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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

alkohole w terminologii chemicznej duża grupa związków organicznych pozyskiwanych 
z wodorotlenków lub zawierających jedną lub więcej grup wodorotlenowych; 
etanol (lub alkohol) jest główną substancją z tej klasy związków i jest głównym 
składnikiem psychoaktywnym napojów alkoholowych; alkohol czysty to eta-
nol zawierający wagowo nie więcej niż 1% wody1

napój alkoholowy produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu2

Narodowy   
Program Zdrowia

program określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia3

reklama napojów 
alkoholowych  

publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych 
lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych 
przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw 
i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu zna-
ków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji 
używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się 
produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi4

sprzedaż 
detaliczna napojów 

alkoholowych 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży5 

podawanie napojów 
alkoholowych

każda forma przekazania napoju alkoholowego do spożycia innej osobie   
nie będąca sprzedażą6  

punkt sprzedaży 
napojów 

alkoholowych 

miejsce sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia   
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży7

ustawa  
o wychowaniu  

w trzeźwości 

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi8 

wartość sprzedaży kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnie-
niem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego9

zezwolenie 
na sprzedaż napojów 

alkoholowych

wydawane przez organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wła-
ściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, na wniosek podmiotu 
ubiegającego się o nie, odrębnie na poszczególne rodzaje napojów alkoho-
lowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu)10

1  Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego, Anderson P. i Baumberg B., 
Wydawnictwo Naukowe PARA Media, Warszawa 2007.  

2  Art . 46 ust . 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).  

3  Dz. U. poz. 1492.

4  Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

5  Art. 96 i art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

6  Zobacz: Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych, Marcin Ożóg, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 67–68.

7  Art. 96 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

8  Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.

9  Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

10  Art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
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Alkohol jest substancją psychoaktywną, którą spożywa niemal 90% doro-
słych Polaków.11Polacy po napoje alkoholowe sięgają wprawdzie rzadziej 
niż mieszkańcy krajów południowej Europy, piją za to więcej jednorazo-
wo.12W Polsce zwiększa się też grupa konsumentów wypijających ponad  
12 litrów czystego alkoholu rocznie, co oznacza, że rośnie liczba osób 
pijących ryzykownie13. Taki model picia alkoholu jest bardziej szkodliwy  
dla zdrowia niż jego jednorazowe spożywanie w niewielkich ilościach14, 
a Polska znajduje się wśród krajów, dla których prognozuje się dalszy 
wzrost poziomu spożycia alkoholu15. 

Infografika nr 1 
Średnie spożycie alkoholu w Polsce

standardowa jednostka alkoholu (SJA)
to 10 gram czystego alkoholu etylowego

jedna 0,5 litrowa butelka wódki to równowartość:
8 półlitrowych butelek piwa lub 8 kieliszków wina

średnio mężczyźni wypijają 4 SJA dziennie,
a kobiety 2 SJA

średnia ilość alkoholu spożywanego jednorazowo to:
3 piwa o poj. 0,5 l (ok. 6 SJA) lub 4 kieliszki wina o poj. 100 ml 
(ok. 4 SJA) lub 11 kieliszków wódki o poj. 30 ml (ok. 11 SJA)

= =
10 g

lub lub

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS i PARPA16.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trze-
cim, a w Europie na drugim miejscu wśród najistotniejszych czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji, a z jego spożywaniem wiąże się powstawanie 
ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Są to przede wszystkim: zaburzenia 
umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nowotwory, cho-
roby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby 
układu kostno-szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego i szkody pre-
natalne. Istotnym wskaźnikiem obrazującym zmiany w zakresie rozmiarów 

11  W informacji o wynikach kontroli uwzględniono wyniki kontroli rozpoznawczej nr R/19/005/LPO 
przeprowadzonej w urzędach dwóch gmin.

12  Dla porównania wykorzystano dane statystyczne z lat poprzednich (2015–2016).

13  Światowa Organizacja Zdrowia, wzór picia ryzykownego definiuje jako wypicie przy jednej 
okazji ponad 60 gram czystego alkoholu przez mężczyzn i 40 gram przez kobiety. 

14  Zobacz: Picie alkoholu w Polsce – wybrane wyniki badania Standaryzowany Europejski Sondaż  
na temat alkoholu RAHA SEAS, Okulicz-Kozaryn K., Zin-Sędek M., Świat Problemów (8), str. 15–18. 

15  WHO Global Health Observatory data repository, Prognozy wielkości spożycia napojów 
alkoholowych dla lat 2020 i 2025 (https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-
details/GHO/alcohol-total-(recorded-unrecorded)-per-capita-(15-)-consumption-with-95-ci-
projections-to-2020-and-2025 – dostęp 23 grudnia 2020 r.).

16  GUS – Główny Urząd Statystyczny, PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy podmioty 
administracji publicznej 
ograniczały dostępność 
alkoholu i zapewniały 
przestrzeganie prawa 
w zakresie reklamy 
napojów alkoholowych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
Czy podmioty 
administracji publicznej:

1)  prawidłowo i rzetelnie 
wykonywały zadania 
na rzecz zmniejszenia 
dostępności alkoholu?

2)  prawidłowo i rzetelnie 
wykonywały zadania 
w celu zapewnienia 
skutecznego 
przestrzegania prawa 
w zakresie sprzedaży 
i reklamy napojów 
alkoholowych?

3)  rzetelnie 
podejmowały działania 
legislacyjne, mające 
na celu ograniczenie 
reklamy napojów 
alkoholowych? 

Jednostki 
kontrolowane 
Ministerstwo Zdrowia, 
Urząd Ochrony 
Konkurencji  
i Konsumentów,

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych,

organy stanowiące  
i wykonawcze 26 gmin11 

Okres objęty kontrolą
2017–2020  
(do zakończenia kontroli), 
z wykorzystaniem 
danych i dowodów 
sporządzonych przed 
tym okresem12
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szkód zdrowotnych związanych z alkoholem jest również liczba zgonów, 
których pośrednią lub bezpośrednią przyczyną był alkohol17. Szkody wyrzą-
dzone przez alkohol to także koszty ponoszone przez społeczeństwo 
w wyniku przestępczości, przemocy, zmniejszonej zdolności do pracy  
lub krzywd wyrządzonych dzieciom i rodzinom18. 

Infografika nr 2 
Szkody związane ze spożywaniem alkoholu 

 alkohol zakłóca funkcjonowanie
mózgu, wątroby, nerek, żołądka i innych narządów

w 2019 r. użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli
w 2 717 wypadkach drogowych, śmierć w nich poniosło 326 osób, a 3 081 odniosło obrażenia

w Polsce rodzi się rocznie około 1 000 dzieci
z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS, PARPA i KGP19.

Światowa Organizacja Zdrowia od lat apeluje o wprowadzenie lub zaostrze-
nie już istniejących regulacji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu20. 
Potrzebę w tym zakresie dostrzegł również polski ustawodawca, który 
zobowiązał organy administracji rządowej i jednostek samorządu teryto-
rialnego m.in. do podejmowania działań zmierzających do ograniczania 
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, ini-
cjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 
w zakresie sposobu spożywania alkoholu, przeciwdziałania powstawaniu 
i usuwania następstw jego nadużywania21. 

Jednym z działań prowadzących do ograniczenia spożycia alkoholu, wprost 
wymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, jest ograniczanie 
jego dostępności22. Ma ono być realizowane m.in. przez: wprowadzenie 

17  Zobacz np.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zkIBwyG036gJ:bip.
kprm.gov.pl/download/75/44456/RM-24-2-14Sprawozdanie%20
zwykonaniaustawyowychowaniuwtrzezwoscii.docx+&cd=18&hl=pl&ct=clnk&gl=pl; 

 https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-consumption-worsens-
global-burden-of-disease/.

18  Zobacz: Alcohol in the European Union – Consumption, harm and policy approaches, Biuro 
Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Unii Europejskiej, 2012. 

19  Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku, 
Warszawa 2020.

20  Zobacz np.: Alcohol in the European Union – Consumption, harm and policy approaches, Biuro 
Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Unii Europejskiej, 2012; European action 
plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020, World Health Organization, Regional Office 
for Europe, 2012.

21  Art. 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

22  Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
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zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi23, określenie warun-
ków, jakie muszą spełniać punkty sprzedaży detalicznej alkoholu24, obowią-
zek określenia przez radę gminy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych 
w godzinach nocnych25, zakaz reklamy napojów alkoholowych, z wyjątkiem 
piwa26 czy określenie miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych 
jest z mocy ustawy zabroniona27. Istotną rolę w ograniczaniu spożycia alko-
holu odgrywa samorząd gminy. Jak stwierdziła Rada Ministrów w sprawoz-
daniu z wykonania ustawy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2011 r. „w Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczą rolę w formułowaniu stra-
tegii ograniczania dostępności fizycznej alkoholu, biorąc pod uwagę instru-
menty regulacji prawnych, mają samorządy lokalne”28. Spośród wcześniej 
wymienionych środków służących ograniczeniu dostępności alkoholu 
istotne znaczenie mają: maksymalna liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. Rozwiązania w tym zakresie decydują o fizycz-
nej dostępności napojów alkoholowych, a jedne i drugie ustalane są przez 
organ stanowiący gminy29. 

Wielkość spożycia napojów alkoholowych należy też łączyć z ich ekono-
miczną dostępnością. Istnieją badania potwierdzające, że zmiana dostęp-
ności ekonomicznej napojów alkoholowych ma silny wpływ na szkody 
zdrowotne związane z alkoholem30, a mniejsza dostępność alkoholu pro-
wadzi do ograniczenia tych szkód31. Dostępność ekonomiczna to relacja 
między ceną alkoholu, a dochodami konsumentów. Wskaźnikiem ilustrują-
cym dostępność ekonomiczną jest liczba butelek poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, jaką można kupić za średnie miesięczne wynagro-
dzenie32, a badania pokazują, że wzrost dostępności ekonomicznej pro-

23  Art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

24  Art. 96 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

25  Art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

26  Art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

27  Art. 14 ust. 1 i 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

28  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zkIBwyG036gJ:bip.kprm.gov.pl/
download/75/44456/RM-24-2-14Sprawozdanie zwykonaniaustawyowychowaniuwtrzezwoscii.
docx+&cd=18&hl=pl&ct=clnk&gl=pl. ; zobacz też np.: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych, Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2018, str. 9 w: Samorządy lokalne – kluczowy 
podmiot w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

29  Art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

30  Zobacz np.: Chaloupka, F.J., Grossman M., Saffer H., (2002) The effects of price on alcohol 
consumption and alcohol-related problems. Alcohol Research and Health, 26 (1); Alkohol w Europie. 
Raport z perspektywy zdrowia publicznego, Anderson P. i Baumberg B., Wydawnictwo Naukowe 
PARA Media, Warszawa 2007; Alcohol in the European Union. Consumpotion, harm and policy 
approaches, Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Unii Europejskiej, 2012.

31  Zobacz: Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne, Moskalewicz 
J.,Sierosławski J., Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii, Alkoholizm i Narkomania 2005, Tom 18: nr 4, str. 41-50 (https://www.researchgate.net/
publication/228512948_Dostepnosc_ekonomiczna_napojow_spirytusowych_a_szkody_zdrowotne).  

32  Zobacz np.: Moskalewicz J., Wieczorek Ł., Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje 
picia – trzy dekady doświadczeń. Alkoholizm i Narkomania 2009, tom 22: nr 4, 305337, Instytut 
Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. 
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wadzi do wzrostu konsumpcji, również w grupie osób niepełnoletnich. 
Wśród skutecznych rozwiązań ograniczających ekonomiczną dostęp-
ność alkoholu wskazuje się przede wszystkim podniesienie ceny poprzez 
zwiększenie podatku akcyzowego na napoje alkoholowe lub wprowadze-
nie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu, czyli za 10 gramów 
czystego alkoholu. 

Czynnikiem istotnie wpływającym na zwiększenie poziomu konsump-
cji napojów alkoholowych, zwłaszcza przez młodzież, jest ich reklama33. 
W Polsce od 2001 r., gdy dopuszczono reklamowanie piwa, jego spożycie 
wzrosło o ponad 50%, a wśród krajów europejskich, Polska – za Chorwa-
cją, Rumunią, Bułgarią, Czechami i Słowacją – jest krajem, w którym udział 
reklamy napojów alkoholowych wśród wszystkich emitowanych w tele-
wizji spotów reklamowych należy do najwyższych34. Tymczasem bada-
nia naukowe wykazały, że np. w przypadku reklamy telewizyjnej, której 
odbiorcą była młodzież, prawdopodobieństwo picia konkretnych marek 
napojów alkoholowych było pięciokrotnie większe, niż w przypadku mło-
dzieży, która nie widziała reklamy. Jeszcze większy wpływ na zachowanie 
dzieci i ludzi młodych ma styczność z reklamą przez nowe internetowe 
środki komunikacji35.  

NIK podjęła niniejszą kontrolę z własnej inicjatywy, aby sprawdzić jak pod-
mioty administracji publicznej wywiązywały się z obowiązku realizacji 
zadań służących ograniczeniu spożycia napojów alkoholowych, nałożonego 
na nie przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz Narodowego 
Programu Zdrowia. 

33  Zobacz np.: Wyniki badania przeprowadzonego we wrześniu 2012 r. przez RAND Europe 
na zlecenie Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/
alcohol_rand_youth_exposure_marketing_en.pdf). 

34  Za: PARPA; dane o wielkości spożycia piwa dotyczą lat 2001 i 2016. 

35  Zobacz np.: Wyniki badania przeprowadzonego we wrześniu 2012 r. przez RAND Europe 
na zlecenie Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/
alcohol_rand_youth_exposure_marketing_en.pdf).
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Działania skontrolowanych podmiotów administracji publicznej mające ogra-
niczyć spożycie napojów alkoholowych poprzez zmniejszenie ich dostępności 
oraz ograniczenie ich reklamy nie były skuteczne. W objętym kontrolą okre-
sie, w Polsce wzrosło średnie roczne spożycie alkoholu przez statystycznego 
mieszkańca. Przy niemal niezmienionych cenach napojów alkoholowych wzro-
sła wielkość ich sprzedaży.  Wzrosła też liczba zachorowań i zgonów powiąza-
nych ze spożywaniem alkoholu.   

Ze swoich zadań nie wywiązały się prawidłowo organy skontrolowanych 
gmin, mające największy wpływ na kształtowanie lokalnej polityki w zakre-
sie dostępności napojów alkoholowych. 

Przygotowując i podejmując uchwały dotyczące maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania, organy gmin nie uwzględniły 
ustawowego obowiązku podejmowania działań zmierzających do ograniczania 
spożycia napojów alkoholowych poprzez ograniczanie ich dostępności. Przy-
jęte rozwiązania – w kontekście celu, jaki miały realizować – były niewystar-
czające, a przesłanki i argumenty uzasadniające ich wprowadzenie nie były 
wynikiem analiz przemawiających za tym, że mogą – długofalowo lub w krót-
kiej perspektywie – pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie poziomu dostępno-
ści napojów alkoholowych na terenie gminy. 

Większość z objętych kontrolą organów wykonawczych gmin (wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast) wydających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, nie wywiązała się rzetelnie z obowiązku prowadzenia kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń. Nie zapew-
nili oni też wyeliminowania z przestrzeni publicznej reklamy napojów alko-
holowych niespełniającej zasad ustalonych przepisami ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. Dowolność i słabość kontroli przestrzegania zasad i warunków 
sprzedaży napojów alkoholowych stwarzały ryzyko występowania mechani-
zmów korupcjogennych.  

Niewystarczające dla zmniejszenia spożycia alkoholu były działania Ministra 
Zdrowia. W okresie objętym kontrolą nie doszło do wprowadzenia nowych 
lub zmiany obowiązujących przepisów, które ograniczyłyby reklamę oraz 
fizyczną dostępność napojów alkoholowych, a których inicjatorem byłby 
Minister. Działo się tak, mimo że Minister dysponował danymi o rosnącym 
poziomie spożycia alkoholu i jego skutkach, a w Narodowym Programie Zdro-
wia, Ministra wskazano, jako jeden z podmiotów zobowiązanych do realizacji 
zadań regulacyjnych ograniczających dostępność fizyczną i reklamę napojów 
alkoholowych.

Prawidłowo z realizacji swoich zadań wywiązały się Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Ze względu na charakter działalności i zakres 
kompetencji tych podmiotów, nie miały one jednak realnego wpływu na ogra-
niczenie spożycia napojów alkoholowych. Opracowana przez Agencję i prze-
kazana Ministrowi Zdrowia „Strategia zadaniowa w zakresie ograniczenia 
spożycia napojów alkoholowych na lata 2020–2025” zawierała propozycje 
rozwiązań sprzyjających ograniczeniu dostępności fizycznej i ekonomicznej 
napojów alkoholowych, a także ograniczeniu występowania reklamy napojów 
alkoholowych w przestrzeni publicznej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, wykonując zadania Inspekcji Handlowej, prowadził natomiast 
kontrole, w których uwzględniano aspekt niedozwolonej promocji i reklamy 
napojów alkoholowych w punktach ich sprzedaży.

Nieskuteczne 
działania na rzecz 
ograniczenia 
spożycia napojów 
alkoholowych 
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W okresie objętym kontrolą, podejmowane przez Ministra Zdrowia inicjatywy 
nie doprowadziły do wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących regula-
cji, które ograniczyłyby fizyczną dostępność alkoholu, np. takich jak zakaz sprze-
daży napojów alkoholowych na stacjach paliw czy wprowadzenie ograniczenia 
lub zakazu ich sprzedaży w godzinach nocnych, jak również reklamę napojów 
alkoholowych m.in. poprzez skrócenie czasu emisji, bądź wprowadzenie zakazu 
reklamy napojów alkoholowych. Do października 2020 r., za wyjątkiem zakoń-
czonej niepowodzeniem inicjatywy z 2017 r., Minister nie podejmował prac 
zmierzających do wdrożenia innych regulacji mających na celu ograniczenie 
dostępności fizycznej i reklamy napojów alkoholowych.  [str. 24–33]
O konieczności podjęcia takich działań świadczyły będące w posiadaniu Mini-
sterstwa Zdrowia materiały, analizy i opracowania o braku skuteczności reali-
zacji zadań w zakresie ograniczania spożycia napojów alkoholowych. Minister 
dysponował też danymi o niekorzystnych zjawiskach związanych z rosnącym 
poziomem spożycia napojów alkoholowych w kraju z 9,4 litra w 2015 r. 
do 9,8 litra w 2019 r., średniego spożycia czystego alkoholu na jednego miesz-
kańca, i jego skutkach, w szczególności o liczbie zachorowań i zgonów. Liczba 
osób zmarłych z powodu schorzeń powiązanych z używaniem alkoholu wzro-
sła z 10 040 w 2015 r. do 12 405 w 2018 r.36 [str. 25–27, 30]

Infografika nr 3 
Średnie roczne spożycie na jednego mieszkańca kraju czystego alkoholu oraz struktura 
spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

średnie spożycie alkoholu 
na jednego mieszkańca 
(100% alkohol w litrach)

2015 2019

9,41 9,78

spożycie piwa
per capita

spożycie wina
per capita

spożycie wyrobów 
spirytusowych

per capita

99,1 l

6,3 l

3,2 l

97,1 l

6,2 l

3,7 l

struktura spożycia
napojów 

alkoholowych 
ogółem

piwo – 57,9%
wino – 7,5%
wyroby spirytusowe
– 34,6%

piwo – 57,9%
wino – 8,0%

wyroby spirytusowe
– 34,0%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS i PARPA. 

