
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝y-
wania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dopuszczalnà zawar-
toÊç substancji smolistych, nikotyny i tlenku w´gla
w dymie papierosowym, sposób ustalania i wykaz la-
boratoriów kontrolnych uprawnionych do ustalania
zawartoÊci tych substancji, a tak˝e treÊç, form´ gra-
ficznà i sposób umieszczania ostrze˝eƒ przed szkodli-
woÊcià u˝ywania tytoniu oraz informacji o zawartoÊci
substancji smolistych, nikotyny i tlenku w´gla w jed-
nym papierosie.

§ 2. 1. ZawartoÊç substancji szkodliwych dla zdro-
wia w dymie papierosowym papierosów wprowadza-
nych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie mo˝e przekraczaç nast´pujàcych
wielkoÊci w przeliczeniu na 1 papieros:

1) substancji smolistych — 10 mg;

2) nikotyny — 1 mg;

3) tlenku w´gla — 10 mg.

2. ZawartoÊç substancji, o których mowa w ust. 1,
oznacza si´ zgodnie z normami PN-ISO 4387 dla
substancji smolistych, PN-ISO 10315 dla nikotyny,
PN-ISO 8454 dla tlenku w´gla, przy czym prawdziwoÊç
informacji na opakowaniach na temat zawartoÊci sub-
stancji smolistych i nikotyny b´dzie sprawdzana zgod-
nie z normà PN-ISO 8243. Rzeczywista zawartoÊç tlen-
ku w´gla, wyra˝ona w liczbach ca∏kowitych, mo˝e ró˝-
niç si´ od podanej na opakowaniu o 20 %, je˝eli zosta-
∏a ustalona jako wartoÊç Êrednia z prób w ró˝nym cza-
sie, albo o 25 %, je˝eli zosta∏a ustalona na podstawie
próby w jednym czasie.

§ 3. 1. Do wykonywania badaƒ zawartoÊci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia w dymie papieroso-
wym, o których mowa w § 2 ust. 1, uprawniony jest
Oddzia∏ Laboratoryjny do spraw Krajowej Kontroli
Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych
przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w ¸odzi.

2. Do wykonywania badaƒ, o których mowa
w ust. 1, uprawnione sà tak˝e inne laboratoria, je˝eli
posiadajà akredytacj´ w zakresie tych badaƒ uznawa-
nà w krajach Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Na jednostkowych opakowaniach papiero-
sów, cygar, cygaretek, tytoni fajkowych, tytoni prze-
znaczonych do skr´cania papierosów oraz innych wy-
robów tytoniowych przeznaczonych do palenia, a tak-
˝e na zbiorczych opakowaniach tych wyrobów, wyst´-
pujàcych w handlu detalicznym, umieszcza si´:

1) ostrze˝enie powszechne o treÊci: „Palenie zabija”
albo „Palenie powa˝nie szkodzi Tobie i osobom
w Twoim otoczeniu”;

2) jedno z nast´pujàcych ostrze˝eƒ dodatkowych:

a) „Palacze tytoniu umierajà m∏odziej”,

b) „Palenie tytoniu zamyka naczynia krwionoÊne
i jest przyczynà zawa∏ów serca i udarów mó-
zgu”,

c) „Palenie tytoniu powoduje Êmiertelnego raka
p∏uc”,

d) „Palenie tytoniu w czasie cià˝y szkodzi Twoje-
mu dziecku”,

e) „Chroƒcie dzieci — nie zmuszajcie ich do wdy-
chania dymu tytoniowego”,

f) „Twój lekarz lub farmaceuta pomo˝e Ci rzuciç
palenie”,

g) „Palenie tytoniu silnie uzale˝nia — nie zaczynaj
paliç”,

h) „Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko groê-
nych chorób serca i p∏uc”,

i) „Palenie tytoniu mo˝e spowodowaç powolnà
i bolesnà Êmierç”,

j) „Dzwoniàc pod nr telefonu 0801108108, uzy-
skasz pomoc w rzuceniu palenia”, 

k) „Palenie tytoniu mo˝e zmniejszyç przep∏yw krwi
i powodowaç impotencj´”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie badania zawartoÊci niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji 
i ostrze˝eƒ zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych2)

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji  rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2  rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy
2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie dostoso-
wania ustaw, rozporzàdzeƒ i przepisów administracyjnych
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych produkcji, prezentacji
i sprzeda˝y wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194
z 18.07.2001, str. 26 i n.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.



l) „Palenie tytoniu przyÊpiesza starzenie si´ skó-
ry”,

m) „Palenie tytoniu mo˝e uszkodziç nasienie
i zmniejszaç p∏odnoÊç”,

n) „Dym tytoniowy zawiera benzen, nitrozoami-
ny, formaldehyd i cyjanowodór”.

2. Ostrze˝enia powszechne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, umieszcza si´ na jednej z dwóch naj-
wi´kszych p∏aszczyzn opakowania, zapewniajàc prze-
mienne i regularne wyst´powanie w produkcji i obro-
cie handlowym jednego i drugiego tekstu.

