniem elektronicznych papie-
rosów. Materiał przeznaczony jest dla uczniów, 
dyrektorów, nauczycieli i rodziców, którym łatwiej 
będzie odkryć, czy ich dziecko używa elektronicz-
nych inhalatorów nikotyny. Istnieje duża obawa, 
że e-papierosy będą wykorzystywane przez nielet-
nich również do zażywania substancji psychoak-
tywnych [23].

Zwyżkowy globalny rynek e-papierosów świad-
czy o ich rosnącej popularności na świecie (ryc. 10) 
[9]. Polski rynek papierosów elektronicznych już 
w 2016 roku był drugim co do wielkości w Europie 
i trzecim na świecie, zajmując w 2018 roku czwartą 

pozycję za największym rynkiem amerykańskim, 
brytyjskim i francuskim [24, 25].

E-palenie a zdrowie

Dotychczasowe doniesienia wskazują, że zastą-
pienie w e-papierosach reakcji spalania podgrza-
niem powoduje znaczną redukcję szkód wywo-
łanych paleniem papierosów. W elektronicznych 
inhalatorach nikotyny nie dochodzi do reak-
cji spalania, dzięki czemu użytkownik nie wdy-
cha szeregu niebezpiecznych substancji typowych 
dla dymu tytoniowego. W przypadku e-papiero-
sów zawierających liguid do organizmu e-palacza 
dostarczana jest gliceryna i/lub glikol propylenowy, 
będące głównymi składnikiemi płynu, nikotyna 

Rycina 9.  
E-papieros JUUL 

oraz smakowe 
e-liguidy. 

Opracowanie własne 
na podstawie [22].

Figure 9. 
 JUUL e-cigarette 
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e-liguids.  

Own study based 
on [22].
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(jeśli jest obecna w płynie), substancje smakowo-
-zapachowe oraz produkty ich przemian powstałe 
w wyniku podgrzania liguidu, a także znajdujące 
się w nim ewentualne zanieczyszczenia. W aerozolu 
wytwarzanym przez e-papierosy zidentyfikowano 
18 z 93 związków toksycznych znajdujących się na 
liście Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków 
(FDA) i występujących w tytoniu oraz dymie tyto-
niowym. Dodatkowo, ich stężenie jest znacznie niż-
sze niż w papierosach konwencjonalnych. Ważnym 
aspektem jest fakt, iż wszystkie typy e-papierosów 
nie generują strumienia bocznego dymu, który jest 
szczególnie niebezpieczny dla osób przebywających 
w towarzystwie palaczy [26, 27]. W wyniku prze-
prowadzonych analiz liguidów stwierdzono zwią-
zek ich toksyczności z rodzajem aromatu płynu. 
Wywnioskowano, że ryzyko toksyczności aro-
matu wzrasta wraz ze wzrostem jego złożoności 
chemicznej. Biorąc pod uwagę ogromne zróżni-
cowanie smakowych liguidów na rynku (ponad 
7000 aromatyzowanych płynów na rynku amery-
kańskim), można domniemywać jak duże zagroże-
nie mogą stanowić dla nieświadomych użytkow-
ników. Szczególną uwagę zwrócono na wanilinę 
i aldehyd cynamonowy, które okazały się szczegól-
nie toksyczne w płynach do e-papierosów. Uzna-
wane za bezpieczne gliceryna i glikol propylenowy, 
po podgrzaniu i zastosowaniu, w większych daw-
kach także wykazywały działanie toksyczne [28]. 
Ponadto, w oparach e-papierosów zidentyfikowano 
wiele rakotwórczych lotnych związków organicz-
nych [29]. W odniesieniu do e-papierosów typu 
heat-not-burn (podgrzewacze tytoniu) zaobser-
wowano znacznie niższą zawartość substancji tok-
sycznych i kancerogennych wytwarzanych pod-
czas ich użytkowania, w porównaniu z papierosami 
tradycyjnymi. Stwierdzono natomiast porówny-
walną zawartość substancji smolistych oraz niko-
tyny [30]. Uzyskane dane wskazują, że użycie 
urządzenia typu IQOS zmniejsza emisję niektórych 
szkodliwych związków, ale jednocześnie zwięk-
sza ekspozycję na inne substancje, o nieznanej tok-
syczności [31]. Narażenie na substancje szkodliwe, 
w tym nikotynę, zależy w znacznym stopniu od 
rodzaju użytego elektrycznego inhalatora nikotyny 
oraz zainstalowanego w nim liguidu [32]. Jednocze-
śnie naukowcy ostrzegają, że stosowanie e-papie-
rosów dostarczających nikotynę zwiększa ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych oraz układu odde-
chowego [33, 34, 35].