36  Za: GUS (stat.gov.pl, zgony według przyczyn i województw rejestracji dla kodów ICD-10: F10, 
K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, X45, Y15). 

Niewystarczające 
działania  

Ministra Zdrowia 

Wzrost spożycia 
napojów  

alkoholowych 
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W latach 2015–2019 nie zmieniły się stawki podatku akcyzowego na napoje 
alkoholowe. Ich wzrost od stycznia 2020 r. potencjalnie przekłada się 
na wzrost ceny butelki wódki o 1,40 zł, wina – o 0,15 zł, a piwa – o 0,06 zł. 

W latach 2017–2020, z inicjatywy Ministra Zdrowia doszło do zmiany prze-
pisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wprowadzającej od 1 stycznia 
2021 r. opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 
w opakowaniach o pojemności do 300 ml37. Tym niemniej była to w tym 
okresie jedyna zaproponowana przez Ministra zmiana regulacyjna mająca 
wpłynąć na zmniejszenie dostępności ekonomicznej alkoholu. Tymcza-
sem, przy niemal niezmienionych cenach napojów alkoholowych i rosną-
cym miesięcznym przeciętnym wynagrodzeniu, znacząco zwiększyła się ich 
dostępność ekonomiczna.  [str. 28–30]

Infografika nr 4 
Liczba butelek wódki, wina i piwa, jaką można było kupić za przeciętne, miesięczne 
wynagrodzenie

przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej (GUS)

wódka czysta 40%
– za 0,5 l

wino białe gronowe wytrawne
– za 0,75 l

piwo jasne pełne, butelkowe
– za 0,5 l

157 szt.

24,80 zł/szt. 24,07 zł/szt.

399 szt.

1 392 szt.

204 szt.

2015 2019

3 899,78 zł 4 918,17 zł

195 szt.

1 639 szt.

9,76 zł/szt. 25,13 zł/szt.

2,80 zł/szt. 3,00 zł/szt.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 

37  Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 
wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492).

Wzrost dostępności 
ekonomicznej   
napojów alkoholowych 
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W latach 2015–2019 w Polsce rosła wartość sprzedaży napojów alkoholowych 
– hurtowa o 17,3%, z 29,4 mld zł w 2015 r. do 34,5 mld zł w 2019 r.38, oraz 
deklarowana przez sprzedawców detalicznych o 17,3% – z 34,7 mld zł w 2015 r. 
do 40,6 mld zł w 2019 r.39 W skontrolowanych 26 gminach, wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych, według deklaracji sprzedawców detalicznych, wzro-
sła z 1,1 mld zł w 2015 r. do 1,3 mld zł w 2019 r. Oznacza to, że statystyczny 
mieszkaniec Polski wydał na zakup napojów alkoholowych ok. 890 zł w 2015 r.,  
a w 2019 r. – około 1058 zł, a statystyczny mieszkaniec skontrolowanej gminy 
wydał na ten cel około 1075 zł w 2015 r. i 1284 zł w 2019 roku. [str. 41]  
Zarówno w kraju, jak i w skontrolowanych gminach, wzrosła wartość sprze-
daży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – w kraju, 
porównując 2015 r. i 2019 r., wartość sprzedaży tego rodzaju napojów alko-
holowych wzrosła o 13,2% (z 15,1 mld zł do 17,1 mld zł), a w skontrolowa-
nych gminach o 24,9% (z 482,7 mln zł do 603,1 mln zł). W tym samym czasie 
w kraju, wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alko-
holu oraz piwa wzrosła o 19% (z 15,3 mld zł do 18,2 mld zł), a napojów alko-
holowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) o 23,3% 
(z 4,3 mld zł do 5,3 mld zł). W skontrolowanych gminach wielkość sprzedaży 
tego rodzaju napojów alkoholowych wzrosła odpowiednio o 11% (z 529,2 mln zł 
na 587,6 mln zł) i 19,3% (z 141,6 mln zł do 168,9 mln zł).  [str. 41]

Infografika nr 5 
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych

wartość sprzedaży napojów alkoholowych 
wg oświadczeń sprzedawców

wartość sprzedaży napojów alkoholowych 
wg oświadczeń sprzedawców

KRAJ SKONTROLOWANE
GMINY

2015

34,7 mld zł

1,1 mld zł

1,3 mld zł

40,6 mld zł

2019

napoje alkoholowe o zawartości 
do 4,5% alkoholu oraz piwo

w tym:

15,3 18,2
0,5

mld zł
0,6

mld zł

napoje alkoholowe o zawartości 
powyżej 18% alkoholu

15,1 17,1 0,5
mld zł

0,6
mld zł

alkoholowe o zawartości
od 4,5% do 18% alkoholu

z wyjątkiem piwa
4,2 5,3 0,1

mld złmld zł mld zł

mld zł mld zł

mld zł mld zł

0,1
mld zł

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych PARPA.

38  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

39  Dane dotyczące całego kraju pochodzą ze sprawozdań PARPA-G1 
 (https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki).

Wzrost sprzedaży 
napojów alkoholowych



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

13

W skali kraju i w skontrolowanych gminach zmniejszyła się liczba punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. Na koniec lat 2015 i 2019, w kraju było 
ich odpowiednio 137 502 i 124 133, a w skontrolowanych 26 gminach odpo-
wiednio 4003 i 3670. Ustalenia kontroli wykazały, że zmniejszenie liczby 
punktów sprzedaży w skontrolowanych gminach nie było efektem działań 
organów gmin, a wynikało z ogólnej tendencji zmniejszania się liczby skle-
pów o małej powierzchni, na rzecz super i hipermarketów40. Wraz ze zmniej-
szeniem liczby punktów sprzedaży zwiększyła się liczba mieszkańców 
przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych – w 2015 r. 
w kraju na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało  
280 osób, a w 2019 było to 310 osób. W skontrolowanych gminach było 
to odpowiednio 268 i 288 osób. Wielkość ta jednak znacząco odbiegała 
od zalecenia przedstawionego podczas prac nad przygotowaniem „Euro-
pejskiego planu działań służących ograniczaniu szkodliwego spożycia alko-
holu na lata 2012–2020”41, według którego na punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych powinno przypadać tysiąc mieszkańców42.   [str. 45–46, 48]

Infografika nr 6 
Liczba mieszkańców przypadająca na punkt sprzedaży napojów alkoholowych – kraj 

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych ogółem W KRAJU

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych ogółem W GMINACH

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży 

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży 

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży 

liczba mieszkańców przypadająca 
na punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży 
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych PAPA.

Minister Zdrowia wywiązał się z obowiązku monitorowania realizacji zadań 
ujętych w Narodowym Programie Zdrowia mających służyć ograniczeniu fizycz-
nej i ekonomicznej dostępności napojów alkoholowych, nie wywiązał się 

40  Na koniec 2018 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła prawie 340 tys. i była o 4,3% 
(o około 15 tys.) niższa niż przed rokiem. Wzrosła natomiast powierzchnia sprzedażowa sklepów, 
co wynikało przede wszystkim ze wzrostu liczby sklepów z przedziału wielkości 400–900 m2 

(o 5,1%) oraz sklepów z przedziału wielkości powyżej 1000 m2 (o 1,8%). W 2018 r. na jeden 
sklep przypadało średnio 113 osób, podczas gdy w 2017 r. było to odpowiednio 108 osób. 
W 2018 r. odnotowano wzrost łącznej liczby supermarketów i hipermarketów w porównaniu 
z rokiem poprzednim (o 4,4%), w wyniku czego na jeden sklep tych kategorii przypadało średnio 
4668 osób, podczas gdy w 2017 r. było to 4877 osób). Za: Główny Urząd Statystyczny, Rynek 
wewnętrzny w 2018 r., Analizy statystyczne, Warszawa 2019. 

41  Zobacz: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf.

42  Za: PARPA (materiały kontrolne). 

Zmniejszenie 
liczby punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych

Brak ewaluacji 
Narodowego 
Programu Zdrowia
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natomiast z obowiązku przeprowadzenia ewaluacji Programu w tym zakre-
sie. Ponadto do 12 października 2020 r.43, Minister Zdrowia nie przedłożył 
Radzie Ministrów projektu Narodowego Programu Zdrowia na rok 2021 i lata 
następne, do którego przygotowania Ministra zobowiązują przepisy ustawy 
o zdrowiu publicznym44, a w którym powinny być ujęte cele operacyjne 
i zadania służące ograniczaniu poziomu spożycia napojów alkoholowych. 
  [str. 24–26, 30]

Badania i analizy skuteczności obowiązujących w Polsce rozwiązań mających 
służyć ograniczeniu spożycia napojów alkoholowych prowadziła bądź zlecała 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Agencja składała 
również propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie dostęp-
ności napojów alkoholowych i ich reklamy. W procesie opiniowania nowych 
rozwiązań legislacyjnych, Agencja negatywnie ustosunkowała się do propono-
wanych rozwiązań zwiększających dostępność napojów alkoholowych. W 2019 r. 
skierowała natomiast do Ministerstwa Zdrowia, opracowaną przy udziale eks-
pertów, „Strategię zadaniową w zakresie ograniczenia spożycia napojów alko-
holowych na lata 2020–2025”, zawierającą propozycję wdrożenia konkretnych 
rozwiązań sprzyjających ograniczeniu dostępności fizycznej i ekonomicznej 
napojów alkoholowych, a także ograniczeniu występowania reklamy napo-
jów alkoholowych w przestrzeni publicznej.  [str. 33–38]

Agencja monitorowała wpływające do niej sygnały o możliwości naru-
szenia przepisów regulujących zasady reklamy oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych, prowadziła też własny monitoring w tym zakresie. Pro-
wadziła również liczne działania edukacyjno-informacyjne oraz udzielała 
pomocy merytorycznej samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i oso-
bom fizycznym w zakresie stosowania przepisów regulujących sprzedaż 
i reklamę napojów alkoholowych.   [str. 35–38]

Agencja, w związku z ogłoszeniem na terytorium Polski stanu epidemii, 
w kwietniu 2020 r. skierowała do władz wszystkich gmin rekomendacje 
wdrożenia dopuszczonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości rozwiązań 
ograniczających dostępność napojów alkoholowych lub uchylenie wcześniej 
wprowadzonych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych45. Wzrost spożycia alkoholu w czasie pandemii odno-
towano w wielu państwach, w tym również w Polsce, a rekomendowane 
przez Agencję rozwiązania miały pozytywnie wpłynąć na przestrzeganie 
zakazu nieuzasadnionego poruszania się ludności w przestrzeni publicznej 
oraz zakazu gromadzenia się w czasie zagrożenia epidemicznego46. W żadnej 

43  12 października 2020 r. to ostatni dzień prowadzenia przez NIK czynności kontrolnych 
w Ministerstwie Zdrowia. Według stanu na 28 grudnia 2020 r., projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, był ujęty w wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr projektu RD273), a planowany termin 
przyjęcia projektu przez Radę Ministrów (wg tego wykazu) to „IV kwartał 2020 r.”.

44  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, ze zm.),  
dalej: ustawa o zdrowiu publicznym.

45  http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1300-wytyczne-parpa-dotyczace-realizacji-
gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-okresie-
epidemii-coronowirusa

46  https://www.parpa.pl/index.php/wiadomosci-ze-swiata/rok-2020; http://www.parpa.pl/index.
php/aktualnosci/1320-czy-w-czasie-pandemii-polacy-pija-wiecej-alkoholu; http://www.bip.
kartuzy.pl/a,14600,dane-podstawowe.html

Duża aktywność 
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ze skontrolowanych przez NIK w ramach niniejszej kontroli gmin, w związku 
ze stanem pandemii nie wdrożono rozwiązań ograniczających dostępność 
napojów alkoholowych.  [str. 50]

Skontrolowane gminy nie wywiązały się rzetelnie z obowiązku podej-
mowania działań zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu 
i zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych. Mimo, że realizacja zadań z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych w gminie powinna być pro-
wadzona w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych47, w żadnej ze skontrolowanych gmin, w pro-
gramach na lata 2017–2020 nie ujęto, popartych rzetelnymi analizami, 
wytycznych odnośnie do ograniczania dostępności napojów alkoholo-
wych poprzez regulowanie liczby i zasad usytuowania punktów sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych czy wprowadzenia 
innych rozwiązań wpływających na dostępność alkoholu. Wprawdzie 
we wszystkich skontrolowanych gminach podjęto uchwały ustalające 
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, jednak przyjęcia tych regulacji nie poprzedzono 
rzetelną oceną ich faktycznego wpływu na ograniczenie dostępności 
napojów alkoholowych. Uzasadniając przyjmowane rozwiązania odno-
śnie do maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, organy skontrolowanych gmin powoływały się przede wszystkim 
na ustawowy obowiązek w tym zakresie, wynikający ze zmiany przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.   [str. 40–50]

Do 8 marca 2018 r., rady gmin były zobowiązane do ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powy-
żej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. W kraju, w latach  
2015–2017, limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony 
przez rady gmin48 znacząco przekraczał faktyczną liczbę punktów sprze-
daży49, a poziom jego wykorzystania, przy zastrzeżeniu, że do limitu 
nie wliczano punktów, w których sprzedawano jedynie piwo, wyno-
sił odpowiednio 75,1%; 73,8% i 71,1%. Wskazuje to, że gminy ustala-
jąc limity nie kierowały się faktycznymi potrzebami i nie uwzględniały 
ustawowego obowiązku podejmowania działań zmierzających do ogra-
niczania spożycia napojów alkoholowych m.in. poprzez ograniczanie 
ich dostępności. W skontrolowanych gminach tendencja ta była ana-
logiczna, a ustalony limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
wykorzystano w 82,5% na koniec 2017 r. i 84,4% w 2018 r. (przed pod-
jęciem uchwał ustalających limity zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych).   [str. 45–46]

47  Art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

48  Wynoszący: odpowiednio 182 995; 183 295 i 183 630.

49  Wynoszącą odpowiednio: 137 502; 135 307 i 130 485.

Brak analiz 
skuteczności działań 
podejmowanych 
przez ograny gmin 

Nierzetelnie ustalone 
limity liczby punktów  
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Infografika nr 7 
Poziom wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 2017 r.  

183 630
– limit punktów sprzedaży

napojów alkoholowych
(według uchwał)

4 650
– limit punktów sprzedaży

napojów alkoholowych
(według uchwał)

Poziom wykorzystania limitu punktów
sprzedaży napojów alkoholowych – 2017 r. 

KRAJ

SKONTROLOWANE
GMINY

71%
130 485 – liczba punktów

sprzedaży napojów
alkoholowych 82%

3 835 – liczba punktów
sprzedaży napojów

alkoholowych

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych PARPA.

Wchodzące w życie 9 marca 2018 r. zmienione przepisy ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości zobligowały gminy do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
na piwo; powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa; powy-
żej 18% zawartości alkoholu) oraz miejsca ich sprzedaży – odrębnie do spoży-
cia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży. Zmienione przepisy dały zatem 
gminom większe możliwości wpływu na ograniczenie fizycznej dostępności 
napojów alkoholowych. W ocenie NIK, skontrolowane gminy nie wykorzystały 
należycie tego rozwiązania – w gminach nie prowadzono analiz związku pomię-
dzy liczbą obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a skalą 
niekorzystnych zjawisk na terenie gminy związanych ze spożywaniem alkoholu.  
Nie analizowano też efektów przyjętych rozwiązań pod kątem ich wpływu 
na ograniczenie dostępności alkoholu na terenie gminy. [str. 42–45]
Analiza obowiązujących w skontrolowanych gminach limitów wskazuje, 
że organy gminy, podejmując uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmowały, że hipotetycznie każdy 
z punktów sprzedaży ujęty w dotychczasowym (do marca 2018 r.) limicie 
mógł wystąpić o zezwolenie na sprzedaż każdego z trzech rodzajów napo-
jów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; powyżej 
4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa; powyżej 18% zawar-
tości alkoholu), co w istocie nie prowadziło do zmniejszenia dostępności 
alkoholu, a wręcz dawało możliwość funkcjonowania większej liczby punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych. [str. 45–46]
Analogicznie jak w przypadku ustalania liczby punktów sprzedaży, również 
w przypadku ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych, gminy pozostawiały duży margines między faktyczną 
liczbą wykorzystanych zezwoleń, a ustaloną przez radę gminy ich mak-
symalną liczbą. I tak, ustaloną przez rady skontrolowanych gmin, na lata 

Nierzetelnie ustalone 
limity zezwoleń 

na sprzedaż napojów 
alkoholowych
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2018–2020 (do 30 marca), maksymalną liczbę zezwoleń50 wykorzy-
stano w odpowiednio 68,7%, 68,1% i 67,6%. Uzasadniano to najczęściej 
perspektywą rozwoju gminy i potrzebą zapewnienia przedsiębiorcom 
możliwości uruchomienia kolejnych punktów sprzedaży napojów alko-
holowych. W kraju, wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych stanowiły w 2018 r. 64,7% maksymalnej łącznej liczby zezwoleń 
ustalonej przez rady gmin, a w 2019 r. – 64,6% (łącznie w kraju obowiązy-
wało odpowiednio 313 491 i 310 100 zezwoleń, wobec maksymalnej liczby 
zezwoleń ustalonej odpowiednio na 484 637 i 480 229).  [str. 45–46]

Infografika nr 8 
Poziom wykorzystania limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2018 r.  

Poziom wykorzystania limitu zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych – 2018 r. 

KRAJ

SKONTROLOWANE
GMINY

71%
130 485

65%
313 491 – wydane zezwolenia

na sprzedaż napojów
alkoholowych 69%

9 415 – wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów

alkoholowych

484 637
– limit zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych
(według uchwał)

13 700
– limit zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych
(według uchwał)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych PAPA.

Z możliwości ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych51 
(art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) skorzystała niewielka 
liczba gmin. W kraju, w 2018 r. po zmianie przepisów ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości, osobne limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych dla poszczególnych jednostek pomocniczych wprowadzono w 6,9% 
gmin52. Takie rozwiązanie, na dzień 31 marca 2020 r., nie obowiązywało 
natomiast w żadnej ze skontrolowanych gmin53. Samorządy rzadko korzy-
stały również z możliwości ustalenia, dla terenu gminy lub wskazanych jedno-
stek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Takie ogra-
niczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 6:00 

50  Odpowiednio: 13 700; 13 720 i 13 765.

51  Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką 
pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto (art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym).

52  Zobacz: Raport z badania „Ograniczanie dostępności alkoholu w gminach i miastach”, Bedyńska 
S., Łukowska K. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiet wypełnionych przez 600 gmin 
(24% ogółu).

53  Jednostki pomocnicze utworzyły 24 spośród 26 skontrolowanych gmin (nie utworzyły ich gminy: 
Goczałkowice-Zdrój i Rumia).