3. Ostrze˝enia dodatkowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, umieszcza si´ na drugiej z najwi´k-
szych, przeciwleg∏ej p∏aszczyênie opakowania, za-
pewniajàc przemienne i regularne wyst´powanie
w produkcji i obrocie handlowym  ka˝dego z 14 tek-
stów.

4. Na opakowaniach jednostkowych i na opako-
waniach zbiorczych wyst´pujàcych w handlu deta-
licznym ostrze˝enia powszechne zajmujà nie mniej
ni˝ 30 %, a ostrze˝enia dodatkowe nie mniej ni˝
40 % p∏aszczyzny opakowania, na której sà umiesz-
czane. 

5. Przepisów ust. 4 nie stosuje si´ do opakowaƒ
wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia in-
nych ni˝ papierosy, wyst´pujàcych w handlu deta-
licznym, których najbardziej widoczne, najwi´ksze
p∏aszczyzny majà powierzchnie wi´ksze ni˝ 75 cm2.
Na tych opakowaniach ostrze˝enia zajmujà po-
wierzchnie nie mniejsze ni˝ po 22,5 cm2 na ka˝dej
z p∏aszczyzn.

6. Na jednej z dwu bocznych Êcian jednostkowe-
go opakowania papierosów umieszcza si´ informacj´
o zawartoÊci substancji smolistych, nikotyny i tlenku
w´gla w dymie papierosowym o treÊci: „substancje
smoliste: ....mg/papieros; nikotyna: ....mg/papieros;
tlenek w´gla: ....mg/papieros”, przy czym wyraz
„substancje” mo˝na zastàpiç skrótem „subst.” lub
„sub.”. Informacja powy˝sza zajmuje nie mniej ni˝
10 % p∏aszczyzny opakowania, na której jest umiesz-
czana.

7. Na opakowaniu tabaki umieszcza si´ ostrze˝enie
o treÊci: „Ten wyrób tytoniowy mo˝e zaszkodziç Two-
jemu zdrowiu i powoduje uzale˝nienie”. 

8. Ostrze˝enie, o którym mowa w ust. 7, umieszcza
si´ na najwi´kszej, najbardziej widocznej powierzchni
opakowania jednostkowego w taki sposób, by zajmo-
wa∏o nie mniej ni˝ 30 % odpowiedniej powierzchni
opakowania.

§ 5. 1. Ostrze˝enia i informacje, o których mowa
w § 4, umieszcza si´:

1) na trwa∏ych elementach opakowania nieulegajà-
cych uszkodzeniu lub oddzieleniu podczas otwie-
rania opakowania i w taki sposób, by by∏y one nie-
usuwalne i niezas∏oni´te przez inny element gra-
ficzny lub jakàkolwiek cz´Êç opakowania;

2) w prostokàtnym polu otoczonym ramkà wykona-
nà linià ciàg∏à w kolorze czarnym o gruboÊci nie
mniejszej ni˝ 3 mm i nie wi´kszej ni˝ 4 mm, nieko-
lidujàcà w ˝aden sposób z tekstem ostrze˝enia lub
podanà informacjà, przy czym powierzchnia ram-
ki wliczana jest do ca∏kowitej powierzchni ostrze-
˝enia.

2. Teksty ostrze˝eƒ i informacji, o których mowa
w § 4, drukuje si´ bezpoÊrednio na opakowaniu, w ko-
lorze czarnym na bia∏ym tle, pogrubionà czcionkà 
Helvetica, z zachowaniem nast´pujàcych zasad:

1) tekst informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, jest
równoleg∏y do najd∏u˝szej kraw´dzi opakowa-
nia;

2) teksty drukuje si´ ma∏ymi literami, z wyjàtkiem
wielkich liter wymaganych prawid∏ami pisowni
polskiej, w Êrodkowej cz´Êci pola przeznaczonego
dla ostrze˝enia lub informacji;

3) wielkoÊç czcionki i rozmieszczenie tekstu powinno
byç  takie, by tekst zajmowa∏ mo˝liwie najwi´kszà
cz´Êç pola przeznaczonego dla ostrze˝enia lub in-
formacji, z zachowaniem nale˝ytej komunikatyw-
noÊci oraz niezb´dnych odst´pów mi´dzy wier-
szami — nie wi´kszych ni˝ wysokoÊç liter i nie
mniejszych ni˝ po∏owa wysokoÊci liter;

4) na opakowaniach wyrobów innych ni˝ papierosy
teksty ostrze˝eƒ mogà byç umieszczane za pomo-
cà nalepek, pod warunkiem ˝e nalepki b´dà nie-
usuwalne.

§ 6. Na informacjach o wyrobach tytoniowych eks-
ponowanych w punktach ich sprzeda˝y umieszcza si´
jeden z tekstów ostrze˝eƒ powszechnych wymienio-
nych w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie
treÊci, wzorów i sposobu umieszczania napisów
ostrzegajàcych przed szkodliwoÊcià u˝ywania tytoniu
oraz informacji o zawartoÊci substancji smolistych
i nikotyny, a tak˝e w sprawie dopuszczalnej zawartoÊci
substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych
i sposobu ustalania ich zawartoÊci (Dz. U. Nr 146,
poz. 685, z 1997 r. Nr 109, poz. 713 oraz z 2000 r. Nr 92,
poz. 1023).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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