Brytyjskie ministerstwo zdrowia – Public Health 
England (PHE) – oszacowało, że e-papierosy zawie-
rające liguid są w 95% mniej szkodliwe niż kon-
wencjonalne papierosy. Ograniczonym zaufaniem 
cieszą się natomiast podgrzewacze nikotyny, któ-
rych szkodliwość oceniono na 90% mniejszą niż 
papierosów, zwracając jednocześnie uwagę na brak 

niezależnych badań potwierdzających to założe-
nie [36]. Brytyjski rząd zlecił badania dotyczące 
bezpieczeństwa zdrowotnego używania e-papie-
rosów, a wyniki wskazują, że urządzenia te nie 
są bezpieczne dla zdrowia. Zwrócono uwagę, że 
ryzyko dla użytkowników będzie mniejsze, jeżeli 
przestawią się z konwencjonalnych papierosów na 
elektroniczne, a osoby niepalące nie powinny się-
gać po e-papierosy w ogóle. Zdecydowanie naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite niepale-
nie. Stwierdzono także mniejsze ryzyko zdrowotne 
dla osób przebywających w otoczeniu użytkowni-
ków e-papierosów. Nadal pozostaje niewyjaśniona 
kwestia wpływu e-palenia przez ciężarną kobietę na 
jej nienarodzone dziecko. Niestety, z powodu nie-
wystarczającej ilości danych, wynikających z mło-
dej historii e-papierosów, niemożliwe okazało się 
dokładne oszacowanie ryzyka zdrowotnego zwią-
zanego z e-paleniem [37].

Głównym motywem wprowadzenia elektro-
nicznych papierosów na rynek było ich zastoso-
wanie w nikotynowej terapii zastępczej (NTZ). 
Wprawdzie e-papierosy zawierają nikotynę, jednak 
ich działanie uzależniające jest mniejsze niż trady-
cyjnych papierosów. Wynika to zapewne z braku 
w inhalowanym aerozolu aldehydu octowego oraz 
inhibitorów monoaminooksydazy, takich jak har-
man i norharman, potęgujących właściwości uza-
leżniające nikotyny. Obecność tych związków 
w dymie tytoniowym związana jest z reakcją spa-
lania, która nie zachodzi w e-papierosach [38]. 
Osoba stosująca elektroniczne inhalatory niko-
tyny w NTZ dostarcza do organizmu odpowied-
nio dawkowaną nikotynę, przestając jednocześnie 
inhalować substancje szkodliwe zawarte w dymie 
tytoniowym. Zdania co do skuteczności zastoso-
wania e-papierosów w ramach NTZ są podzielone 
[26]. Z jednej strony zarzuca się im brak możliwo-
ści dopasowania ilości nikotyny do stopnia uzależ-
nienia oraz brak możliwości odzwyczajenia się od 
nawyku palenia. Z drugiej strony są popierane za 
dostarczanie organizmowi odpowiedniej, kontro-
lowanej przez samego użytkownika, dawki niko-
tyny i możliwość zaspokojenia potrzeby palenia 

[38, 39]. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
elektroniczne papierosy mają pozytywny wpływ 
na zaprzestanie palenia [40, 41].

W opinii polskich respondentów skuteczność 
używania e-papierosów zawierających liguid, jako 
wsparcia w rzuceniu palenia tradycyjnych papie-
rosów, jest niewielka. Większość osób wracała do 
palenia zwykłych papierosów bądź łączyła palenie 
z używaniem e-papierosa. Lepiej sprawdził się sys-
tem podgrzewający tytoń, gdyż połowie osób udało 
się rzucić nałóg, a do palenia zwykłych papiero-
sów wrócił mniej niż co czwarty ankietowany [42]. 
Ponadto, zauważono, że używanie e-papierosów 
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przez młodzież nie tyko nie zmniejsza palenia przez 
nią papierosów konwencjonalnych, ale może nawet 
prowadzić do zwiększenia ryzyka ogólnego palenia 
i rozwoju uzależnienia [43].