Zbyt mało gmin 
korzysta   
z fakultatywnych 
rozwiązań  
ograniczających  
dostępność alkoholu
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(art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). W 2018 r. ograniczenia 
w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, w kraju przyjęto w 6,6% gmin 
(162 gminy), a w 2019 r. w 1,3% gmin (32 gminy). Spośród skontrolowanych 
26 gmin, ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych wprowadzono 
w ośmiu54 (30,1%), przy czym w jednej z gmin55, po niemal roku obowiązywania, 
ograniczenie na wniosek burmistrza zniesiono. W 2019 r., zmniejszenie wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, w porównaniu do 2018 r., odnotowano w dwóch spośród skontro-
lowanych gmin56, w których ograniczenie to obowiązywało przez cały 2019 r.; 
w pięciu gminach wartość sprzedaży wzrosła57.  [str. 49–50]

Infografika nr 9 
Zmiana wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w gminach po wprowadzeniu 
ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zmiana liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 Zmiana wartości sprzedaży napojów alkoholowych w gminach
po wprowadzeniu  ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach

nocnych oraz zmiana liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
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2018 r. 2019 r. zmiana liczby punktów 
sprzedaży 2018 r./ 2019 r.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

54  Kartuzy, Tychy, Skawina, Nowy Sącz, Działoszyn, Lwówek, Komorniki, Rudna. 

55  Kartuzy. 

56  Skawina (zmniejszenie o 1,1 mln zł) i Nowy Sącz (zmniejszenie o 0,9 mln zł).

57  Tychy (wzrost o 1,4 mln zł), Działoszyn (wzrost o 0,3 mln zł), Lwówek (wzrost o 57,4 tys. zł), 
Komorniki (wzrost o 5,4 mln zł), Rudna (wzrost o 1 mln zł). 



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

19

Na mocy przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (art. 14 ust. 6), 
rady gmin miały możliwość wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu 
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholo-
wych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeź-
wości. W 2019 r., w kraju z takiej możliwości skorzystała połowa gmin58, 
a wśród skontrolowanych – 15,4% (cztery gminy59). Zakaz wprowadzono 
m.in. na stacjach benzynowych (w 66 gminach w kraju, w tym jednej 
ze skontrolowanych gmin60) oraz na basenach i kąpieliskach (211 gmin 
w kraju, w tym dwie ze skontrolowanych61). W skontrolowanych gminach 
zakaz sprzedaży, podawania oraz wnoszenia napojów alkoholowych usta-
lono m.in. dla takich obszarów jak parki miejskie, miejsca rekreacyjne, 
rynek czy okolice miejsc kultu religijnego. Z kolei z możliwości wprowadze-
nia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 
publicznym (na mocy art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści) skorzystano w pięciu spośród skontrolowanych gmin62. Spożywanie 
napojów alkoholowych w tych gminach dopuszczono m.in. w parkach oraz 
innych miejscach wypoczynku.   [str. 49–50]

Wszystkie z objętych kontrolą gminy podjęły uchwały ustalające zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
W większości gmin (25), w uchwałach ustalono odległość, jaka powinna 
dzielić punkty sprzedaży napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronio-
nych, za które uznawano najczęściej jednostki systemu oświaty, kościoły 
i obiekty kultu religijnego oraz place zabaw. Odległość ta powinna stwarzać 
realną gwarancję ograniczenia dostępu do alkoholu – większość ze skon-
trolowanych gmin (17), za taką uznała 50 metrów, w trzech gminach było 
to 100 metrów, a w jednej 70 metrów. Minimalną odległość punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronionych 
mniejszą niż 50 metrów ustalono w trzech gminach, a w jednej jej nie usta-
lono. W jednej gminie63 minimalną odległość punktów sprzedaży od tzw. 
miejsc chronionych ustalono na 50 metrów, z wyjątkiem punktów sprze-
daży, które od tzw. obiektu chronionego dzieliła droga – wówczas odle-
głość ta miała wynosić 20 metrów. W pięciu gminach, podejmując uchwały 
ustalające zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
organ stanowiący bądź nie wskazał tzw. miejsc chronionych i odległości, 
jaka powinna być zachowana między nimi, a punktami sprzedaży napo-
jów alkoholowych64, ustalił je tylko dla części punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych65, bądź ustalił je w nieprecyzyjny sposób, co mogło skutko-
wać niejednolitym ich stosowaniem66.  [str. 47–48]

58  Według danych PARPA, w 1 167 gminach w 2019 r. obowiązywała uchwała podjęta w tym roku 
lub we wcześniejszych latach, a w 65 gminach przyjęto lub znowelizowano uchwałę w tym zakresie.  

59  Słupsk, Tychy, Skawina, Kalisz. 

60  Wieluń. 

61  Wieluń, Pabianice. 

62  Słupsk, Goczałkowice-Zdrój, Zakopane, Pabianice, Tarnowo Podgórne.  

63  Tarnowo Podgórne.

64  Kartuzy.

65  Rumia, Tychy, Goczałkowice-Zdrój. 

66  Nowy Sącz.

Niewielka 
odległość punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych 
od tzw. obiektów 
chronionych
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Infografika nr 10 
Minimalna odległość punktów sprzedaży napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronionych

Minimalna odległość punktów sprzedaży napojów alkoholowych
od tzw. miejsc chronionych (m) według uchwał
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Organy wydające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wójto-
wie, burmistrzowie, prezydenci miast) w skontrolowanych gminach nie 
wywiązały się rzetelnie z obowiązku zapewnienia przestrzegania prawa 
w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych67. Kontrolami w tym zakre-
sie objęto w 2017 r. 16%, w 2018 r. 13%, a w 2019 r. 14% punktów sprze-
daży napojów alkoholowych funkcjonujących na terenie skontrolowanych 
gmin. W I kwartale 2020 r. kontrolą objęto 2% punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych z terenu skontrolowanych gmin. W siedmiu68 gminach 
(spośród 26 skontrolowanych) nie przeprowadzono (w latach 2017–2020, 
do 31 marca) żadnej kontroli, a w 17 organ wydający zezwolenie nie 
zapewnił (w latach 2017–2020, do 31 marca) należytego doboru podmio-
tów do kontroli, opartego na analizie prawdopodobieństwa naruszenia 
prawa w zakresie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych69. 
Zakres kontroli przeprowadzonych przez organy wydające zezwole-
nia obejmował m.in. aktualność posiadanego zezwolenia, dokonanie 
opłaty za wydane zezwolenie, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, 
w którym prowadzono sprzedaż alkoholu czy zamieszczanie w punkcie 
sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. W dwóch gmi-
nach70, kontrole zakończyły się wysłaniem do przedsiębiorcy postano-
wienia o wszczęciu procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W 15 gminach71, organ wydający zezwolenie sprawdzał 
– w ramach czynności kontrolnych lub innych czynności sprawdzają-
cych – rzetelność danych o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, wykazanej przez przedsiębiorców sprzedają-
cych napoje alkoholowe w oświadczeniu będącym podstawą do nalicze-
nia opłaty za wydanie zezwolenie. [str. 50–54]     

67  Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

68  Słupsk, Kartuzy, Goczałkowice-Zdrój, Lwówek, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna.

69  Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, a do 29 kwietnia 2018 r. art. 78a 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

70  Pabianice, Nowy Sącz. 

71  Słupsk, Trąbki Wielkie, Tychy, Czeladź, Żory, Skawina, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Sącz, Pabianice, 
Kalisz, Kościan, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, Świebodzice. 

Brak kontroli  
punktów 

sprzedaży napojów 
alkoholowych
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Infografika nr 11 
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

% punktów sprzedaży, w których nie przeprowadzono kontroli

% gmin, w których nie ustalono zasad typowania podmiotów do kontroli

65,40%

26 – liczba gmin
ogółem

2017 2018 2019

84% 87% 86% 

3 835 – liczba punktów
sprzedaży napojów

alkoholowych ogółem 

3 723 3 670

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W 17 gminach72 w toku kontroli nie sprawdzano, czy sprzedawca prze-
strzega zakaz i warunki reklamy napojów alkoholowych, nie podejmo-
wano też innych niż kontrola działań dla zapewnienia przestrzegania 
prawa w zakresie zakazu i dopuszczalnych zasad reklamy napojów alkoho-
lowych. Tymczasem, jak pokazały ustalenia kontroli, w przestrzeni publicz-
nej 16 ze skontrolowanych (26) gmin73 stwierdzono przypadki wskazujące 
na reklamowanie napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.   [str. 53]

Aspekt prowadzenia niedozwolonej promocji i reklamy napojów alkoholo-
wych w punktach sprzedaży uwzględnił w swojej działalności kontrolnej 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes rozpatry-
wał ponadto skargi i sygnały zgłoszone przez konsumentów i instytucje 
o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorców praktyk naruszających 

72  Słupsk, Kartuzy, Trąbki Wielkie, Żory, Goczałkowice-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Działoszyn, 
Wieluń, Pabianice, Kalisz, Lwówek, Września, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, 
Świebodzice.  

73  Słupsk, Rumia, Kartuzy, Trąbki Wielkie, Tychy, Żory, Zakopane, Łowicz, Pabianice, Kalisz, Kościan, 
Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, Świebodzice.  

Kontrole Urzędu 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów
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zbiorowe interesy konsumentów w zakresie reklamy napojów alkoholo-
wych i środków mogących promować nadmierne spożycie tych napojów. 
W przypadkach stwierdzenia w toku kontroli bądź otrzymania zgłosze-
nia o możliwości naruszenia przepisów regulujących zasady reklamy 
i promocji napojów alkoholowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 
Urząd brał również udział w opiniowaniu aktów prawnych regulujących 
sprzedaż napojów alkoholowych, wnosząc przy tym o podjęcie działań 
mających na celu wprowadzenie zakazu reklamy napojów alkoholowych, 
w tym piwa, a także napojów bezalkoholowych mających swoje alkoholowe 
odpowiedniki.  [str. 38–40]
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Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie wyników kontroli, wnosi o:

zainicjowanie, we współpracy z właściwymi ministrami, prac nad wpro-
wadzeniem do systemu prawnego, w obszarach regulujących dostępność 
napojów alkoholowych i zasady ich reklamy, rozwiązań umożliwiających 
skuteczniejsze działania ograniczające spożycie alkoholu, takich jak:
–  ustawowe ustalenie maksymalnej liczby mieszkańców na jeden punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych, 
–  ustawowe ograniczenie godzin sprzedaży napojów alkoholowych,
–  prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-

życia poza miejscem sprzedaży – w punktach sprzedaży innych niż sklep 
branżowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości – w wydzielonym stanowisku, zapewniającym nieeksponowa-
nie napojów alkoholowych na pozostałą powierzchnię punktu sprzedaży, 

–  całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych,
–  minimalna cena za standardową porcję alkoholu,

stanowienie aktów prawa miejscowego określających maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w sposób zapewniający 
możliwie efektywną realizację obowiązków gminy w zakresie ogranicza-
nia dostępności napojów alkoholowych,

podjęcie systematycznych, rzetelnych działań, w tym również kontrolnych, 
służących zapewnieniu, że sprzedaż oraz reklama napojów alkoholowych 
prowadzone na terenie gminy będą odbywać się w sposób zgodny z przepi-
sami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i warunkami udzielonych zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Minister właściwy  
do spraw zdrowia 

Rady gmin 

Wójtowie, 
burmistrzowie,  
prezydenci miast 
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5.1. Działania Ministra Zdrowia na rzecz zmniejszenia 
dostępności alkoholu

Minister Zdrowia wywiązał się z obowiązku monitorowania realizacji 
zadań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia służących ograniczeniu 
fizycznej i ekonomicznej dostępności napojów alkoholowych. Nie wypeł-
nił natomiast obowiązku przeprowadzenia ewaluacji Programu w części 
dotyczącej zadań służących realizacji celu operacyjnego 2 (w odniesie-
niu do zmniejszenia dostępności alkoholu i ograniczenia reklamy napo-
jów alkoholowych). Mimo niekorzystnego kształtowania się wskaźników 
ilustrujących zjawiska związane ze spożywaniem alkoholu oraz posiada-
nia informacji o braku skuteczności dotychczasowych rozwiązań praw-
nych, z inicjatywy Ministra w latach 2017–2020 doszło tylko do jednej 
zmiany przepisów regulujących dostępność ekonomiczną napojów 
alkoholowych, która będzie obowiązywała od 2021 r. Od marca 2018 r. 
do października 2020 r. Minister nie podejmował działań stanowiących 
realizację zadań regulacyjnych ograniczających dostępność fizyczną 
alkoholu. 

Minister Zdrowia, w myśl postanowień Narodowego Programu Zdro-
wia (dział XI, pkt 3), jest podmiotem odpowiedzialnym za monitorowa-
nie i ewaluację Programu. Według postanowień działu XII Programu, 
monitorowanie zadań i ich efektów powinno być prowadzone w oparciu 
o wskaźniki gromadzone w ramach systemu statystyki publicznej i sys-
temu monitorowania rozwoju, dane dotyczące chorobowości szpitalnej, 
dane o przyczynach zgonu, a także informacje gromadzone przez realiza-
torów poszczególnych zadań przewidzianych w Programie. 

W latach 2017–2020 Minister Zdrowia zlecił podmiotom wybranym w try-
bie konkursu ofert74 prowadzenie monitoringu podjętych lub zrealizowa-
nych zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

Przykłady

W raportach z monitorowania zadań realizowanych w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia, stwierdzono m.in., że:
–  wskaźniki dobrane do oceny realizacji celu operacyjnego 275 są przejrzyste 

i łatwe do oceny w krótkim okresie czasu – w niektórych przypadkach nawet 
rocznym – oraz pozwalają na stosunkowo precyzyjne i szybkie przedstawie-
nie wyników podejmowanych aktywności;

–  zmiany wartości dwóch wskaźników umieralności spowodowanej nad-
używaniem alkoholu: liczby zgonów spowodowanych alkoholową chorobą  
wątroby i liczby zgonów w wyniku przypadkowego zatrucia przez narażenie

74  O którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

75  W NPZ określono osiem wskaźników monitorowania celu operacyjnego 2: standaryzowany 
współczynnik umieralności problemowych użytkowników narkotyków, umieralność z powodu 
raka płuca, umieralność spowodowana nadużywaniem alkoholu, odsetek osób palących 
regularnie (w tym dzieci i młodzież), całkowite spożycie alkoholu, liczba problemowych 
użytkowników narkotyków, zakażenia HIV i HCV wśród osób używających substancji 
psychoaktywnych w iniekcjach, liczba osób uzależnionych behawioralnie.

Niewystarczająca 
aktywność  

Ministra Zdrowia

Monitorowanie 
realizacji zadań ujętych 

w Narodowym 
Programie Zdrowia  



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

25

–  na alkohol w latach 2015–201776 oraz prognozy do 2020 roku77 należy uznać 
za niekorzystne78; 

–  całkowite spożycie alkoholu w litrach (w przeliczeniu na czysty alkohol) 
na mieszkańca systematycznie rosło: z poziomu 9,37 w 2016 r., do 9,45 
w 2017 r. i do 9,55 w 2018 r., a zgodnie z prognozami, trend ten utrzyma się 
do roku 202079; 

–  zmiany i prognozy dotyczące wszystkich wskaźników związanych ze spoży-
waniem alkoholu są niekorzystne i niepokojące80. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia81, zgodnie z dyspozycją ujętą 
w Narodowym Programie Zdrowia (dział XII), opublikowano82 wartości 
wskaźników monitorowania i ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia 
za 2017 r.83, w porównaniu do lat 2015 i 2016, według których: 
–  w 2017 r. spożycie wysokoprocentowych napojów alkoholowych (wódka, 

whisky) na jednego mieszkańca wzrosło w porównaniu z rokiem 2015 o 0,1 litra 
(w stężeniu 100% alkoholu), w tym samym okresie spożycie wina i miodów 
pitnych spadło o 0,2 litra, tj. o 0,03 litra w stężeniu 100% alkoholu, a spożycie 
piwa spadło o 0,6 litra, tj. o 0,03 litra w stężeniu 100% alkoholu;

–  odsetek zgonów z powodu nadużywania alkoholu wyniósł około 3% 
wszystkich zgonów w 2016 r., a ogólna liczba zgonów z powodu naduży-
wania alkoholu wzrosła w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. o około 10%.

Na stronie internetowej Ministerstwa nie opublikowano aktualnych war-
tości wskaźników monitorowania celu strategicznego oraz wskaźników 
monitorowania poszczególnych celów operacyjnych, w tym w ramach  
celu operacyjnego 2, wskaźnika umieralności spowodowanej nadużywa-
niem alkoholu i całkowitego spożycia alkoholu, co stanowiło naruszenie 
postanowień zawartych w dziale XII Wskaźniki i sposób monitorowania 
i ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia.

Minister nie wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia ewaluacji Naro-
dowego Programu Zdrowia w części dotyczącej zadań służących realizacji 
celu operacyjnego 2 (w odniesieniu do zmniejszenia dostępności alko-
holu i ograniczenia reklamy napojów alkoholowych), do czego zobowiązy-

76  Liczba zgonów spowodowanych alkoholową chorobą wątroby wyniosła w 2015 r. 4302, w 2016 r.  
4853, a w 2017 r. 4847, natomiast liczba zgonów w wyniku przypadkowego zatrucia przez 
narażenie na alkohol wyniosła w 2015 r. 883, w 2016 r. 817, a w 2017 r. 1000.

77  W analizie ze względu na brak danych za rok 2018 wykorzystano dane za lata 2015–2017 i na ich 
podstawie zbudowano prognozę na rok 2020 – prognozowana na 2020 rok liczba zgonów 
spowodowanych alkoholową chorobą wątroby wyniosła 5781, a liczba zgonów w wyniku 
przypadkowego zatrucia przez narażenie na alkohol 1124.

78  Załącznik do raportu pt. „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Raport 
za rok 2018 oraz porównanie z latami 2016–2018” w ramach umowy nr 6/7/12/2019/1094/919 
na realizację zadania Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego, działanie 3 
– Ocena osiągnięcia wskaźników określonych w  rozdziale XII narodowego Programu Zdrowia 
i ich adekwatności z ewentualnymi rekomendacjami zmian dla każdego analizowanego roku 
oraz sumarycznie za lata 2016–2018, analiza ilościowa.

79  Ibidem.

80  Ibidem.

81  https://www.gov.pl/web/zdrowie/cele-operacyine-npz

82  Data publikacji: 21 sierpnia 2019 r.

83  W ramach celu operacyjnego 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi punkt 3: Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Wskaźniki 
monitorowania 
Narodowego 
Programu Zdrowia

Brak ewaluacji 
Narodowego 
Programu Zdrowia 
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wały go przepisy Narodowego Programu Zdrowia (dział XI, ppkt 3). Miało 
to wynikać z charakteru przyjętych wskaźników, tj. m.in. z obiektywnie 
krótkiej perspektywy planowania Programu i braku możliwości szczegó-
łowego udowodnienia skuteczności podejmowanych interwencji. To, zda-
niem przedstawiciela Ministerstwa, umożliwiało jedynie monitorowanie 
trendów w zakresie sytuacji zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej ludności 
w odniesieniu do poszczególnych zagadnień w ramach celów operacyjnych 
Programu. NIK nie uznaje tych argumentów. Minister, jako podmiot odpo-
wiedzialny za zapewnienie obsługi merytorycznej Narodowego Programu 
Zdrowia (dział XI, ppkt 4 Programu) miał możliwość zainicjowania wpro-
wadzenia zmian w Programie, tak aby zapewnić przeprowadzenie jego 
ewaluacji. Nadto, jak wskazano w jednym z przywołanych powyżej rapor-
tów, wskaźniki dobrane do oceny realizacji celu operacyjnego 2 są przejrzy-
ste i łatwe do oceny w krótkim okresie czasu – w niektórych przypadkach 
nawet rocznym – oraz pozwalają na stosunkowo precyzyjne i szybkie 
przedstawienie wyników podejmowanych aktywności.

