POLAND residents final comments to Nicotine Users Survey 2020
Do you have any additional remarks?
25 comments from Poland residents:

- Ograniczenie pojemnoÅ›ci liquidów do 10 ml nie wnosi niczego pozytywnego dla wapujÄ…cych, jedynie
zaÅ›mieca Å›rodowisko plastikiem i utrudnia przyrzÄ…dzanie wÅ‚asnych mieszanek. Ograniczenie
zawartoÅ›ci nikotyny do 20mg/ml ogranicza równieÅ¼ chcÄ…cych wapowaÄ‡ maÅ‚e iloÅ›ci mieszanek
oraz ich przyrzÄ…dzanie przez zainteresowanych. Przyrównywanie szkodliwoÅ›ci dla otoczenia
tradycyjnych papierosów i urzÄ…dzeÅ„ do wapowania, naraÅ¼a wapujÄ…cych mniej szkodliwe
substancje na kontakt z bardziej trujÄ…cym dymem papierosowym, w miejscach wyznaczanych do
"palenia" bez rozróÅ¼niania stopnia szkodliwoÅ›ci tych dwóch czynnoÅ›ci.
- Dzięki EIN, ponad 10 lat temu, rzuciłem całkowicie palenie. Paliłem do 3 paczek dziennie przez blisko 27
lat. EIN uratowało mi życie i chciałbym, aby było łatwo dostępne dla innych ludzi, którzy zmagają się
nałogiem tytoniowym.
- Media powinny być bardziej rzetelne w swoich publikacjach na temat alternatywnych metod
przyjmowania nikotyny. Jest dużo badań mniej i bardziej wiarygodnych i wiele wciąż trwa, ale już teraz
potwierdzają one MNIEJSZĄ szkodliwość alternatywnych źródeł nikotyny względem zwykłego palenia
zwykłych papierosów. Jeśli zwykłe wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do fajek) są takie
szkodliwe to może ich po prostu zakazać jak narkotyków czy to jednak zbyt duża strata finansowa?
- Ograniczenia TPD itp. zmuszają do konieczności ich obchodzenia, co nie zawsze jest korzystne dla
rynku i zdrowia. Niezrozumiałym jest stawianie znaku równości między waporyzatorami a zwykłymi
papierosami. Niepojętym również jest nakładanie akcyzy na składniki bez nikotyny, np. glikol. Powoduje to
idiotyczne sytuacje gdy ten sam produkt tylko z teoretycznie różnym przeznaczeniem ma
nieporównywalnie różne ceny (np. glikol w vapeshopie ok 65zł, glikol w aptece 15 zł) a nie różnią się
niczym oprócz napisu na etykiecie "nie przeznaczony do waporyzatorów".
- la sigaretta elettronica mi ha salvato dal tabagismo! non smettero' mai di ringraziare
- surtax in countries like Italy or Hungary showed that rising it isn't a good move and instead of getting
more money to the government budget, grey market expanded a lot, which may lead to more unchecked
and dangerous products
- Vipe is good for us. You know that. Regards
- Please do not increase price of e-liquids , for now we can see in poland when excise duty came into
force , ewerybody are trying to buy these products from illegal sources, cheaper, without any
tests,companies stopped production ect. i am afraid that if cost of e-liquids will be increased companies
wchich are producing safe tested e-liquids will be forced to reduce activity or to close, a lot o people will
buy liquids from unknown sources maybe danger ... Do not listen to big cigarette companies , they want to
kill vaping market.
- I think if vape will be Forbidden on my country, there can be a lot of protests. My country do tons of
stupid thinks but i believe they wont do that
- I never intended on vaping nicotine, I only use my vape device for non-nicotine e-liquids and CBD for
anxiety.
- The more legal vaping is, the better. The cheaper compared to cigarettes, the better. Make
manufacturers to put ingredients on the packaging. Conduct research on the possible harmfulness of
liquid ingredients and make the results of these tests widely available so that the user can assess which
liquid is the least unhealthy. Today it is easy to learn that vaping is nearly 100 times less unhealthy than

traditional cigarettes, but information about vaping itself is blocked in the network. It's hard to learn how to
vape to harm yourself least.
- No ban vape ban normal cigarettes
- NO
- I've been vaping for 7 years. I can hear my (smoking) wife's whistling breath when asleep and morning
long coughs. I truly AM happy I could quit thanks to vaping.
- This is not a good Polish translation (Bob)
- Je trouve mon état de santé bien meilleur depuis que j'ai commencé à vapoter.
- Freedom for VAPE!
- Nie
- Moim marzeniem są rzetelne badania na temat waporyzatorów, ich ewentualnie skutki uboczne i
rozwianie wątpliwości co do lobbowania w przemysł nikotynowy przez firmy produkujące tradycyjne
papierosy. Wszyscy wiemy, że zaprzestanie lobbingu to marzenie ściętej głowy, ale rzetelne badania
pozwoliły by na legalną produkcję, dystrybucję i użytkowanie bez obaw na wpływ koncernów tytoniowych
na nasze zdrowie poprzez lobbing.
- Free vaping!
- E-papierosy, dostępne w UE, bez podnoszenia cen, z wiekszą dostępnością.
- no
- Geen verzending met de koerier toelaten volgens die ellendige en belachelijke wetgeving zorgt er net
voor dat mensen stoppen met vapen en terug sigaretten roken. Ik moet heel ver rijden voor een vapeshop
en sigaretten liggen overal aan de kassa. Is dit nog normaal te noemen die pesterij van een balachelijke
en nuteloze wetgeving die er enkel voor zorgt dat ik de auto moet nemen om dit te gaan kopen en met de
auto meer lucht vervuil en extra kosten heb? Meer risico op besmetting en de dood als gevolg, zeker als
persoon met een handicap!!! Geen foto van het materiaal op vapingshops? Gewoon rotte ellende!
Belachelijke wetten en mensenpesterij!
- Nie
- Vaping is less harmful than smoking and is the most effective way to stop consuming nicotine