Niepokojące doniesienia dotyczące niewyjaśnio-
nych chorób płuc docierają z USA. Do 1 paździer-
nika 2019 r. do Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) w USA zgłoszono 1080 przypad-
ków ciężkich uszkodzeń płuc związanych z używa-
niem e-papierosów. Potwierdzono już 18 zgonów. 
Większość pacjentów przyznała się do używania 
liquidów z THC (tetrahydrokanabinolem), aktyw-
nym składnikiem marihuany, który może odpo-
wiadać za występowanie zachorowań. Około 80% 
pacjentów stanowią ludzie młodzi w wieku poni-
żej 35 lat. Niestety do tej pory nie udało się ustalić, 
jakie konkretnie substancje chemiczne powodują 
uszkodzenia płuc. W tym celu niezbędne jest prze-
prowadzanie dalszych badań. Dynamiczny rynek 
e-papierosów powoduje ciągłe modyfikacje ligu-
idów zarówno przez dostawców, jak i samych użyt-
kowników. Płyny mogą zostać zakupione w skle-
pach lub nabyte ze źródeł nieformalnych i zawierać 
substancje potencjalnie nielegalne. Niekiedy nawet 
użytkownicy nie są świadomi, co zawierają ich ligu-
idy [44]. Prawdopodobnie również na rynku euro-
pejskim pojawiły się płyny zawierające THC lub CBD 
(kanabinodiole), których skład jest taki sam, jak 
e-liguidów używanych przez Amerykanów cierpią-
cych na ciężkie uszkodzenia płuc związane z używa-
niem e-papierosów [45]. W związku z powyższym, 
należy zachować szczególną ostrożność dokonując 
zakupów płynów do e-papierosów i wystrzegać się 
uzyskiwania liguidów z nielegalnych źródeł.

Liczne doniesienia wskazują na zupełnie nowe 
zagrożenia wynikające z używania e-papierosów 
zarówno w Polsce, jaki i za granicą. Odnotowano 
przypadki zwarcia w e-papierosach, a nawet wybu-
chu urządzeń. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, 
w wyniku której może dojść do pożaru, poparze-
nia oraz, w najgorszym wypadku, śmierci. W USA 
tylko w latach 2015–2017 odnotowano ponad 2 tys. 
wybuchów e-papierosów oraz 195 przypadków 
zaprószenia ognia w wyniku ich eksplozji, niekiedy 
skutkujących uszkodzeniem ciała i w następstwie 
zgonem [46, 47, 48, 49].

Elektroniczne papierosy dostarczają mniej sub-
stancji toksycznych niż papierosy konwencjonalne, 
dzięki czemu ich szkodliwość powinna być mniej-
sza [50]. Jednakże brak jest badań dokumentujących 
wpływ e-palenia na zdrowie w dłuższej perspekty-
wie czasu. Skutki zdrowotne palenia tradycyjnych 
papierosów są odczuwalne dopiero po kilkuna-
stu lub nawet kilkudziesięciu latach ich stosowa-
nia. W przypadku e-papierosów może być podob-
nie [39]. Używanie elektronicznych inhalatorów 
nikotyny, nawet jeśli nie doprowadzi do wyjścia 

z nałogu, to spowoduje redukcję jego szkodliwych 
skutków.

Aspekty prawne

Wymagania jakościowe nałożone na polskim 
rynku e-papierosów są jednymi z najostrzejszych 
w Unii Europejskiej. Kwestię e-papierosów uregu-
lowano w Polsce ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, objętą 
tekstem jednolitym [51]. Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą e-papierosy podlegają wielu obostrzeniom 
prawnym. Zabronione jest reklamowanie e-papie-
rosów oraz ich używanie w tych miejscach, w któ-
rych wcześniej obowiązywał zakaz palenia innych 
wyrobów tytoniowych. Za e-palenie w miej-
scu zabronionym grozi kara grzywny do 500 zł, 
a e-papierosy mogą kupić wyłącznie osoby peł-
noletnie. Zabroniono sprzedaży elektronicznych 
papierosów i wymiennych pojemników z płynami 
na odległość (np. przez platformy zakupowe czy 
aukcje internetowe) oraz zakazano ich sprzedaży 
w automatach. Zabroniono sprzedawania płynów 
w opakowaniach większych niż 10 ml oraz zawie-
rających więcej niż 20 mg/ml nikotyny. Na opako-
waniu powinien znajdować się wykaz wszystkich 
składników wyrobu oraz informacja o zawarto-
ści nikotyny w wyrobie i jej ilości w przyjmowa-
nej dawce. Podobnie, jak w przypadku tradycyj-
nych papierosów, producent jest zobowiązany do 
umieszczenia na opakowaniach e-papierosów tek-
stu ostrzeżenia zdrowotnego. Można sądzić, że 
wprowadzone przepisy gwarantują wysoką jakość 
produktów sprzedawanych w legalnie działających 
sklepach z e-papierosami w Polsce.