Minister dysponował materiałami, analizami i opracowaniami o skutecz-
ności realizacji zadań w zakresie ograniczania dostępności napojów alko-
holowych. W Ministerstwie gromadzono i analizowano dane i szacunki 
o spożyciu napojów alkoholowych w Polsce w zestawieniu z innymi kra-
jami, publikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) m.in. w Glo-
bal Health Observatory Data Repository84. Dysponowano także raportami 
i wynikami badań prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Przykłady

Z analizy pt. „Ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych  
– badanie odbioru wprowadzonego ograniczenia przez gminy i Policję”, 
opracowanej przez podległą Ministrowi Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynikało m.in., że do 2020 r. ograniczenia w godzi-
nach nocnej sprzedaży alkoholu wprowadzono w 162 gminach (na 2477 gmin 
w skali kraju) i przyczyniło się ono do wzrostu poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców. Analiza wskazywała ponadto, że znaczna większość gmin pozytywnie 
oceniła skutki wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoho-
lowych. Wiele gmin wskazało jednak, że rozwiązanie to byłoby skuteczniejsze, 
gdyby było obligatoryjne, a nie fakultatywne.

Według wyników badań ESPAD – European School Survey Project on Alco-
hol and Drugs85 (edycja z 2019 r.), napoje alkoholowe są najbardziej rozpo-
wszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a alkohol chociaż 
raz w ciągu życia piło 80,0% uczniów w wieku 15–16 lat i 92,8% uczniów 
w wieku 17–18 lat86. Według badań, obserwuje się proces zacierania różnic 
w piciu alkoholu związanych z płcią, odnotowano powolną, ale konsekwentną 

84  http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1043?lang=en

85  Jest to badanie ankietowe, realizowane co 4 lata począwszy od 1995 r., na próbie reprezentatywnej 
uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15–16 lat) oraz klas drugich szkół 
ponadgimnazjalnych (wiek: 17–18 lat). Za realizację badania odpowiedzialne jest Krajowe Biuro  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska 
używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, ale także ocena czynników wpływających 
na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży.

86  J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną Raport z ogólnopolskich 
badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach 
ESPAD, Warszawa 2020, s. 3.

Dane o braku 
skuteczności 

realizowanych zadań
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pozytywną tendencję zmniejszania się odsetka uczniów określających dostęp-
ność alkoholu jako bardzo łatwą, zmniejsza się też odsetek uczniów dokonują-
cych zakupów piw czy wódki.

Według raportu „Alkohol w Polsce. Kontekst społeczny, rynkowy i legisla-
cyjny” z 2020 r.87, ryzykownemu i szkodliwemu piciu alkoholu sprzyja poja-
wienie się małych i tanich formatów wódki. Wódka w opakowaniach o małej 
pojemności stała się odrębną kategorią, stworzyła nowe miejsca, okazje  
i częstotliwość spożywania napojów wysokoprocentowych, dała możliwość 
picia w ukryciu, poza kontrolą pijącego i otoczenia, co nazwano zjawiskiem 
picia „niewidzialnego”, dotykającego również ludzi młodych i kobiety.

Do Ministra Zdrowia kierowane były propozycje zmian przepisów, wnio-
ski, zapytania lub informacje o nieskuteczności obowiązujących rozwiązań 
mających służyć ograniczaniu dostępności napojów alkoholowych. 

Przykład

Podległa Ministrowi Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przekazała Ministerstwu88 dokument pn. „Strategia zadaniowa 
w zakresie ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na lata 2020–2025”. 
Opracowanie oparto na aktualnej wiedzy naukowej i rekomendacjach Świa-
towej Organizacji Zdrowia i według założeń miało stanowić punkt wyjścia 
do dalszej międzyresortowej dyskusji. Przygotowywanie „Strategii” poprze-
dziły prace eksperckie przeprowadzone na zlecenie Agencji, a sformułowane 
w niej zalecenia koncentrują się na trzech najskuteczniejszych rekomendo-
wanych przez Światową Organizację Zdrowia strategiach: podniesienie cen 
alkoholu, wprowadzenie zakazów i ograniczeń w sprawie reklamy alkoholu, 
ograniczenia dostępności fizycznej napojów alkoholowych. Według przed-
stawiciela Ministerstwa, treści zawarte w „Strategii” stanowią cenne źró-
dło aktualnych informacji, syntetycznie opisujące problematykę profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, a podane w dokumencie propo-
zycje legislacyjne co do zasady stanowią uszczegółowienie i rozwinięcie zadań 
wskazanych już w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Dokument ten nie 
stanowi strategii w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych w znaczeniu formalnym, ponieważ tę funkcję pełni Narodowy Program 
Zdrowia na lata 2016–2020. 

Do Ministra kierowano postulaty wprowadzenia obowiązujących w całym 
kraju ograniczeń czasowych na sprzedaż alkoholu na wynos w porze noc-
nej, a w zakresie ograniczeń miejscowych – wprowadzenie m.in. zakazu 
sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. Autor petycji, 
odnosząc się do ekonomicznej dostępności napojów alkoholowych89, zapro-
ponował, aby we współpracy z resortem finansów, podniesiono stawki 
akcyzy na napoje alkoholowe oraz VAT90.

87  Alkohol w Polsce. Kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny, red. prof. Andrzej M. Fal, Warszawa 
2020 r.

88  Przy piśmie przewodnim z 4 września 2019 r., znak: ANA/1279/KŁ/2019.

89   Jak podał autor petycji, w chwili obecnej cena jednostkowa napojów alkoholowych jest relatywnie 
zbyt niska w stosunku do siły nabywczej pieniądza oraz przeciętnej płacy. Opakowanie piwa 
kosztuje niekiedy nawet 1,35 zł, a butelka zawierająca 100–250 ml mocniejszych napojów 
alkoholowych 7–9 zł. Taka sytuacja sprzyja rozpijaniu się osób mniej zarabiających, a głównie 
osób młodych, w tym nieletnich. 

90  1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym (Dz. U. poz. 2523), zwiększająca stawki akcyzy na napoje alkoholowe.
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W latach 2017–2020 (do zakończenia kontroli NIK) Minister Zdrowia zaini-
cjował dwa projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, które 
miały na celu m.in. ograniczenie dostępności napojów alkoholowych:

1)  projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (numer z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów UD 302), zwany dalej „projektem ustawy”,

2)  projekt ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów91.

Według założeń projektu ustawy92 wymienionego w punkcie pierwszym, 
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych miało być realizowane 
m.in. poprzez zwiększenie uprawnień rady gminy w zakresie uchwalania 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych odrębnie dla poszczegól-
nych ich rodzajów, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczania sprzedaży napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dotyczące 
sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 6:0093.

Wewnętrzny proces legislacyjny projektu ustawy prowadzony w Minister-
stwie Zdrowia zbiegł się w czasie z wniesieniem do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 1988), zwanego dalej „projektem poselskim”94. Ustawa z dnia 
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych95, 
uchwalona w wyniku procedowania projektu poselskiego, wprowadziła upo-
ważnienie dla rady gminy do ustalenia, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub 
wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach noc-
nej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży (ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między 
godziną 22:00 a 6:00). Zmiana w art. 12 ustawy uwzględnia postulat dotyczący 
objęcia limitem liczby zezwoleń (do czasu wejścia w życie przepisów omawia-
nej ustawy limit dotyczył liczby punktów sprzedaży), także zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Projekt ustawy został przedstawiony w ramach etapu uzgodnień międzyre-
sortowych, konsultacji publicznych i opiniowania i w odniesieniu do ograni-
czania dostępności napojów alkoholowych zawierał następujące propozycje 
rozwiązań:

91  Dz. U. poz. 1492.

92  Według stanu na etapie uzyskania wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów.

93  Informacja dotycząca istoty rozwiązań ujętych w projekcie znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem https://bip.kprm.gov.pl/kpr/
form/r3930286434823,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-
przeciwdzialaniu-alk.html.

94  Przebieg procesu legislacyjnego projektu znajduje się na stronie internetowej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=1988.

95  Dz. U. z 2018 r. poz. 310.

Inicjatywa legislacyjna 
Ministra Zdrowia 
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–  rozszerzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alko-
holowych na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych 
i pomieszczeń innych obiektów, w których są udzielane świadczenia 
zdrowotne oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których 
mowa w przepisach o pomocy społecznej (art. 1 pkt 3 projektu ustawy);

–  zakaz wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci proszku, kryształu, 
żelu lub pasty (art. 1 pkt 4 projektu ustawy);

–  zobowiązanie sprzedawcy lub podającego do żądania dokumentu stwier-
dzającego wiek nabywcy w przypadku, gdy wygląd nabywcy nie wskazuje 
w sposób niebudzący wątpliwości na jego pełnoletniość oraz zobowiąza-
nie do odmowy sprzedaży lub podania napoju alkoholowego w przypadku 
nieokazania przez nabywcę dokumentu (art. 1 pkt 5 projektu ustawy).

Projekt ustawy był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów 
w dniu 8 marca 2018 r. Nie został skierowany do dalszych etapów procesu 
legislacyjnego96. 
Ministerstwo nie podjęło innej inicjatywy mającej na celu ograniczenie 
fizycznej dostępności napojów alkoholowych, mimo że zostało wskazane 
w Narodowym Programie Zdrowia, jako jeden z realizatorów zadań na rzecz 
zmniejszenia dostępności fizycznej alkoholu (dział VI, pkt 3.1.3. ppkt 1). 
Według wyjaśnień przedstawiciela Ministerstwa, wszelkie projekty aktów 
prawnych powstające w Ministerstwie, są opracowywane na podstawie 
i zgodnie z decyzjami kierownictwa Ministerstwa oraz polityką Rady Mini-
strów, a narzędzia legislacyjne nie są jedyną aktywnością służącą redukcji 
niekorzystnych zjawisk związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych. 
Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wskazana powyżej 
w punkcie 2) wykorzystuje politykę fiskalną, jako narzędzie służące promo-
cji prozdrowotnych wyborów konsumentów, m.in. w zakresie napojów alko-
holowych. W ustawie, do kategorii opłat za zezwolenie na obrót hurtowy, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wpro-
wadzono nową, dodatkową opłatę za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopa-
trującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nomi-
nalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata będzie wynosiła dodatkowo 
25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłatę tę 
będzie się również wnosić w przypadku dokonywania czynności, o których 
mowa w art. 92 ust. 8–10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w stosunku 
do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominal-
nej napoju nieprzekraczającej 300 ml. I tak przykładowo, za 100 ml alkoholu 
40% opłata wyniesienie 1 zł, za 200 ml alkoholu 40% – 2 zł, a za 250 ml wina 
14% – 88 groszy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.97

96  Pełny przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12305556/katalog/12473447.

97  Przebieg procesu legislacyjnego ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12328505/katalog/12652419#12652419.
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Mimo niekorzystnego kształtowania się wskaźników ilustrujących zjawiska 
związane ze spożywaniem alkoholu oraz posiadania informacji o braku sku-
teczności dotychczasowych rozwiązań prawnych, od 2018 r. Minister nie ini-
cjował regulacji w zakresie dostępności fizycznej alkoholu. Do realizacji zadań 
regulacyjnych w zakresie ograniczania dostępności ekonomicznej i fizycznej 
alkoholu Ministra zobowiązywały przepisy działu VI Narodowego Programu 
Zdrowia (pkt 3.1.3. ppkt 1 i 4). Na potrzebę podjęcia działań w tym zakre-
sie wskazywały również wnioski z analiz, ekspertyz i opracowań będących 
w posiadaniu Ministerstwa oraz wartości wskaźników monitorowania zadań 
realizowanych w ramach celu operacyjnego 2, w tym wskaźniki umieralności 
spowodowanej nadużywaniem alkoholu i całkowitego spożycia alkoholu. 

Minister Zdrowia, do 12 października 2020 r.98 nie przedłożył Radzie Mini-
strów projektu Narodowego Programu Zdrowia na rok 2021 i lata następne, 
w którym ujęto by cele operacyjne i zadania służące ograniczaniu poziomu 
spożycia napojów alkoholowych. Do przygotowania projektu Narodowego 
Programu Zdrowia, Ministra zobowiązuje art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zdro-
wiu publicznym. W toku kontroli nie przedłożono projektu Narodowego 
Programu Zdrowia, ani projektu innego dokumentu, na podstawie którego, 
od początku 2021 roku miałaby być realizowana polityka ograniczania spo-
życia napojów alkoholowych w Polsce. Według wyjaśnień przedstawiciela 
Ministerstwa, projekt aktu prawnego wprowadzającego Narodowy Pro-
gram Zdrowia obejmujący kolejny horyzont czasowy jest przedmiotem 
wewnętrznych prac w Ministerstwie. Zdaniem NIK, nieprzekazanie pro-
jektu Programu Radzie Ministrów do 12 października 2020 r. stwarzało 
ryzyko niewejścia w życie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 
i następne z dniem 1 stycznia 2021 r., tj. po utracie mocy obowiązującego 
Programu.  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2021–2025, według staniu na 28 grudnia 2020 r., 
był ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 
(nr projektu RD273), a jako planowany termin przyjęcia projektu przez 
Radę Ministrów wskazano „IV kwartał 2020 r.”.  

5.2. Działania legislacyjne Ministra Zdrowia mające na celu 
ograniczenie reklamy napojów alkoholowych 

Minister Zdrowia dysponował ekspertyzami, analizami i badaniami na temat 
wpływu reklamy napojów alkoholowych na wielkość ich spożycia. Zapewnił 
też prowadzenie monitoringu występującej w przestrzeni publicznej reklamy 
napojów alkoholowych. Jednakże pomimo posiadania informacji o wpływie 
reklamy napojów alkoholowych na wzrost ich spożycia, do października 
2020 r., za wyjątkiem zakończonej niepowodzeniem inicjatywy z 2017 r., 
Minister nie podejmował prac zmierzających do wdrożenia innych regulacji 
mających na celu ograniczenie reklamy napojów alkoholowych. 

Minister Zdrowia dysponował ekspertyzami na temat wpływu reklamy 
napojów alkoholowych na wielkość ich spożycia. Ich opracowanie zleciła 
w 2019 roku podległa Ministrowi Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Żadna z tych ekspertyz nie stanowiła dotychczas 

98  Tj. do zakończenia kontroli NIK.
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podstaw do dalszych prac, a następnie zainicjowania prac legislacyjnych 
w zakresie przepisów, w których uregulowanie znajdują kwestie dotyczące 
reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Przykłady

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, 
że co czwarty młody Europejczyk w wieku 15–29 lat umiera z powodów zwią-
zanych z piciem alkoholu, a w Europie Wschodniej co trzeci99. Państwa, w któ-
rych przestrzegane są zakazy reklamy alkoholu (np. Islandia, Norwegia – zakaz 
całkowity, Francja, Dania, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia – zakaz całkowity w TV, 
częściowy w innych mediach), notują spożycie niższe o 16%, a liczba wypadków 
drogowych jest mniejsza nawet o 23%. Badania potwierdziły, że zwiększenie 
o 5 minut dziennie reklamy alkoholu w telewizji powoduje, że młody konsument 
codziennie wypija 5 gramów czystego alkoholu więcej.

Ekspertyza w sprawie reklamy i promocji napojów alkoholowych100 rekomen-
dowała m.in., aby: przekaz i grafika wykorzystana w reklamie oraz na opa-
kowaniu alkoholu odnosiły się jedynie do cech reklamowanego produktu, 
zakazać reklamy w telewizji, radiu, kinie i teatrze w godzinach 6:00–22:00, 
zakazać reklamy w prasie i w internecie, zakazać promocji cenowych oraz ofe-
rowania darmowych próbek napojów alkoholowych.

Ekspertyza w sprawie potrzeby i możliwości zmniejszenia średniego spożycia 
etanolu „per capita” w Polsce101, rekomendowała zmianę ograniczenia czaso-
wego reklamy piwa z godzin od 6:00 do 20:00 na godziny od 6:00 do 23:00.   

W okresie objętym kontrolą do Ministra Zdrowia kierowane były propozy-
cje zmian przepisów, wnioski, skargi, zapytania lub informacje dotyczące 
stosowania lub naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
w zakresie przestrzegania zakazu i zasad dopuszczalności reklamy napo-
jów alkoholowych.

Przykłady

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zwrócił uwagę102 na niebezpieczną praktykę reklam piwa, które pojawiają się 
na różnych stronach internetowych w godzinach przed 20:00 i zaproponował 
wprowadzenie przepisów prawa, które w wyraźny sposób będą zabraniały 
reklamy piwa w internecie.

Jedna z opinii103 o projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości104, 
zakładającym m.in. wydłużenie czasu obowiązywania zakazu emisji reklam 
piwa – z przedziału od godziny 6:00 do 20:00 na przedział od godziny 6:00 
do 23:00, zwróciła uwagę na negatywne skutki wprowadzenia proponowanych 

99  The European Health Report, WHO Europe 2002; European Conference of adolescence, alcohol and 
drugs: Copenhagen & Stockholm, 19 luty 2001 Alcohol – number one killer of young men in Europe.

100  Opracowana przez dr. Michała Bujalskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

101  Opracowana przez dr. hab. Krzysztofa A. Wojcieszka, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki 
w Warszawie.

102  Pismo PARPA z 15 marca 2019 r. znak: ANA/485/DPR/APK/2019.

103  Wśród autorów pism byli przedstawiciele: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku 
Stowarzyszeń Rady Reklamy, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, International Advertising 
Association, Związku Polskich Plantatorów Chmielu, Stowarzyszenia Regionalnych Browarów 
Polskich Polskie Piwo Regionalne, dziennikarze.  

104  Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, numer z Wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów: UD 302.
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zmian, w tym: redukcję zatrudnienia u producentów piwa i w sektorach powią-
zanych, utratę dochodów budżetu państwa związaną ze spadkiem konsumpcji 
piwa, utratę wpływów reklamowych dla nadawców telewizyjnych, praktyczną 
likwidację Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów105, powstanie bariery roz-
wojowej polskiego przemysłu piwowarskiego.

Do zadań Ministerstwa Zdrowia, w myśl postanowień Narodowego Pro-
gramu Zdrowia (dział VI, pkt 3.1.3, ppkt 4) należy podejmowanie działań 
legislacyjnych mających na celu ograniczenie reklamy napojów alkoholo-
wych. W listopadzie 2017 r. z inicjatywy Ministra Zdrowia rozpoczął się 
etap uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowa-
nia projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (numer z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów: UD 302)106. Projekt ustawy zakładał zmianę w art. 131 ust. 2 
pkt 1 ustawy, zgodnie z którą planowane było wydłużenie czasu, w któ-
rym obowiązywać ma zakaz emisji reklam piwa – pomiędzy godziną 6:00 
a 23:00. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zakaz ten obowią-
zuje między godziną 6:00 a 20:00. Projektowany zakaz byłby powrotem 
do kształtu ustawy, który obowiązywał przed dniem 25 maja 2003 r., 
czyli sprzed nowelizacji ustawy ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi107. 
Celem wydłużenia czasu, w którym obowiązywać ma zakaz emisji reklam 
piwa jest przeciwdziałanie zgubnemu wpływowi, jaki reklama w środkach 
masowego komunikowania może mieć na osoby małoletnie. Projekt ustawy 
był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów 8 marca 2018 r. 
(jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa) i nie został skierowany do dal-
szych etapów procesu legislacyjnego. 

W okresie objętym kontrolą, poza zakończoną niepowodzeniem inicjatywą 
z 2017 r., Minister nie podejmował inicjatyw legislacyjnych, które zmie-
rzałyby do wprowadzenia ograniczenia reklamy napojów alkoholowych, 
do czego zobowiązywały go przepisy Narodowego Programu Zdrowia (dział VI, 
pkt 3.1.3, ppkt 4). Według wyjaśnień przedstawiciela Ministerstwa, wszel-
kie projekty aktów prawnych powstające w Ministerstwie są opracowy-
wane na podstawie i zgodnie z decyzjami jego kierownictwa oraz polityką 
Rady Ministrów, a narzędzia legislacyjne nie są jedyną aktywnością słu-
żącą redukcji niekorzystnych zjawisk związanych ze spożywaniem napo-
jów alkoholowych. NIK przyjmuje argument, że narzędzia legislacyjne nie 
są jedyną aktywnością służącą redukcji niekorzystnych zjawisk związa-
nych ze spożywaniem napojów alkoholowych. Jednak w sytuacji posiadania 
przez Ministra wyników badań i ekspertyz o wpływie reklamy na wielkość 
spożycia napojów alkoholowych i rosnącego poziomu spożycia alkoholu 

105  Zgodnie z art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wszystkie podmioty świadczące usługę 
będącą reklamą napojów alkoholowych powinny wnosić opłatę w wysokości 10% podstawy 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi, a opłata ta powinna 
zasilać Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

106  Pełny przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 

 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305556/katalog/12473447

107  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 719.

Inicjatywa legislacyjna 
Ministra Zdrowia 
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w Polsce oraz o niekorzystnych zjawiskach z tym związanych, inicjowanie 
przez niego, jako podmiot odpowiedzialny, odpowiednich działań legisla-
cyjnych przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia, jest niezbędne 
dla zapewnienia prawidłowej jego realizacji.    

5.3. Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej 
również: Agencja) rzetelnie wykonywała działania na rzecz zmniejszenia 
dostępności napojów alkoholowych. 

Agencja zlecała przygotowanie ekspertyz z zakresu ograniczania dostęp-
ności fizycznej i ekonomicznej napojów alkoholowych. Ekspertyzy obejmo-
wały zagadnienia dotyczące:
–  zidentyfikowania skali potencjalnych zmian w wartościach poszczegól-

nych kosztów społecznych i ekonomicznych wynikających ze spożywania 
alkoholu w Polsce w następstwie zastosowania ceny minimalnej za por-
cję alkoholu108,

–  ograniczenia dostępności fizycznej i ekonomicznej napojów alkoholo-
wych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań109,

–  propozycji działań kluczowych w obszarze działań profilaktycznych 
ograniczających spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież110,

–  potrzeb i możliwości zmniejszenia średniego spożycia etanolu per 
capita111,

–  popytu na alkohol w Polsce (badania empiryczne)112.

W latach 2017–2018 Agencja, na podstawie sprawozdań PARPA – G1, prze-
prowadziła badanie dotyczące działalności samorządów lokalnych w zakre-
sie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych113. W 2018 r. 
przeprowadziła wśród jednostek samorządu terytorialnego badanie 
pn. „Ograniczanie dostępności alkoholu w gminach i miastach”, którego 
celem był monitoring wdrażania przez samorządy zmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych114. 

108  Opracowana przez dr. Artura Bartoszewicza. 

109  Opracowana przez Jacka Moskalewicza. 

110  Opracowana przez dr. Jacka Poleszka. 

111  Opracowana przez dr. hab. Krzysztofa A. Wojcieszka, Wyższa Szkoła Kryminologii 
i Penitencjarystyki w Warszawie.  

112  Opracowana przez dr. Jacka Wolaka, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie.  

113  Sprawozdanie PARPA – G1 z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych jest częścią badań statystyki publicznej, co skutkuje 
nałożeniem na gminy obowiązku sprawozdawczego. W 2017 r. sprawozdania złożyło 99,5% 
gmin w Polsce, w 2018 r. odsetek ten wynosił 98,9%. W związku z pandemią COVID-19 termin 
złożenia sprawozdania PARPA – G1 za 2019 r. został wydłużony do 5 lipca 2020 r. i w trakcie 
kontroli NIK dane wynikające z powyższego sprawozdania były weryfikowane przez Agencję.

114  Dz.U. poz.310, dalej: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
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Wyniki i rekomendacje zawarte w powyżej wskazanych ekspertyzach, spra-
wozdaniach i badaniach zostały wykorzystane przez Agencję do opraco-
wania „Strategii zadaniowej w zakresie ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych na lata 2020–2025”, projekt do dalszych konsultacji (dalej: 
Strategia), w której założono, że zmniejszenie spożycia napojów alkoho-
lowych o 10% w populacji ogólnej wymaga działań w czterech obszarach:  
dostępności, tj. ograniczenia dostępności ekonomicznej i fizycznej napo-
jów alkoholowych; reklamy i promocji; dwa obszary Strategii obejmowały 
profilaktykę i edukację. Dyrektor Agencji, we wrześniu 2019 r., przekazała 
Strategię Ministerstwu Zdrowia. 

Przykłady

Według założeń Strategii, zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych o 10% 
w populacji ogólnej wymaga m.in. działań w obszarze „dostępności, tj. ograni-
czenia dostępności ekonomicznej i fizycznej napojów alkoholowych”, realizo-
wanych poprzez: 

–  podniesienie cen na napoje alkoholowe w wyniku podniesienia podatku 
akcyzowego od napojów alkoholowych lub wprowadzenia ceny minimalnej;

–  nałożenie na gminy obowiązku określenia w drodze uchwały zakazu sprze-
daży napojów alkoholowych w porze nocnej, przy jednoczesnym ustawo-
wym określeniu minimalnych ram czasowych objętych tym zakazem;

–  wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw;
–  wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alko-

holu powyżej 18% w opakowaniach mniejszych niż 100 ml;
–  wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoho-

lowych w zakładach podmiotów leczniczych. 

Podmiotami realizującymi powyższe założenia, zgodnie z zakresem przedmio-
towym swojego działania powinny być: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stosow-
nie do dyspozycji art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i działu VI, pkt 3.1.3, ppkt 1 Narodowego Programu Zdrowia, wywiązała 
się z obowiązku opiniowania projektów aktów prawnych zmierzających 
do ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, wnosząc uwagi doty-
czące zmian w tych projektach.

Agencja, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
udzielała merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzysze-
niom i osobom fizycznym poprzez udzielanie odpowiedzi na wpływa-
jące pytania dotyczące najczęściej konieczności podejmowania uchwał 
określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych, opiniowania uchwał przez jednostki pomocnicze gmin, 
ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowa-
nia uchwał w zakresie odstępstw od zakazu spożywania napojów alko-
holowych w miejscach publicznych oraz zaliczenia określonych miejsc 
do kategorii miejsc publicznych. Była również organizatorem szkoleń, 
narad i konferencji. 
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5.4. Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rzecz zapewnienia przestrzegania prawa 
w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych 

Agencja rzetelnie wykonywała działania na rzecz zapewnienia przestrzega-
nia prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych. 

Agencja w kontrolowanym okresie podjęła 44115 interwencje116 w związku 
podejrzeniem naruszenia przepisów art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości117. W 16 przypadkach źródłem informacji był monitoring wła-
sny Agencji w zakresie reklam napojów alkoholowych, 28 zawiadomień 
wynikało z informacji przekazanych przez podmioty zewnętrzne. Pięć zawia-
domień dotyczyło podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości w zakresie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 
38 w zakresie reklamy, a jedno zarówno reklamy, jak i warunków sprzedaży.

Agencja, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
merytorycznie wspomagała samorządy, instytucje, stowarzyszenia i osoby 
fizyczne poprzez udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania dotyczące 
m.in., wydawania zezwoleń, w tym naliczania opłat, cofania zezwoleń, 
przeniesienia sprzedaży napojów alkoholowych do kontenerów w sytuacji 
remontu lokalu wskazanego jako adres punktu sprzedaży, interpretacji 
pojęcia wydzielone stoisko, sprzedaży przez internet oraz zagadnień zwią-
zanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych. W zakresie tematyki 
dotyczącej reklamy i promocji napojów alkoholowych najczęściej zadawano 
pytania o organizację loterii promocyjnych, reklamy i promocji w komu-
nikatorach internetowych, na portalach społecznościowych i internecie, 
w witrynach sklepowych oraz gazetkach promocyjnych. Agencja organizo-
wała również szkolenia, narady i konferencje oraz opracowywała i kolpor-
towała materiały informacyjno-edukacyjne. 

Przykład

Agencja, we współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji, opra-
cowała publikację pt. „Reklama napojów alkoholowych – ujęcie prawnokarne”, 
skierowaną do policjantów i zawierającą informacje w przedmiocie wykrywa-
nia przestępstw reklamy napojów alkoholowych oraz aspektów związanych 
z postępowaniem karnym prowadzonym w sprawach tego przestępstwa. Agen-
cja, przed dystrybucją publikacji wystąpiła do Komendanta Głównego Policji 
o przygotowanie wstępu i udostępnienie logo Komendy Głównej Policji dla 
powyższej publikacji, które otrzymała w trakcie kontroli NIK118.

Agencja zleciła opracowanie w zakresie rozstrzygnięć organów nadzor-
czych (wojewodów) za okres od 9 marca 2018 r. do 31 listopada 2019 r., 
dotyczące uchwał rad gmin podejmowanych na podstawie art. 12 ust. 1  

115  Wg stanu na 13 sierpnia 2020 r. 

116  Rozumiane jako złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

117  W czterech przypadkach informacje otrzymane od osób fizycznych w tym zakresie zostały 
przekazane do właściwych miejscowo prokuratur.

118  Tj. 20 lipca 2020 r. 
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– 4 oraz art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości119. Wyniki prze-
prowadzonej analizy wskazały, że największa liczebnie grupa rozstrzygnięć 
nadzorczych dotyczyła uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych120 (art. 12 ust. 3 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości121), następnie uchwał ustalających maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy122 (art. 12 
ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości123) oraz uchwał wprowadza-
jących w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo 
od zakazu spożywania napojów alkoholowych124 (art. 14 ust. 2b ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości125).

Agencja w latach 2017–2020 (do zakończenia kontroli), zgodnie z art. 3 
ust. 3 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz działem VI, pkt 3.1.3. 
ppkt 2 Narodowego Programu Zdrowia, opiniowała projekty aktów praw-
nych regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych. Skierowała 
również propozycje zmian przepisów regulujących sprzedaż napojów alko-
holowych, w tym w zakresie:

–  wprowadzenia ustawowego kryterium wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, w przypadku, gdy liczba wniosków o wyda-
nie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę126;

–  uwzględnienia sytuacji przedsiębiorców posiadających zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych (w szczególności posiadających 
tzw. pozwolenia gastronomiczne) w kontekście uiszczania rat opłat 
za zezwolenia w związku z kryzysem ekonomicznym związanym z epi-
demią SARS-CoV-2.

119  Analiza obejmowała 200 rozstrzygnięć nadzorczych z 16 województw. 

120  Były to 143 rozstrzygnięcia.

121  W ocenie organów nadzorczych istotą uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych jest określenie przez radę gminy wymogów geometrycznych 
odnośnie do umiejscowienia takich punktów. Co oznacza, że w uchwale powinny znaleźć się 
jedynie regulacje zawierające wytyczne co do odległości punktów sprzedaży/podawania 
napojów alkoholowych od określonych miejsc czy obiektów albo określające inne wskaźniki 
przestrzenne lub powierzchniowe o wielkościach wynikających z gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych.  

122  Dotyczyło to 41 rozstrzygnięć.

123  W rozstrzygnięciach organów nadzorczych wskazano na istotne naruszenie prawa polegające 
na braku opinii jednostek pomocniczych, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, przy podejmowaniu przez radę gminy uchwał ustalających maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 

124  Jako wadliwe uznano 39 uchwał.

125  Analiza rozstrzygnięć wykazała, że przepis ten jest różnie interpretowany. I tak: Wojewoda 
Śląski wskazywał, że rada gminy może wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych, przy czym rada gminy może jedynie określić 
miejsce publiczne, w jakim zakaz nie obowiązuje oraz że rada gminy nie jest upoważniona 
do wprowadzania odstępstw podmiotowych oraz czasowych. Z kolei Wojewoda Dolnośląski 
stwierdzał, że co do zasady odstępstwo będzie równoznaczne z całkowitym uchyleniem zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu. Jednocześnie podniósł, że rada gminy ma 
kompetencje do „wprowadzenia odstępstwa” a nie „uchylenia zakazu”, co oznacza, iż możliwe 
jest ograniczanie odstępstwa pod względem czasowym, okresowym i rodzajowym.

126  Rozwiązanie w tym zakresie zostało przyjęte w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 310).

Opiniowanie 
projektów aktów 

prawnych 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

37

5.5. Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wspierające inicjatywy legislacyjne mające 
na celu ograniczenie reklamy napojów alkoholowych 

Agencja podejmowała inicjatywy legislacyjne i aktywnie wspierała działa-
nia mające na celu ograniczenie reklamy napojów alkoholowych. 
Agencja, w kontrolowanym okresie, zleciła opracowanie ekspertyz 
z zakresu reklamy i promocji napojów alkoholowych127 oraz w sprawie 
potrzeb i możliwości zmniejszenia średniego spożycia etanolu per capita128. 
Rekomendacje zawarte w tych ekspertyzach Agencja wykorzystała do opra-
cowania „Strategii zadaniowej w zakresie ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych na lata 2020–2025”. 

Przykłady

Według założeń Strategii, zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych o 10% 
w populacji ogólnej wymaga m.in. działań w obszarze „reklama i promocja”, 
realizowanych poprzez: 
– skrócenie godzin emisji reklamy piwa (od godz. 23:00 do godz. 6:00);
–  wprowadzenie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych w internecie;
–  wprowadzenie bezwzględnego zakazu reklamy napojów alkoholowych w miej-

scach takich jak: żłobki, szkoły, przedszkola, podmioty lecznicze, kąpieliska, 
baseny, obiekty użyteczności publicznej, środki i obiekty komunikacji publicz-
nej oraz zakaz reklamy i promocji podczas wydarzeń adresowanych do dzieci;

–  rozszerzenie katalogu ograniczeń reklamy napojów alkoholowych w taki 
sposób, aby reklama nie przedstawiała osoby, jej wizerunku osoby lub zdję-
cia, z wyjątkiem głosu, nie zawierała obrazów animowanych przedmiotów 
nieożywionych, nie zachęcała do kupna lub spożycia alkoholu, nie przedsta-
wiała podawania lub spożywania alkoholu, nie naśladowała głosu znanych 
osób, nie zawierała głosu osób znanych z filmu, telewizji, muzyki, progra-
mów i wydarzeń kierowanych do dzieci;

–  ujednolicenie sankcji za złamanie zakazów dotyczących reklamy napojów 
alkoholowych, promocji i sponsoringu. W Strategii podniesiono, że pojawia-
jące się w przestrzeni publicznej reklamy piwa bezalkoholowego, którego 
nazwa, znak towarowy i kształt jest tożsamy z oznaczeniem napoju alkoho-
lowego, powinny podlegać zakazowi określonemu w art. 131 ust. 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Wystąpienia i interwencje PARPA w stosunku 
do podmiotów świadczących reklamę piwa bezalkoholowego spotkały się 
z odpowiedzią, że skoro ustawodawca dopuścił reklamę piwa alkoholowego 
to tym bardziej dopuścił reklamę piwa bezalkoholowego. Natomiast proku-
ratura odmawia wszczęcia w takich przypadkach dochodzeń, bowiem prze-
pis art. 452 ustawy o wychowaniu w trzeźwości sankcjonuje niedozwoloną 
reklamę napojów alkoholowych, a piwo bezalkoholowe takim napojem nie 
jest. Ponadto w zakresie sponsoringu podkreślono, że powyżej wskazany 
przepis odnosi się tylko do imprez masowych, chociaż zakaz sformułowany 
w art. 131 ust. 5–7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości obejmuje również 
imprezy sportowe i koncerty muzyczne niebędące imprezami masowymi. 
W związku z powyższym zaproponowane zostało, aby naruszenie general-
nych zakazów w zakresie informowania o sponsorowaniu podlegało karze. 

Jako potencjalnego realizatora powyżej wskazanych założeń, zgodnie z zakre-
sem działania wskazano Ministerstwo Zdrowia.

127  Opracowana przez dr. hab. Michała Bujalskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

128  Opracowana przez dr hab. Krzysztofa A. Wojcieszka, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki 
w Warszawie. 
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Agencja realizowała zadania związane z monitorowaniem reklam oraz pro-
mocji napojów alkoholowych pod kątem ewentualnych naruszeń przepi-
sów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Monitoring opierał się na analizie 
wpływających informacji od osób fizycznych i instytucji o potencjalnych 
naruszeniach przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ponadto, nie-
zależnie od wpływających do Agencji informacji, dokonywana była analiza 
prasy oraz przegląd stron internetowych. 

W latach 2017–2018 Agencja zawarła umowy, w których zleciła monitorowa-
nie mediów oraz udostępnienie raportu (dostępnego dla pracowników Agencji 
na wyznaczonym portalu, a także w postaci comiesięcznych, zarchiwizowanych 
plików na płytach CD) analizującego obecność w mediach informacji dotyczą-
cych m.in. haseł: „Alkoholizm” – obejmujący monitoring prasy z uwzględ-
nieniem reklam i ogłoszeń oraz monitoring telewizji (stacje TVP 1, TVP 2,  
TVP Info, Polsat, TVN, TVN 24, TV Biznes) bez reklam i ogłoszeń; „Terapia uza-
leżnień” obejmujący monitoring prasy z uwzględnieniem reklam i ogłoszeń. 

W latach 2019–2020 Agencja zawarła umowy, w których zleciła przygo-
towanie raportu (dostępnego dla pracowników Agencji na wyznaczonym 
portalu, przesyłania na adresy mailowe pracowników, a także przesyłania 
comiesięcznych, zarchiwizowanych plików drogą elektroniczną) analizu-
jącego obecność w mediach (radio, prasa, telewizja) reklam napojów alko-
holowych oraz codzienne zestawienie liczby reklam w podziale na marki 
w stacjach telewizyjnych.  

W kontrolowanym okresie Agencja, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i działu VI pkt 3.1.3 ppkt 4 Narodowego Pro-
gramu Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w zakresie zmiany dopuszczalnych 
godzin emisji reklam piwa w godzinach od 23:00 do 6:00. Jednocześnie 
Agencja skierowała do Ministra Zdrowia propozycje zmian przepisów mają-
cych na celu wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy napojów alkoho-
lowych, wprowadzenie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych 
w internecie, ograniczenie reklamy napojów alkoholowych. 

5.6. Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
na rzecz  zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie 
reklamy napojów alkoholowych 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej również: Urząd), w myśl 
postanowień Narodowego Programu Zdrowia, jest jednym z podmiotów 
odpowiedzialnych m.in. za zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa 
w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych129. Wyspecjalizowa-
nym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumen-
tów jest Inspekcja Handlowa, której zadania wykonuje m.in. Prezes Urzędu130. 