Wyroby nowatorskie oraz e-liguidy zostały, 
podobnie jak w przypadku papierosów konwencjo-
nalnych, obłożone podatkiem akcyzowym w noweli 
ustawy z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym [52]. W pierwotnej wer-
sji aktu podatek miał być pobierany od 1 stycznia 
2018 r., jednak kolejna nowelizacja ustawy zmie-
niła datę wprowadzenia akcyzy od 1 lipca 2020 r. 
[53]. Odroczenie opodatkowania akcyzą ma pozwo-
lić przedsiębiorcom na dostosowanie swojej działal-
ności do nowych regulacji prawnych [54]. Nałożenie 
akcyzy na e-papierosy oraz płyny może być zauwa-
żalne dla e-palaczy w postaci wzrostu cen i skutko-
wać mniejszym popytem na te produkty.

Jak zatem przedsiębiorcy poradzili sobie z obo-
wiązującymi przepisami prawa? Zakaz sprze-
daży internetowej e-papierosów miał m.in. ogra-
niczyć dostęp młodzieży do tych urządzeń. 
Przedsiębiorcy musieli albo zrezygnować z prowa-
dzenia e-sprzedaży, albo znaleźć inne, niekoniecz-
nie legalne, rozwiązanie. Okazało się, że zamawianie 
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elektronicznych papierosów przez internet staje się 
dozwolone, jeżeli umowa z klientem zostaje zawarta 
przy odbiorze towaru, a nie podczas jego zamawiania. 
Pewien przedsiębiorca uzyskał w piśmie z 21 lutego 
2017 r. korzystną dla e-sprzedawców opinię jed-
nego z wojewódzkich inspektoratów inspekcji han-
dlowej (WIIH) [55]. Z takiej interpretacji korzysta 
obecnie część sklepów internetowych, zamieszcza-
jąc w swoim regulaminie informację o rezerwacji 
przez klienta towaru w sklepie i zakupie dopiero 
w chwili dostarczenia zarezerwowanego produktu. 
Według innej interpretacji, przepisy prawa doty-
czą tylko handlu detalicznego, więc sklepy zamiesz-
czają w regulaminie informację o skierowaniu ich 
oferty wyłącznie do podmiotów gospodarczych zain-
teresowanych zakupami hurtowymi [56]. Za sprze-
daż e-papierosów przez internet grozi kara grzywny 
do 200 tys. zł lub/i kara więzienia, dlatego znaczna 
część sprzedawców wolała jednak nie ryzykować 
i dostosowała się do aktualnych wymogów praw-
nych. Zlikwidowali swoje strony internetowe lub 
zamieścili na nich informację o przeniesieniu sprze-
daży do sklepów stacjonarnych (rycina 11).

Polskie uregulowania prawne są zgodne z dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/
UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych państw członkowskich w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów [57]. Wprowadziła ona 
między innymi wymogi ograniczające dostęp do 
płynów z zawartością nikotyny osobom niepełno-
letnim, wyznaczyła maksymalną zawartość niko-
tyny oraz pojemność pojemników na płyn. Wyższe 
dawki mogą być tylko w produktach medycznych. 
Producenci i importerzy e-papierosów oraz pły-
nów zapasowych chcąc wprowadzić nowy pro-
dukt na rynek muszą przedłożyć właściwym orga-
nom państw członkowskich szczegółowe informacji 
dotyczące składników tych wyrobów oraz substan-
cji wydzielanych w wyniku korzystania z produktu. 
Dyrektywa zezwoliła państwom członkowskim na 
wprowadzenie zakazu transgranicznej sprzedaży 
na odległość oraz internetowej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów. Kolejnymi 
dokumentami uwzględniającymi Dyrektywę Tyto-
niową, regulującymi rynek e-papierosów w Unii 
Europejskiej są: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 
2015/2183 z 24 listopada 2015 r. ustanawiająca 
wspólny format zgłaszania papierosów elektro-
nicznych i pojemników zapasowych oraz Decyzja 
Wykonawcza Komisji (UE) 2016/586 z 14 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie norm technicznych mecha-
nizmu ponownego napełniania papierosów elektro-
nicznych [58, 59].

Problem związany z eksplodującymi elektro-
nicznymi papierosami pojawił się w czasie lotów 
samolotami, dlatego wprowadzono odpowiednie 
środki ostrożności. W 2014 r. Organizacja Między-
narodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zareko-
mendowała w swoim biuletynie zakaz przewożenia 
e-papierosów w tzw. bagażu rejestrowanym. Decy-
zja ta została podjęta po zanotowaniu kilku incy-
dentów, w trakcie których e-papieros włączył się 
w czasie lotu. W związku z powyższym w 2015 r. 
Federalna Administracja Lotnicza Departamentu 
Transportu USA opublikowała Alert Bezpieczeństwa 
dla Operatorów (SAFO) pt.: „Ryzyko pożaru elek-
tronicznych papierosów (e-papierosów) w bagażu 
rejestrowanym”, w którym zalecono, żeby ope-
ratorzy wymagali od swoich pasażerów noszenia 
e-papierosów oraz związanych z nimi urządzeń 
wyłącznie w kabinie samolotu [60]. W tym samym 
roku podobne kroki poczyniła Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zamieszczając 
odpowiednie rekomendacje w Biuletynie Informa-
cji Bezpieczeństwa nr 2015-06R1. Zalecenia objęły 
także zakaz ładowania e-papierosów na pokładzie 
samolotu [61].

W USA rynek e-papierosów uregulowała FDA 
w 2016 r. traktując je jako wyroby tytoniowe [62]. 
Wobec braku wystarczających dowodów świad-
czących o bezpieczeństwie używania elektronicz-
nych papierosów oraz z powodu epidemii wapowa-
nia wśród młodzieży, a także w związku z licznymi 
przypadkami uszkodzeń płuc spowodowanymi 
prawdopodobnie e-paleniem, USA wytoczyło wojnę 
elektronicznym papierosom. W czerwcu 2019 r. 
San Francisco, jako pierwsze miasto w USA, zade-
cydowało o zakazie sprzedaży wszystkich rodza-
jów e-papierosów, natomiast we wrześniu 2019 r. 

Rycina 11. Komunikaty z trzech stron internetowych oferujących 
elektroniczne papierosy. Opracowanie własne*.
Figure 11. Messages from three websites offering
electronic cigarettes. Own study*.

*  Opracowanie własne na podstawie: http://cigshop.pl/, https://www.ismoking.pl/, https://www.govype.com/pl/ (dostęp w dniu 09.10.2019).
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Michigan wprowadziło zakaz sprzedaży aromaty-
zowanych e-liguidów [63]. Zgodnie z ogłoszoną we 
wrześniu 2019 r decyzją prezydenta USA Donalda 
Trumpa ma zostać wprowadzony zakaz sprze-
daży aromatyzowanych e-liguidów w całym kraju, 
a przepisy ustanawiające nowe zasady powinny 
wejść w życie w ciągu miesiąca. Usunięciem wszyst-
kich płynów o smakach nietytoniowych z rynku 
ma się zająć FDA [64]. O przyszłość swojego urzą-
dzenia zadbali producenci e-papierosa IQOS (pod-
grzewacz tytoniu), którzy dzięki współpracy z FDA 
już w maju 2019 r. uzyskali zezwolenie na sprze-
daż swoich produktów w USA. Nie był to jednak 
krótkotrwały proces, potrzeba było około dwóch lat 
zanim FDA zapoznała się z wynikami badań nauko-
wych, na podstawie których wypracowała opinię 
o właściwym wpływie IQOS na zdrowie człowieka 
[65]. Podobnie długa droga może czekać inne urzą-
dzenia zanim zostaną pozytywnie zaopiniowane 
przez FDA. Niektórzy sprzedawcy elektronicznych 
papierosów już zakomunikowali zmiany w swoim 
asortymencie. We wrześniu 2019 r. sieć sklepów 
Walmart, będąca największym detalistą na świe-
cie, zapowiedziała, że po wyczerpaniu zapasów, 
wstrzyma sprzedaż elektronicznych papierosów we 
wszystkich swoich oddziałach w USA. Nie trzeba 
było długo czekać na kolejnego sprzedawcę wycofu-
jącego się ze sprzedaży e-papierosów. Miesiąc póź-
niej koncern Alibaba poinformował o zaprzestaniu 
udostępniania oferty wszelkiego typu elektronicz-
nych papierosów osobom z terenu USA [66, 67].