129  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), zobacz: dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3, tiret 2).

130  Zobacz: art. 1 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), dalej: ustawa o Inspekcji Handlowej.
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Prezes Urzędu prawidłowo wywiązał się z obowiązku podejmowania dzia-
łań na rzecz zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie reklamy napo-
jów alkoholowych.  

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej, Prezes Urzędu 
opracował kierunki działań Inspekcji Handlowej. W kierunkach działań 
uwzględniono m.in. kontrolę legalności i rzetelności obrotu produktów 
i usług (artykułów rolno-spożywczych, artykułów nieżywnościowych oraz 
usług), w tym kontrole prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem legalności obrotu, przestrzegania zakazu 
sprzedaży w miejscach niedozwolonych, zakazu sprzedaży nieletnim oraz 
przestrzegania przepisów zakazujących reklamy lub ją ograniczających.

Prezes Urzędu, w myśl art. 9a ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, opraco-
wał na lata 2017–2019131 programy kontroli prawidłowości obrotu wyro-
bami alkoholowymi. W programach kontroli określony został ich zakres 
podmiotowy i przedmiotowy, obejmujący sprawdzenie przestrzegania 
przepisów regulujących zasady obrotu wyrobami alkoholowymi w: hur-
towniach, sklepach detalicznych i lokalach gastronomicznych132, a także 
wyeliminowanie z rynku wyrobów, które pochodzą z nielegalnych źródeł 
lub stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
w sklepach detalicznych oraz punktach gastronomicznych kontrolą Inspek-
cji Handlowej objęto m.in. niedozwoloną promocję133 i reklamę134 napojów 
alkoholowych. 

Przeprowadzone przez Inspekcję Handlową kontrole w zakresie przestrze-
gania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości objęły: w 2017 r. 
– 254 placówki (203 punkty sprzedaży detalicznej, 31 lokali gastrono-
micznych i 20 hurtowni), w 2018 r. – 265 (210 punktów sprzedaży detalicznej,  
34 lokale gastronomiczne oraz 21 hurtowni), w 2019 r. – 278 (224 punkty 
sprzedaży detalicznej, 27 lokali gastronomicznych i 27 hurtowni). Niepra-
widłowości związane z niedozwoloną promocją napojów alkoholowych 
w 2017 r. ujawnione zostały w 15 placówkach. W latach 2018–2019 nie-
prawidłowości związane z niedozwoloną reklamą i promocją napojów alko-
holowych ujawniono odpowiednio w pięciu i dziewięciu placówkach. 

Ujawnione nieprawidłowości polegały przede wszystkim na: sprzedaży 
napojów alkoholowych w tzw. wielopakach w cenach niższych niż w przy-
padku zakupu jednej butelki tego samego rodzaju napoju alkoholowego; 
sprzedaży napojów alkoholowych po obniżonej cenie z wywieszką umiesz-
czoną w witrynie informującą o promocyjnej cenie; umieszczaniu na szy-

131  W 2019 r. kontrole legalności wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych i alkoholowych 
przeprowadzane były w oparciu o Program kontroli prawidłowości obrotu ww. wyrobami 
na 2018 r., z uwzględnianiem zmian przepisów dotyczących kontrolowanych obszarów, 
orzecznictwa sądów oraz stanowisk właściwych organów i instytucji.    

132  Zgodnie z założeniami Programu kontroli w 2017 r. kontrole miały zostać przeprowadzone 
łącznie w 160 placówkach i objąć nie mniej niż 50 wyrobów, w latach 2018–2019 – każdy 
z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej miał przeprowadzić kontrole nie mniej 
niż w 10 placówkach  i objąć nie mniej niż 50 partii wyrobów. 

133  Dotyczy programu kontroli na rok 2017.

134  Dotyczy programów kontroli na lata 2018–2019.  
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bach wystawowych sklepów oraz na banerach świetlnych umieszczonych 
na zewnątrz sklepu informacji o promocyjnych cenach alkoholu danego 
gatunku; prowadzeniu na portalu internetowym profilu sklepu monopo-
lowego i udostępnianiu za jego pośrednictwem informacji zachęcających 
do zakupu napojów alkoholowych; wydawaniu kart lojalnościowych lub 
bonów premiowych, przyznawanie punktów za zakup napojów alkoho-
lowych powyżej kwoty 50 zł i wymianie na nagrody (informacja o tego 
typu sprzedaży została zamieszczona na fasadzie budynku); umożliwieniu 
negocjowania cen przy zakupienie większej ilości alkoholu; umieszcze-
niu w podświetlonej gablocie określonych  marek alkoholi z informacją, 
że przy ich zakupie możliwy jest udział w konkursie z nagrodami; umiesz-
czaniu przed wejściem do sklepu wizerunków wybranych marek alko-
holi; umieszczaniu na profilach społecznościowych (dostępnych również 
dla osób nieposiadających konta) zdjęć, nazw i cen drinków wraz z infor-
macją o promocyjnej cenie sprzedaży; umieszczaniu na ladzie butelek 
alkoholu w celu degustacji; oferowaniu do sprzedawanych artykułów nie-
żywnościowych tzw. gratisów w postaci miniaturowych (50 ml) butelek 
wyrobów alkoholowych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę m.in. do skierowania przez 
Inspekcję Handlową łącznie 54 zawiadomień (dotyczy lat 2017–2019) 
do prokuratur rejonowych lub policji  w zakresie naruszenia art. 43 ust. 1, 
453 ust. 1 i 452 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ponadto w jed-
nym przypadku, podstawę zawiadomienia prokuratury dało zgłoszenie 
od konsumenta. 

W okresie objętym kontrolą Prezes Urzędu nie uczestniczył w opraco-
waniu projektów programów i aktów prawnych, w których zapropo-
nowałby wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących rozwiązań 
prawnych służących przestrzeganiu prawa w zakresie reklamy i pro-
mocji napojów alkoholowych. Uczestniczył natomiast w opiniowaniu 
projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości (druk 
senacki 1017 i 065), proponując rozważenie zmiany przepisów poprzez 
wprowadzenie zakazu reklamy napojów alkoholowych, jak i bezalkoho-
lowych, mających swoje odpowiedniki alkoholowe (reklama i promo-
cja pośrednia), oraz przeanalizowanie kwestii zniesienia wyłączenia 
reklamy i promocji piwa spod tego zakazu. W przypadku braku możli-
wości wprowadzenia takich rozwiązań, Prezes Urzędu wniósł o rozsze-
rzenie obowiązku informowania o szkodliwości spożywania alkoholu 
we wszystkich przekazach reklamowych i promocyjnych odnoszących 
się do piwa, bez względu na formę ich udostępnienia. Ponadto podniósł, 
że ustawa o wychowaniu w trzeźwości budzi problemy związane z bra-
kiem przejrzystości przepisów regulujących kwestię zakazu sprzedaży 
alkoholu na odległość (w tym za pośrednictwem internetu). 

5.7. Działania organów gmin na rzecz zmniejszenia 
dostępności napojów alkoholowych 

Skontrolowane gminy nie wywiązały się rzetelnie z obowiązku wyko-
nywania zadań na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu. Należytą 
starannością w tym zakresie nie wykazały się ani organy stanowiące,  
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ani wykonawcze135, mimo że podejmowanie działań zmierzających do ogra-
niczenia spożycia napojów alkoholowych poprzez ograniczanie dostępności 
alkoholu jest obowiązkiem każdej gminy, wynikającym z przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości136 . 

W skontrolowanych gminach rosła wartość sprzedaży napojów alkoholo-
wych, która według oświadczeń składanych przez przedsiębiorców posia-
dających zezwolenia na ich sprzedaż, wynosiła: 1153,5 tys. zł w 2015 r.,  
1212,5 tys. zł w 2016 r., 1258,5 tys. zł w 2017 r., 1300,2 tys. zł w 2018 r.  
i 1359,6 tys. zł w 2019 r. W każdym z tych lat blisko 90% wartości sprze-
daży stanowiła sprzedaż w sklepach (punktach sprzedaży napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, było 
to odpowiednio 89,3%; 89,5%; 89,2%, 89% i 87%), a tylko niewiele ponad 
10% sprzedaży przypadało na lokale gastronomiczne (punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży). 
W porównaniu do 2015 r., w 2019 r. wzrósł udział wartości sprzedaży moc-
nych alkoholi (o zawartości powyżej 18% alkoholu) w sprzedaży ogółem 
– z 41,9% (482,7 tys. zł) do 44,4% (603,1 tys. zł). Na niemal niezmienio-
nym poziomie pozostała sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), której udział w sprzedaży ogółem 
wynosił 12% (12,4% w 2015 r. i 12,3% w 2019 r.). Zmniejszył się nato-
miast udział sprzedaży słabszych napoi alkoholowych (do 4,5% zawarto-
ści alkoholu oraz piwa) w sprzedaży ogółem – z 45,9% w 2015 r. na 43,2% 
w 2019 r. Średnio, każdy mieszkaniec skontrolowanej gminy wydał 
na zakup napojów alkoholowych ponad 1 tys. zł (po 1,1 tys. zł w latach 
2015–2016, po 1,2 tys. zł w latach 2017–2018 i 1,3 tys. zł w 2019 r.).    

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych jest zadaniem własnym gmin137. Realizacja zadań w tym 
zakresie jest prowadzona na podstawie gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez 
radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Progra-
mie Zdrowia138. Narodowy Program Zdrowia nałożył na gminy obowiązek 
realizacji zadań regulacyjnych i zapewnienie skutecznego egzekwowania 
przepisów, w tym zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alko-
holu139. Organy gmin, stosownie do swoich kompetencji, opracowując pro-
jekty gminnych programów, a następnie podejmując uchwały w sprawie ich 
przyjęcia, powinny ująć w nich potrzeby i zalecenia odnośnie sposobu ogra-
niczania dostępności alkoholu. Uwzględniać przy tym powinny ustawowy 
obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególno-

135  Organem stanowiącym gminy jest rada gminy (art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym); 
organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 4 
ustawy o samorządzie gminnym). 

136  Art. 1 ust. 1 w wz. z art. 2 ust. 1 pkt 4.

137  Art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

138  Art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

139  Dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3.   
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ści ograniczanie dostępności alkoholu140. Oznacza to, że w treści gmin-
nych programów powinny być ujęte jednoznaczne konkluzje, wnioski 
i wytyczne odnośnie ograniczania dostępności napojów alkoholowych 
na terenie gminy, które następnie powinny być uwzględnione w uchwa-
łach ustalających – w stanie prawnym obowiązującym od 9 marca 2018 r. 
– maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, usy-
tuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoho-
lowych oraz godziny ich sprzedaży. Obowiązek w tym zakresie wynikał 
z dyspozycji odpowiednio art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści – w brzmieniu obowiązującym do 8 marca 2018 r. (dot. programów 
na lata 2017 i 2018) oraz art. 12 ust. 7 ustawy – w brzmieniu obowiązują-
cym po 8 marca 2018 r. (dot. programów na lata 2019–2020).   

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r.141, dała gminom możliwość 
stosowania rozwiązań umożliwiających kształtowanie lokalnej polityki 
dotyczącej dostępności napojów alkoholowych poprzez ustalanie maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie zmienionych przepi-
sów ustawy, gminom przysługuje ponadto prawo do ograniczenia sprze-
daży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu do spożycia 
poza miejscem sprzedaży między godziną 22:00 a 6:00 rano, a także usta-
lania maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic i osie-
dli. To rozwiązanie daje możliwość ograniczenia koncentracji dużej liczby 
punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, np. w centrum miasta czy 
w jednej z dzielnic. Przed nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści, rada gminy ustalała dla jej terenu maksymalną liczbę punktów sprze-
daży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
i w miejscu sprzedaży, z wyłączeniem punktów sprzedaży prowadzących 
wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alko-
holu oraz piwa (limitem nie były zatem objęte punkty sprzedające jedynie 
piwo). Zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości miała na celu 
m.in. uregulowanie na poziomie ustawowym zagadnień, które umożli-
wią gminom sprawniejsze realizowanie celów tej ustawy tj. ograniczanie 
dostępności napojów alkoholowych142. 

Rady skontrolowanych gmin, z wyjątkiem rady gminy Zakopane143, wywią-
zały się z obowiązku uchwalenia gminnych programów profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych odrębnie na każde z lat 2017–2020.  
Objęte kontrolą gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych znacząco różniły się pod względem rzetelności przygotowa-
nia i szczegółowości ujmowania wytycznych odnośnie ograniczania dostęp-
ności alkoholu. W programach ujmowano informacje i dane o zjawiskach 

140  Zobacz: art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

141  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

142  Zobacz: uzasadnienie projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

143   Do zakończenia kontroli NIK, rada gminy nie uchwaliła gminnego programu na 2020 r. 
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i zdarzeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, np. dotyczące liczby 
rodzin korzystających z pomocy w związku z nadużywaniem alkoholu przez 
członka tej rodziny, o liczbie zatrzymanych nietrzeźwych kierowców pojaz-
dów mechanicznych czy innych zdarzeniach, w których uczestniczyły osoby 
będące pod wpływem alkoholu. W części programów przywołano również 
postanowienia uchwał rady gminy ustalających np. liczbę punktów sprzedaży 
i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych czy liczbę punktów sprze-
daży napojów alkoholowych. Jednak w żadnym z objętych kontrolą gminnych 
programów nie powiązano danych o sytuacji w gminie ze wskazaniem nie-
zbędnych działań zmierzających do zmniejszenia poziomu spożycia napojów 
alkoholowych bądź ograniczenia ich dostępności, które następnie powinny 
znaleźć wyraz w stosownych uchwałach rady gminy. 

Przykłady

Rada Miejska w Kartuzach uchwalała corocznie, gminne programy na lata 
2017, 2018, 2019 i 2020, które nie zawierały zapisów dotyczących ogranicza-
nia dostępności alkoholu w gminie. W programach nie określono potrzeb 
gminy w zakresie liczby punktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w powiązaniu 
z ograniczaniem dostępności alkoholu. Wobec braku w gminie diagnozy pro-
blemów społecznych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych  
(do IV kwartału 2018 r.), nie formułowano w nich konkluzji i wniosków 
na temat zagrożeń i potrzeb oraz niezbędnych do podjęcia działań w zakre-
sie ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, a także nie ujęto w nich 
potrzeb (zaleceń) ograniczania dostępności alkoholu.

W miejskich programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych zawarto informacje o lokalnej dostępności alkoholu oraz o obowią-
zujących w tym zakresie uchwałach Rady Miasta Tychy i o ujętych w nich 
regulacjach. W programach przedstawiono tendencje dotyczące liczby punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wskazywano liczbę mieszkańców 
przypadających na punkt sprzedaży. Na skalę problemu w Tychach wskazy-
wano także m.in. poprzez podanie liczby wniosków o podjęcie czynności zmie-
rzających do nałożenia sądowego obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. Nie wskazano jednak, jakie działania należy podjąć 
w celu ograniczenia dostępności napojów alkoholowych. 

Tak przygotowane gminne programy profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych nie dawały rzetelnej podstawy do ustalenia maksymal-
nej liczby punktów sprzedaży i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, 
adekwatnych do potrzeb ograniczenia dostępności napojów alkoholowych. 

Organy gmin nie dysponowały też analizami uzasadniającymi adekwatność 
przyjętych rozwiązań do potrzeb ograniczania dostępności napojów alko-
holowych. Tymczasem wprowadzenie w formie aktu prawa miejscowego 
każdej regulacji z zakresu objętego kontrolą powinno być poprzedzone 
stosownymi analizami mającymi na celu ustalenie istotnych powodów 
przyjęcia konkretnych rozwiązań, a celem nadrzędnym w tym przypadku 
powinna być realizacja ustawowego obowiązku ograniczania dostępności 
napojów alkoholowych. Jest to ważne nie tylko dla oceny skuteczności pro-
ponowanych rozwiązań, ale również dlatego, że postanowienia przedmio-
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wprowadzanych 
rozwiązań 
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towych uchwał ograniczają swobodę działalności gospodarczej, a powody 
za tym przemawiające powinny być prawdziwe i rzetelnie umotywowane144. 
Umotywowanie podejmowanych uchwał powinno pozwalać na poznanie 
zamiarów podjęcia interwencji legislacyjnej oraz argumentów za przyję-
ciem określonego rozstrzygnięcia, a także zawierać informacje o motywach 
podjęcia danego aktu, co jest przykładem działań w ramach konstytucyj-
nego standardu rzetelnej legislacji145. Podejmując poszczególne uchwały, 
rady gmin powoływały się na obowiązek wynikający z przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Nie wskazywały jednak argumentów uzasad-
niających, że wprowadzenie konkretnych rozwiązań wpłynie na ogranicze-
nie dostępności alkoholu na terenie gminy. 

Przykłady

Ani w projekcie uchwały, ani w uchwale Rady Gminy Wieluń nie wska-
zano, na jakiej podstawie ustalono dla gminy maksymalną liczbę zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. W uzasadnieniu uchwały podano m.in., 
że w związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
powstał obowiązek ustalenia w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń, 
oraz że dotychczasowe uchwały zachowują moc do wejścia w życie nowych. 
Wskazówek odnośnie działań zmierzających do ograniczenia dostępności 
napojów alkoholowych na terenie gminy nie ujęto w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego postanowienia 
powinny być uwzględnione przy podejmowaniu ww. uchwał.  

Rada Gminy Rudna ustalając: maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu, nie dysponowała 
analizami ich adekwatności do potrzeb ograniczenia dostępności napojów alko-
holowych na terenie gminy. Argumentów świadczących o motywach wprowadze-
nia konkretnych rozwiązań nie wskazano też w uzasadnieniu uchwały. 

Uzasadniając przyjęcie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych Rada Gminy Tarnowo Podgórne wskazała, że „przyjęta mak-
symalna liczba zezwoleń dostosowuje ich ilość do potrzeb ograniczania dostęp-
ności alkoholu. Limity zezwoleń zostały obniżone w stosunku do aktualnie 
obowiązującej uchwały, jednak nie spowoduje to utraty zezwoleń przez już 
działające punkty”. Jednocześnie argumentowano, że „wprowadzone zmiany 
spowodują pełniejszą realizację celów ustawy (…) takich jak ograniczanie 
dostępności alkoholu, tworzenie warunków motywujących powstrzymywanie 
się od alkoholu i ochrona miejsc uznanych za szczególnie istotne ze społecz-
nego punktu widzenia”. Nie wyjaśniono natomiast, w jaki sposób powyższe cele 
miałyby być realizowane. Jednocześnie podkreślono dynamiczny rozwój gminy 
i potrzebę poprawy warunków do konkurowania małych i średnich przedsię-
biorstw, a także brak podstaw do znacznego ograniczenia sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych z uwagi na wzrastającą liczbę mieszkańców.

Brak analiz lub innych opracowań przemawiających za tym, że przyjęte 
w uchwałach rozwiązania mogą – długofalowo lub w krótkim okresie  
– wpłynąć na zmniejszenie dostępności napojów alkoholowych na tere-

144  Zobacz np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 stycznia 2019 r., 
sygn. akt III SA/Kr 1131/18 (Lex nr 2608386); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie z 30 maja 2018 r., sygn. akt  II SA/Sz 366/18 (Lex nr 2503112).