Odmienny punkt widzenia aniżeli władz ame-
rykańskich jest zauważalny w Wielkiej Brytanii. 
Rządowa agencja zdrowia – Public Health England 
(PHE) zarekomendowała e-papierosy jako śro-
dek w walce z nikotynizmem, powołując się na ich 
mniejszą szkodliwość w porównaniu z konwencjo-
nalnymi papierosami. W raporcie przygotowanym 
przez PHE w 2018 r. oceniono, że corocznie mini-
mum 22 tys. palaczy w Wielkiej Brytanii pozbywa 
się nałogu dzięki właśnie e-papierosom. Zachętą do 
zamiany tradycyjnych papierosów na elektroniczne 
urządzenia ma być ich konkurencyjna cena. PHE nie 
jest z kolei tak optymistycznie nastawiona do elek-
tronicznych podgrzewaczy tytoniu jak FDA. Stwier-
dzono, że produkty typu heat-not-burn mogą być 
bardziej niebezpieczne niż podgrzewacze nikotyny 
i jednocześnie mniej szkodliwe niż papierosy kon-
wencjonalne [68]. Ponadto, Brytyjczycy zrobili krok 
w stronę e-papierów otwierając w lipcu 2019 r. 
punkty ich sprzedaży w dwóch szpitalach w Wiel-
kiej Brytanii [69].

Można zaobserwować toczący się swego 
rodzaju wyścig producentów e-papierosów z rzą-
dem i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpie-
czeństwo zdrowotne społeczeństwa. Jedni starają 
się wyprzedzić drugich. Wypuszczenie kolejnych 

innowacyjnych urządzeń na rynek powoduje reak-
cję władz ustawodawczych, generujących nowe 
przepisy, które z kolei mobilizują firmy do tworze-
nia nowych rozwiązań. Dostosowanie wyrobów do 
obowiązujących wytycznych niesie ze sobą koniecz-
ność udostępnienia konsumentom zmodyfikowa-
nych produktów o niewiadomym wpływie na zdro-
wie, szczególnie w dłuższej perspektywie.

Podsumowanie

Dotychczasowa wiedza nie pozwala jednoznacz-
nie określić bezpieczeństwa stosowania elektronicz-
nych inhalatorów nikotyny. Najpewniej urządzenia 
te nie są obojętne dla naszego zdrowia, ale niewąt-
pliwie są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. 
Liczne doniesienia naukowe oraz medialne wskazują 
na mniejsze ryzyko zdrowotne używania e-papie-
rosów w porównaniu z papierosami konwencjo-
nalnymi, jednocześnie eksponując prawdopodobne 
niebezpieczeństwa, na jakie narażony jest ich użyt-
kownik. Dla palacza walczącego z nałogiem od dłuż-
szego czasu i stosującego bezskutecznie różne tera-
pie antynikotynowe, wybór e-papierosa powinien 
być dobrym rozwiązaniem. Przebywanie w towa-
rzystwie osoby używającej elektronicznych inha-
latorów nikotyny jest mniej uciążliwe i potencjal-
nie mniej ryzykowne zdrowotnie niż towarzystwo 
palacza papierosów tradycyjnych.

Należy zdecydowanie podkreślić, że po e-papie-
rosy nie wolno sięgać nieletnim. Bardzo ważne jest 
wyeliminowanie lub chociaż opóźnienie procesu ini-
cjacji tytoniowej przez nastolatków. Nie powinno 
się używać e-papierosów w pobliżu kobiet w ciąży 
oraz dzieci. Istotna jest edukacja młodzieży i ostrze-
ganie jej przed ewentualnym eksperymentowaniem 
z e-papierosami wzbogaconymi o różne substancje 
psychoaktywne, w tym także o tzw. dopalacze. Zmie-
szanie ich z liguidem, często także o nieznanym skła-
dzie, a następnie poddanie działaniu wysokiej tempe-
ratury, może doprowadzić do nieprzewidywalnych 
reakcji a nawet do śmierci. Informowanie nieletnich 
o ewentualnym zagrożeniu płynącym z wapowa-
nia leży zarówno po stronie rodziców, jak i szkoły.

Zdaniem naukowców przeprowadzone do tej 
pory badania nie są w stanie doprecyzować, z jakimi 
w przyszłości konsekwencjami zdrowotnymi przyj-
dzie się zmierzyć obecnym e-palaczom. Pozytywne 
skutki zdrowotne oraz społeczne zaprzestanie pale-
nia papierosów są niezaprzeczalne, dlatego naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zerwanie 
z nałogiem. Jeżeli jednak tak drastyczne posunięcie 
jest dla niektórych niewykonalne, to każde ogra-
niczenie palenia, w tym używanie e-papierosów 
będzie stanowiło mniejsze zło.

Otrzymano: 2019.10.16 · Zaakceptowano: 2019.10.25
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