145  Zobacz: Tworzenie aktów prawa miejscowego, Gawłowski R., Kozłowski P., Sobolewska A,  
C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 77-78.
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nie skontrolowanych gmin, świadczy o nierzetelnej realizacji obowiązków 
nałożonych na organy gmin przepisami ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości w zakresie ograniczania spożycia napojów alkoholowych. Takich 
analiz w skontrolowanych gminach nie prowadzono ani na potrzeby usta-
lenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ani 
na potrzeby określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych. Wprowadzanych rozwiązań nie 
weryfikowano także pod kątem ich wpływu na skalę zdarzeń powiązanych 
z poziomem spożycia alkoholu. 

Przykład

Ustalona dla Kościana w 2003 r. maksymalna liczba 70 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 
30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne), pozostała niezmieniona 
do marca 2014 r., gdy liczbę punktów sprzedaży zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży zwiększono do 80. W uchwale z sierpnia 2018 r., liczba 
zezwoleń została ustalona na 110, dla obu form sprzedaży napojów alkoho-
lowych (do spożycia na miejscu i na wynos), co było w istocie utrzymaniem 
wielkości ustalonych w uchwale z 2014 r. Stało się tak, mimo że w latach 
poprzedzających przyjęcie tej uchwały rosły wskaźniki związane z nega-
tywnymi skutkami użycia alkoholu, w tym liczba: interwencji i pouczeń 
straży miejskiej, osób doprowadzonych do miejsca zamieszkania lub do któ-
rych wezwano pogotowie ratunkowe lub policję, nietrzeźwych sprawców 
przemocy i kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub 
po spożyciu alkoholu, na co wskazywały dane ze straży gminnej, policji 
i ośrodka pomocy społecznej.

Rady gmin, ustalając poszczególne limity, pozostawiały znaczny margi-
nes – liczby punktów, a następnie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych – do wykorzystania, co w istocie dawało możliwość powstawania 
kolejnych miejsc sprzedaży alkoholu. W skontrolowanych gminach, usta-
lony na koniec 2017 r. limit w wysokości 4650 wykorzystano w 82,5% 
(liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła wówczas 3835),  
a w 2018 r. limit w wysokości 4410, obowiązujący przed podjęciem 
uchwał ustalających maksymalną liczbę zezwoleń, wykorzystano w 84,4%  
(przy liczbie punktów sprzedaży wynoszącej 3723). Analogicznie postępo-
wano przy ustalaniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych – ustaloną przez rady skontrolowanych gmin maksymalną 
liczbę zezwoleń wynoszącą (dla poszczególnych lat 2018, 2019 i 2020, 
do 30 marca) odpowiednio 13 700; 13 720 i 13 765, wykorzystano w odpo-
wiednio 68,7%, 68,1% i 67,6% (przy liczbie wydanych zezwoleń wynoszą-
cej odpowiednio: 9415; 9344 i 9307). 

Przykłady

W Tychach liczba zezwoleń wydanych w latach 2018–2020 (do 31 marca) 
była mniejsza od liczby maksymalnej  zaproponowanej przez Prezydenta 
Miasta i przyjętej uchwałą  Rady Miasta o odpowiednio 27%, 30% i 29%. 

Nierzetelne ustalanie 
limitów punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych 
i zezwoleń na ich 
sprzedaż
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Według Zastępcy Prezydenta, niezwiększenie limitów zezwoleń spowodo-
wałoby, że przedsiębiorcy, którym wygasają zezwolenia, nie mogliby kon-
tynuować sprzedaży alkoholu z powodu wyczerpania limitu. 

W Tarnowie Podgórnym od 2018 r. wzrastał na terenie gminy wskaźnik 
wykorzystania limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – z 67% 
do 75%, przy stałym, ustalonym na  370 zezwoleń poziomie tego limitu. Było 
to efektem wzrostu liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych z 247 w 2018 r. do 276 w 2020 r. (wzrost o 11,7%). W tym cza-
sie liczba zameldowanych mieszkańców wzrosła o 4,5%. Od 2015 r. liczba 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie zmieniła się i wyniosła 113. 
Niezmieniona od 2018 r. maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i 25% wskaźnik niewykorzystania limitu nie skłoniły organu 
stanowiącego (poszczególnych radnych) do wystąpienia z inicjatywą jego 
zmniejszenia. 

Jednocześnie rosła liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych zarówno w punktach sprzedających alko-
hol do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, z 4836 na koniec 2018 r. 
do 5031 na koniec marca 2020 r.), jak i w punktach sprzedających alkohol 
do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne, z 2604 na koniec 
2018 r. do 2686 na koniec marca 2020 r.).  

Infografika nr 12 
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w skontrolowanych gminach z uwzględnieniem miejsca sprzedaży 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w skontrolowanych
gminach z uwzględnieniem miejsca sprzedaży 
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Rady wszystkich skontrolowanych gmin podjęły uchwały ustalające zasady 
usytuowania na ich terenie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych. Pojęcie „zasady usytuowania” nie zostało zdefiniowane w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości, jednak w orzecznictwie przyjęto, że należy 
przez nie rozumieć rozmieszczenie punktów sprzedaży napojów alko-
holowych na terenie gminy, np. ich usytuowanie względem określonych 
miejsc użyteczności publicznej, tzw. obiektów chronionych, m.in. szkół, 
innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, kościołów 
czy miejsc kultu religijnego. Realizacja przyznanej radzie gminy kompetencji 
polega zatem na wskazaniu, które z obiektów użyteczności publicznej uznaje 
za tzw. obiekty chronione oraz ustaleniu, w jakiej minimalnej odległości od nich 
mogą być usytuowanie punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Za obiekty 
chronione gminy uznawały przede wszystkim szkoły, przedszkola i jednostki 
systemu oświaty, kościoły oraz obiekty i miejsca kultu religijnego, cmentarze 
i place zabaw dla dzieci, a za wystarczającą odległość dzielącą je od punktów 
sprzedaży uznano dystans – w zależności od gminy – 5, 20, 25, 30, 50, 70 
lub 100 metrów. Ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych, analogicznie jak ustalenia limitów punktów i zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie poprzedzono analizą wpływu 
przyjmowanych regulacji na ograniczenie dostępności alkoholu.  

Przykład

Rada Miejska w Pabianicach ustaliła, że miejsca sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
100 metrów od szkół, przedszkoli, placówek wsparcia dziennego oraz opie-
kuńczo-wychowawczych, ośrodka profilaktyki i integracji społecznej. 

Wśród skontrolowanych gmin były również takie, w których w uchwa-
łach rady gminy nie wskazano tzw. miejsc chronionych i odległości, jaka 
powinna być zachowana między nimi a punktami sprzedaży napojów alko-
holowych146, ustalono je tylko dla części punktów sprzedaży napojów alko-
holowych147, bądź ustalono je w nieprecyzyjny sposób, co mogło skutkować 
niejednolitym ich stosowaniem148. Tak podjęte uchwały nie realizowały dys-
pozycji art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

Przykłady

Rada Miejska w Kartuzach, w podjętej uchwale nie wskazała tzw. obiek-
tów chronionych, ani odległości jaka powinna je dzielić od punktów sprze-
daży napojów alkoholowych. W uchwale zapisano natomiast, że usytuowanie 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy  
nie może naruszać zakazów określonych w odrębnych przepisach.

Rada Miasta Nowy Sącz w uchwale ustalającej zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych posłużyła się nieprecyzyjnymi 
określeniami, takimi jak: rzeczywista droga dojścia, przylegający budynek, 
działka gruntowa, trwała przeszkoda, wymogi określone innymi przepisami, 
co mogło skutkować niemożliwością jednoznacznego ustalenia o jakich tere-
nach, obiektach, przeszkodach czy odległościach jest mowa w uchwale. 

146  Kartuzy.

147  Rumia, Tychy, Goczałkowice-Zdrój. 

148  Nowy Sącz.

Zróżnicowane zasady 
usytuowania punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych względem  
tzw. obiektów chronionych
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Rada Gminy Tarnowo Podgórne ustaliła, że punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 
metrów od obiektów chronionych (szkół, placówek oświatowo-wychowaw-
czych, kościołów i muzeów) i 20 metrów, gdy obiekty te oddzielone są od 
punktów sprzedaży drogą.

W orzecznictwie przyjmuje się, że odległość między tzw. obiektem chro-
nionym a punktem sprzedaży napojów alkoholowych jest odpowiednia, 
gdy stwarza realną gwarancję ograniczenia dostępu do alkoholu i w ten 
sposób wpływa na ograniczenie jego spożycia. Odległość spełniająca waru-
nek wystarczająco dalekiej od punktu sprzedaży alkoholu to także taka, 
która utrudnia wzrokowy kontakt z punktem sprzedaży alkoholu, a przez 
to obserwowanie nierzadkiego zjawiska spożywania alkoholu na terenie 
punktu sprzedaży alkoholu lub terenie, na którym jest on usytuowany. Jeśli 
zaś odległość ta jest niewielka, to ułatwia dostęp do alkoholu, ale i pro-
wadzi do kształtowania określonego (niewłaściwego) sposobu i warun-
ków jego spożywania149. Rady gmin, przyjmując rozwiązania jak opisane 
w przykładach powyżej, w istocie dopuszczały do tego, aby punkty sprze-
daży napojów alkoholowych były usytuowane w bardzo bliskim, niemal 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chronionych.

Przykład

W gminie Lwówek ustalono, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
mogą być położne w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od budynków szkół, 
placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego. W ocenie 
przedstawicieli gminy, taka odległość była wystarczająca i spełniała potrzeby 
gminy. W procesie opiniowania projektu uchwały wprowadzającej to rozwią-
zanie dwie, spośród 19 jednostek pomocniczych gminy wskazały, że zapro-
jektowana odległość nie realizuje celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
do takiej opinii nie przychylili się jednak radni i przyjęli rozwiązanie zapropo-
nowane przez wójta. 

W skontrolowanych 26 gminach o 333 zmniejszyła się liczba punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych (z ogółem 4003 w 2015 r. na 3670 
w 2019 r.), z czego o 234 zmalała liczba sklepów, a o 101 lokali gastrono-
micznych. W tym czasie o 14 866 osób zmniejszyła się liczba mieszkań-
ców skontrolowanych gmin (z ogółem 1 073 422 w 2015 r. na 1 058 556 
w 2019 r.). W efekcie z 268 na 288 zwiększyła się (o 20) liczba osób przy-
padających w skontrolowanych gminach na jeden punkt sprzedaży (liczba 
osób przypadająca na jeden sklep zwiększyła się o 39 – z 433 na 472,  
a na lokal gastronomiczny o 40 – z 704 na 744). 

149  Por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 października 2019 r. II GSK 805/19 
(LEX nr 2778586), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2019 r. II GSK 
1178/19 LEX nr 2782412) i przytoczone tam orzecznictwo sądów administracyjnych.
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Infografika nr 13 
Liczba mieszkańców przypadająca na punkt sprzedaży napojów alkoholowych – skontrolowane gminy
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Z uprawnienia wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych skorzystało osiem rad gmin150, przy czym w siedmiu 
przypadkach ograniczenie dotyczyło całego terenu gminy, a nie wskazanych 
jednostek pomocniczych, a w jednej z gmin151 ograniczenie wprowadzono 
wyłącznie na terenie miasta, a nie obejmowało ono sołectw. W ocenie orga-
nów tych gmin, ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzi-
nach nocnych wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego na terenie gminy. Nie analizowano natomiast, czy – a jeśli tak, 
to w jaki sposób – to ograniczenie wpłynęło na zmniejszenie poziomu 
sprzedaży napojów alkoholowych.

Przykłady

W Nowym Sączu nie zdecydowano o zmniejszeniu limitu zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, wprowadzono natomiast zakaz sprzedaży alkoholu 
w godzinach nocnych. Dzięki temu, jak wskazano w toku kontroli, zmniejszyła 
się liczba interwencji policji w godzinach między 22:00 a 6:00. 

W Kartuzach, po niespełna roku obowiązywania, rada gminy uchyliła zakaz 
sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, uzasadniając to wnioskami sprze-
dawców alkoholu, pozytywną opinią gminnej komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz opiniami sołtysów. 

Po wprowadzeniu w 2018 r. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży, 
i utrzymaniu zakazu przez cały 2019 r., wartość sprzedaży napojów alko-
holowych zmniejszyła się – porównując 2019 r. do 2018 r. – w dwóch 
gminach (Skawina – spadek wartości sprzedaży o 1,1 mln zł; Nowy Sącz 
– spadek wartości sprzedaży o 943 tys. zł). W pozostałych sześciu gmi-
nach wzrosła (Tychy – o 1,4 mln zł; Działoszyn – o 335 tys. zł; Lwówek  
– o 57 tys. zł; Komorniki – o 5,4 mln zł; Rudna o 1 mln zł). Co istotne, 

150  Rady gmin: Kartuzy, Tychy, Skawina, Nowy Sącz, Działoszyn, Lwówek, Komorniki, Rudna.

151 Kartuzy.
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w tym samym okresie w gminach tych (z wyjątkiem gminy Komorniki) zmniej-
szyła się liczba sklepów (Tychy – o 17; Działoszyn – o 2; Lwówek – o 4; Rudna 
– o 2). Liczba punktów sprzedaży w 2019 r. zmniejszyła się również (w sto-
sunku do 2018 r.) w gminach, w których wartość sprzedaży była mniejsza  
(Skawina – o 1; Nowy Sącz – o 5).   

Rady trzech gmin152 (spośród 26 skontrolowanych) skorzystały z możli-
wości wprowadzenia w miejscach, obiektach lub obszarach gminy, niewy-
mienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, czasowego lub stałego 
zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alko-
holowych. Taką możliwość daje radom gmin przepis art. 14 ust. 6 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, przy czym wprowadzenie zakazu determinuje 
charakter objętego nim miejsca. Zakazami objęto cmentarze, kąpieliska, 
zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, place targowe, obiekty sportowe, 
place zabaw oraz place i tereny zielone na terenie gminy.

W żadnej ze skontrolowanych gmin, w związku ze stanem pandemii nie 
wdrożono rozwiązań ograniczających dostępność napojów alkoholowych. 
Władze gmin uznały, że nie wystąpiła taka potrzeba, a rozwiązania wpro-
wadzone przez władze kraju (np. zakaz gromadzenia się) i przyjęte wcze-
śniej w gminach regulacje były wystarczające.     

5.8. Działania w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania 
prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów 
alkoholowych 

Organy wydające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie skontrolowanych gmin nie wywiązały się rzetelnie z obo-
wiązku zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży napo-
jów alkoholowych.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie 
zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wła-
ściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży153. Organ zezwalający 
– albo na podstawie jego upoważnienia straż gminna lub członkowie gmin-
nej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – dokonują kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych154. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzed-
nim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach 
wykonywania działalności gospodarczej, która powinna obejmować identy-
fikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naru-
szenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa 
organ kontroli lub organ nadrzędny155. 

152  Kartuzy, Skawina, Kalisz.

153  Art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

154  Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

155  Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 18 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, w myśl art. 183 tej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 
– Prawo przedsiębiorców; zobacz: art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz art. 78a 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.      
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Spośród funkcjonujących w 2017 r. w skontrolowanych 26 gminach  
3835 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kontrolą objęto  
613 (16%), w 2018 r. – spośród 3723 skontrolowano 483 punkty (13%), 
a w 2019 r. – spośród 3670 skontrolowano 529 punktów (14%). W I kwar-
tale 2020 r. w skontrolowanych gminach funkcjonowało 3628 punktów 
sprzedaży, spośród których skontrolowano 73 (2%). Wśród skontro-
lowanych gmin były też takie (siedem gmin156), w których w latach 
2017–2020 (I kwartał) nie skontrolowano żadnego punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych. Najczęściej, jako przyczynę nieprowadzenia 
bądź sporadycznego prowadzenia kontroli wskazywano brak kadr, trud-
ności organizacyjne lub brak skarg i sygnałów o nieprawidłowościach 
w działalności punktów, w których prowadzono sprzedaż napojów alko-
holowych. 

W 17 gminach, organ wydający zezwolenie nie wywiązał się z obowiązku 
(w latach 2017–2020, do 31 marca) ustalenia zasad typowania do kon-
troli podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, tak aby 
kontrolami objąć punkty sprzedaży, w których ryzyko naruszenia przepi-
sów było największe. Brak ustalenia zasad typowania podmiotów do kon-
troli uzasadniano dobrą znajomością lokalnego rynku sprzedaży alkoholi 
i uwzględnianiem przy doborze podmiotów do kontroli informacji ze skarg 
i sygnałów otrzymanych m.in. od mieszkańców, gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych czy służb porządkowych. 

Przykłady:

Ani Wójt Goczałkowic-Zdrój, ani nikt z jego upoważnienia, nie przeprowadził 
w latach 2017–2020 (do 31 marca) kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym cza-
sie na terenie gminy funkcjonowało od 30 do 33 punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych. Według Wójta takie kontrole nie były konieczne, ponieważ 
w tym okresie nie odnotowano żadnych skarg lub interwencji ze strony miesz-
kańców czy sygnałów policji o nieprawidłowościach dotyczących sprzedaży 
alkoholu. 

W Słupsku, w którym w 2017 r. było 274, w 2018 – 260, w 2019 r. – 264, 
a w 2020 r.157 256 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w żadnym  
z tych punktów nie przeprowadzono kontroli. Jako przyczynę niewywiązania się 
z ustawowego obowiązku wskazano braki kadrowe w urzędzie. 

W gminach, w których kontrole przeprowadzono, sprawdzeniem obej-
mowano m.in. aktualność posiadanego zezwolenia, dokonanie opłaty 
za wydane zezwolenie, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym 
prowadzono sprzedaż alkoholu czy zamieszczanie w punkcie sprzedaży 
informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. W dwóch gminach158, 
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, kontrole zakończyły 
się wysłaniem do przedsiębiorcy postanowienia o wszczęciu procedury cof-
nięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

156  Słupsk, Kartuzy, Goczałkowice-Zdrój, Lwówek, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna.

157  Według stanu na 31 marca 2020 r.

158  Pabianice, Nowy Sącz. 
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W ramach kontroli korzystania z zezwoleń, sprawdzeniu powinna podle-
gać również rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) składanych przez 
przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaży napojów alko-
holowych. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, 
organ zezwalający cofa zezwolenie159. Rzetelność danych o wartości sprze-
daży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, wykazanej przez 
przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w oświadczeniu będą-
cym podstawą do naliczenia opłaty za wydanie zezwolenia, organ wydający 
zezwolenie sprawdzał w 15 gminach160. Odbywało się to w ramach czynno-
ści kontrolnych lub innych czynności sprawdzających, a w przypadku stwier-
dzenia nierzetelności danych wykazanych w oświadczeniu, organy podjęły 
stosowne, przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, działania. 

Przykłady

W urzędzie w Słupsku, w latach 2017–2020, stwierdzono 30 przypadków 
przekroczenia terminu na dokonanie wpłaty drugiej i trzeciej raty – sied-
miu przedsiębiorcom wygaszono z tego powodu zezwolenia (23 dokonało 
stosownych opłat w dodatkowym 30-dniowym terminie ponosząc opłatę 
dodatkową); 10 przedsiębiorców nie złożyło w terminie rocznego oświadcze-
nia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i nie wniosło pierwszej raty – sze-
ściu przedsiębiorcom wygaszono zezwolenia z tego powodu (czterech z 10 zło-
żyło oświadczenia 30 dni po ustawowym terminie i wniosło stosowne opłaty).

W urzędzie w Pabianicach oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alko-
holowych były weryfikowane w styczniu każdego roku podczas ich składania. 
Przedsiębiorcy byli zobowiązaniu do przedstawienia wraz z oświadczeniem 
dokumentów potwierdzających wielkość sprzedaży, np. wydruków z kasy 
fiskalnej czy z komputerowego systemu ewidencji sprzedaży.  

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabraniają na obszarze kraju 
reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego 
reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, że: nie jest kierowana 
do małoletnich; nie przedstawia osób małoletnich; nie łączy spożywania 
alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; nie zawiera 
stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem sty-
mulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów oso-
bistych; nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu; nie przedstawia 
abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób; 
nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych 
jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego; nie 
wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczyn-
kiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym161. Reklama 
i promocja piwa nie może być prowadzona: na słupach i tablicach rekla-
mowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych 
do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne 
i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zaka-

159  Art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

160  Słupsk, Trąbki Wielkie, Tychy, Czeladź, Żory, Skawina, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Sącz, Pabianice, 
Kalisz, Kościan, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, Świebodzice. 

161  Art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
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zie sprzedaży alkoholu małoletnim162. Przepisy Narodowego Programu 
Zdrowia nałożyły natomiast na gminy obowiązek zapewnienia przestrze-
gania prawa w zakresie reklamy napojów alkoholowych163. 

Większość ze skontrolowanych organów wydających zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych nie wywiązała się rzetelnie z obowiązku zapew-
nienia przestrzegania prawa w zakresie reklamy napojów alkoholowych. 
W 17 gminach164 w toku kontroli nie sprawdzano, czy sprzedawcy prze-
strzegali zakazów i warunków reklamy napojów alkoholowych, nie podej-
mowano też innych niż kontrola działań dla zapewnienia przestrzegania 
prawa w zakresie zakazu i dopuszczalnych zasad reklamy napojów alkoho-
lowych. Tymczasem, jak pokazały ustalenia kontroli, w przestrzeni publicz-
nej 16165 z 26 skontrolowanych gmin stwierdzono przypadki wskazujące 
na reklamowanie napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości166.    

Przykłady

W Słupsku, w witrynach czterech sklepów eksponowano reklamę piwa zachę-
cającą do spożycia alkoholu poprzez możliwość wygrania gotówki lub zmniejsze-
nia ceny jednostkowej jednej butelki, a w witrynach dwóch kolejnych sklepów 
zamieszczono reklamę piwa bez informacji o szkodliwości spożycia alkoholu 
lub o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, czego zabraniają przepisy ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. W witrynach dwóch innych sklepów widoczna była 
z zewnątrz, dla osób nieprzebywających w sklepie, reklama napojów alkoholo-
wych o zawartości powyżej 18%, co stanowiło naruszenie obowiązującego zakazu 
reklamy takich alkoholi.
W Kościanie i Słupsku w witrynach sklepów zamieszczono reklamy piwa 
wykorzystujące wizerunek sportowców – w Kościanie żużlowca, z hasłem 
„kibicujemy razem”, a w Słupsku – osób rozgrywających mecz koszykówki, 
z hasłem „wspieramy naszych”. Taka reklama – wywołująca skojarzenia z relak-
sem lub wypoczynkiem – jest zabroniona. 
W Świebodzicach w czterech przypadkach eksponowano znaki towarowe 
piwa lub symbole graficzne z nim związane, nazwy i symbole graficzne przed-
siębiorców produkujących piwo nieróżniące się od nazw i symboli graficznych 
danego producenta, w sposób widoczny z zewnątrz dla nieoznaczonego kręgu 
odbiorców. Ponadto w jednym przypadku na zewnątrz sklepu w oknie wysta-
wowym, były wyeksponowane wyroby alkoholowe – piwo i alkohole wyso-
koprocentowe – zaopatrzone w znaki towarowe producentów piwa i alkoholi 
wysokoprocentowych (co jest niedozwoloną reklamą), w sposób widoczny 
z zewnątrz dla nieoznaczonego kręgu odbiorców.
W Kaliszu stwierdzono przypadki reklamy piwa bez zachowania wymaganej 
powierzchni ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu, eksponowania znaków towaro-
wych producenta napojów alkoholowych, a także baner zawierający w swoim 
wizerunku kształt graficzny związany z napojem alkoholowym, co było nie-
zgodne z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

162  Art. 131 ust. 2 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

163  Dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3. Narodowego Programu Zdrowia.

164  Słupsk, Kartuzy, Trąbki Wielkie, Żory, Goczałkowice-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Działoszyn, 
Wieluń, Pabianice, Kalisz, Lwówek, Września, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, 
Świebodzice.  

165  Słupsk, Rumia, Kartuzy, Trąbki Wielkie, Tychy, Żory, Zakopane, Łowicz, Pabianice, Kalisz, Kościan, 
Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rudna, Bolesławiec, Świebodzice.  

166  NIK przeprowadziła oględziny przestrzeni publicznej w okolicy 393 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.  

Brak rzetelnej kontroli 
przestrzegania przepisów 
regulujących zasady 
reklamowania napojów 
alkoholowych 
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Brak zasad typowania podmiotów do kontroli, niewielki odsetek skontro-
lowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, brak ze strony orga-
nów wydających zezwolenia weryfikacji prawdziwości danych zawartych 
w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składa-
nych przez przedsiębiorców oraz brak rzetelnej kontroli przestrzegania 
przepisów regulujących zasady reklamowania napojów alkoholowych to, 
w ocenie NIK, obszary wysokiego ryzyka występowania mechanizmów 
korupcjogennych.

Organy wydające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
skontrolowanych gmin, dla zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie 
sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych prowadziły bieżącą współ-
pracę ze strażą gminną, organizowały szkolenia dla pracowników, człon-
ków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
sprzedawców napojów alkoholowych, których tematyka dotyczyła praw-
nych aspektów korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przykłady

W lipcu 2017 r. Wójt Gminy Rudna wraz z przewodniczącym gminnej komi-
sji rozwiazywania problemów alkoholowych przekazali wszystkim sprzedaw-
com napojów alkoholowych z terenu gminy list, w którym zwrócono uwagę 
na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież i niesprzedawanie 
tej grupie społecznej alkoholu. Sprzedawcom zostały przekazane materiały 
nt. zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dla niepełnoletnich celem zapo-
znania, tj. poradnik „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim”. W 2019 r. 
przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, w 17 z 18 funk-
cjonujących punktów sprzedaży (właściciel jednego punktu odmówił udziału 
w szkoleniu), które połączono z eksperymentem „Tajemniczy klient”. W ramach 
szkolenia wśród sprzedawców przeprowadzono ankietę o odpowiedzialnej 
sprzedaży, „prowokację” sprzedaży alkoholu młodej osobie oraz przekazano 
materiały informacyjno-edukacyjne.

Burmistrz Kościana, w 2019 r. zorganizował szkolenie pt. „Kontrola punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych – obowiązujące zapisy prawa”, dla przed-
siębiorców prowadzących działalność w oparciu o zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Jego celem było promowanie wśród właścicieli punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców alkoholu postaw, które 
pomogą w przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi.

W ramach porozumienia o współpracy Prezydenta Pabianic, Straży Miejskiej 
i Komendy Powiatowej Policji, w Pabianicach od 2015 r. prowadzone były 
wspólne działania na terenie miasta, do których należały kontrole bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w punktach sprzedaży napojów alkoho-
lowych i w ich najbliższej okolicy. Prezydent Miasta Pabianic przekazywał 
swoje uwagi i sugestie związane z kontrolą działalności miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych w trakcie spotkań, na które zapraszani byli komen-
danci oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu. 
Dodatkowo, prezydent na bieżąco wnosił zarówno do straży miejskiej, jak 
i policji swoje uwagi i spostrzeżenia w trakcie rutynowych objazdów miasta.

Korupcjogenne 
mechanizmy 
dowolności  

i słabości kontroli 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było sprawdzenie czy podmioty administracji 
publicznej ograniczały dostępność alkoholu i zapewniały przestrzeganie 
prawa w zakresie reklamy napojów alkoholowych.

Zakres badań kontrolnych wyznaczyły następujące pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli:

1.  Czy podmioty administracji publicznej prawidłowo i rzetelnie wykony-
wały zadania na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu?

2.  Czy podmioty administracji publicznej prawidłowo i rzetelnie wykony-
wały zadania w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa 
w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych?

3.  Czy podmioty administracji publicznej rzetelnie podejmowały działa-
nia legislacyjne, mające na celu ograniczenie reklamy napojów alkoho-
lowych?

Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Zdrowia, Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Kontrolą objęto również organy stanowiące 
i wykonawcze 24 gmin z terenu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Kontrolę w: Ministerstwie Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1, a w urzędach gmin na pod-
stawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli. Działalność skontrolowanych podmiotów oceniono odpowiednio 
według kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów legalności i rzetelności.

Lata 2017–2020 (do zakończenia kontroli), z wykorzystaniem danych 
i dowodów sporządzonych przed tym okresem oraz dla porównania dane 
statystyczne z lat poprzednich (2015–2016). Czynności kontrolne przepro-
wadzono w okresie od 14 maja 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Kontrola pt. Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych (P/20/076) 
została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Poprze-
dziła ją doraźna kontrola rozpoznawcza pt. Ograniczanie spożycia napo-
jów alkoholowych (R/19/005/LPO), przeprowadzona przez Delegaturę 
NIK w Poznaniu. Kontrolę rozpoznawczą przeprowadzono w Urzędzie 
Gminy Komorniki oraz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, a jej zakres 
przedmiotowy i kryteria kontroli były tożsame z tymi z kontroli P/20/076. 
Wyniki kontroli rozpoznawczej uwzględniono w niniejszej informacji 
o wynikach kontroli. 

Wyniki kontroli nr P/20/076 i R/19/005/LPO przedstawiono w 53 wystą-
pieniach pokontrolnych. Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych z kon-
troli nr P/20/076 zostały złożone przez Przewodniczącą Rady Miasta 
Nowego Sącza, Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane, Burmistrza Mia-
sta Zakopane, Prezydenta Miasta Tychy oraz Ministra Zdrowia.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres 
podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Pozostałe informacje
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Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza zgłosiła zastrzeżenia doty-
czące: 1) oznaczenia jednostki kontrolowanej w danych identyfikacyjnych 
kontroli; 2) pominięcia w wystąpieniu pokontrolnym informacji dotyczą-
cych tzw. stref relaksu, w których sprzedawane były napoje alkoholowych, 
mimo pobrania wyjaśnień w tej sprawie. Zespół Orzekający Komisji Roz-
strzygającej w NIK uznał zastrzeżenie nr 1 (odnośnie oznaczenia jednostki 
kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym), oddalił natomiast zastrze-
żenie nr 2167.

Prezydent Miasta Tychy zgłosił zastrzeżenie dotyczące nieprawidłowości, 
w której NIK podniosła, że w przedłożonym Radzie Miasta Tychy projek-
cie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zaproponowano rozwiąza-
nia niezgodne z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ponie-
waż w dokumencie tym nie określono zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK oddalił zastrzeżenie168. 

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane zgłosił zastrzeżenia, dotyczące: 
1) niewskazania podstaw prawnych stanowiących podstawę nakazania 
sporządzenia przez Radę Miasta nowych projektów uchwał prawa miej-
scowego w zakresie ustalania maksymalnej liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, jak i zasad ich usytuowania, dodatkowo w sytu-
acji, gdy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nadal toczą się sprawy 
dotyczące tych uchwał; 2) wniosku pokontrolnego, który uznał za niejed-
noznaczny, niedookreślony, nieprecyzyjny i wykraczający poza normy usta-
wowe, wskazując, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi nie posługuje się sformułowaniem zmniejszanie fizycznej 
dostępności alkoholu. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK 
oddalił zastrzeżenia169. 

Burmistrz Miasta Zakopane zgłosił zastrzeżenia, dotyczące: 1) oceny skut-
ków podjęcia na jego wniosek uchwały o odstępstwach od zakazu spo-
żywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 2) ustalenia 
odnośnie nieokreślenia w miejskich programach profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych wskazań w zakresie liczby punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, adekwatnie dostosowa-
nych do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu oraz wniosku pokon-
trolnego nr 2 o uwzględnienie wytycznych w tym zakresie w miejskich 
programach; 3) niezamieszczenia w wystąpieniu pokontrolnym informa-
cji o obszarze, jakiego dotyczyły przedstawione w wystąpieniu dane pozy-
skane od Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem o zdarzeniach 
związanych ze spożywaniem alkoholu; 4) oceny, że Burmistrz przygoto-
wując projekty obowiązujących w latach 2018–2020 uchwał określają-
cych maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie 
przeprowadził analizy proponowanych rozwiązań pod kątem ich wpływu 
na ograniczenie dostępności alkoholu; 5) wniosku pokontrolnego nr 1 

167  Uchwała z 4 listopada 2020 r., sygn. KPK-KPO.443.116.2020.

168  Uchwała z 2 listopada 2020 r., sygn. KPK-KPO.443.113.2020.

169  Uchwała z 3 listopada 2020 r., sygn. KPK-KPO.443.125.2020.
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o przygotowywanie aktów prawa miejscowego określających maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasady usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w sposób zapewniających moż-
liwie efektywną realizację obowiązków miasta w zakresie ograniczania 
dostępności napojów alkoholowych, m.in. poprzez uwzględnienie w ich 
wyników analiz przyjmowanych rozwiązań pod kątem zdiagnozowania 
potrzeb i wpływu na ograniczenie dostępności alkoholu. Zespół Orzeka-
jący Komisji Rozstrzygającej w NIK170 uwzględnił w części zastrzeżenie nr 1, 
a w całości uwzględnił zastrzeżenia nr 4 i 5. 

Odnośnie zastrzeżenia nr 1, Zespół Orzekający stwierdził m.in., że: obo-
wiązkiem organu realizującego fakultatywną kompetencję wprowadze-
nia odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
jest przede wszystkim jednoznaczne wskazanie tych terenów, co oznacza, 
że wyłączenie zakazu z art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
dokonane przez radę gminy w ramach wykonywania delegacji ustawowej 
powinno mieć charakter stały i bezwarunkowy. Odstępstwo od ww. zakazu 
jest uprawnieniem przysługującym wszystkim osobom przebywającym 
na terenie objętym zakresem stosowania uchwały, niezależnie od innych 
okoliczności. W związku z powyższym w tym zakresie Zespół Orzekający 
uznał za uzasadnione stanowisko zaprezentowane w wystąpieniu pokon-
trolnym i oddalił zastrzeżenie. Zespół nie podzielił natomiast stanowiska, 
że wpływ na zwiększenie dostępności napojów alkoholowych na terenie 
Zakopanego miały projekty uchwał określające maksymalną liczbę zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych przygotowane przez Burmistrza, 
wskazując, że o ostatecznej treści regulacji decyduje rada gminy lub mia-
sta. Zdaniem Zespołu Orzekającego, na ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych w Zakopanym nie miało wpływu odstąpienie przez miasto 
od zakazu spożywania napojów alkoholowych na określonym terenie, mają-
cym charakter miejsca publicznego. Nie mogło to zatem wpłynąć na nega-
tywną ocenę działań miasta w zakresie objętym kontrolą. Zespół uzasadnił 
to m.in. tym, że odstępstwo dotyczyło terenów, na których sprzedaż alko-
holu w czasie imprez miała się odbywać jedynie na podstawie wydanego 
przez Burmistrza zezwolenia. Zespół Orzekający, w związku z powyższym, 
podzielił również stanowisko zgłaszającego zastrzeżenia o niezasadno-
ści wniosku sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym o weryfikację 
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Zdaniem Zespołu 
Orzekającego, brak było podstaw do przyjęcia, że istniały jakiekolwiek 
przesłanki obligujące organ wykonawczy do podejmowania działań zmie-
rzających nawet do analizy przyjętych przez miasto odstępstw od zakazu 
spożywana napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z prawem, 
adresatem wystąpienia pokontrolnego był bowiem organ samorządu tery-
torialnego, wobec którego NIK nie może kierować ocen opierających się 
na kryterium celowości. 

Odnośnie zastrzeżenia nr 4, zdaniem Zespołu Orzekającego, jako dokument 
prezentujący analizę problemów miasta związanych z alkoholem powinna 
być uznana „Diagnoza problemów uzależnień w Zakopanym” (dalej: Dia-

170  Uchwała z 25 listopada 2020 r., sygn. KPK-KPO.443.124.2020.
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gnoza). Tezy zawarte w Diagnozie znalazły odzwierciedlenie w miejskich 
programach rozwiazywania problemów alkoholowych na lata 2018 i 2019, 
o czym świadczą użyte w nich sformułowania i postulaty. W podsumowaniu 
Diagnozy, autorzy stwierdzili, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzają-
cych do stałej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz odpo-
wiednie kształtowanie zasad usytuowania i limitowania punktów sprzedaży, 
zwłaszcza w obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem problemów 
związanych ze sprzedażą alkoholu. Zespół Orzekający nie podzielił też oceny 
przyjętej w opisie stanu faktycznego, że Burmistrz nie prowadził analizy 
danych wynikających ze sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Komendy Powiatowej Policji oraz innych danych w tym temacie uzyska-
nych w toku prac urzędu. Prowadzenie takich analiz potwierdzają, zdaniem 
Zespołu Orzekającego, wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza oraz Pełnomocnika 
Burmistrza Miasta ds. rozwiazywania problemów alkoholowych i narkoma-
nii. Zespół Orzekający zauważył ponadto, że co prawda projekt uchwały przy-
gotowany przez Burmistrza nie zmniejszał liczby miejsc, w których mogła 
odbywać się detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych, to należy wziąć pod 
uwagę również wyniki konsultacji społecznych, w trakcie których do urzędu 
wpłynęły uwagi i opinie sugerujące, że przyjęty w projekcie limit zezwoleń 
powinien być zwiększony z uwagi na zagrożenia dla: rynku pracy, rynku 
turystycznego, dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.       

Rozpatrując zastrzeżenie nr 5, w nawiązaniu do rozstrzygnięcia przyjętego 
przy rozstrzygnięciu nr 1, Zespól Orzekający zauważył, że rola wyznaczona 
Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu gminy, w procesie legislacyj-
nym sprowadza się jedynie do przygotowania projektów uchwał. Uchwały 
podejmuje natomiast rada gminy, a zadaniem Burmistrza jest wykonywanie 
uchwalonych przez organ stanowiący przepisów prawa miejscowego. Jest 
on zatem związany treścią uchwały i odpowiedzialny za jej wykonywanie 
do momentu, w którym akt ten nie zostanie usunięty z obrotu prawnego. 
Biorąc pod uwagę, że akty prawa miejscowego dotyczące zarówno mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i okre-
ślający zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nie 
zostały dotychczas uchylone, kierowanie do jednostki kontrolowanej wnio-
sku o przygotowanie kolejnych aktów normatywnych dotyczących tej pro-
blematyki było nieuzasadnione.

Zespół Orzekający oddalił pozostałe zastrzeżenia.

Minister Zdrowia wniósł dwa zastrzeżenia, w których odniósł się do wnio-
sków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym. tj. wniosku nr 2, doty-
czącego przeprowadzenia ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia, oraz 
wniosku nr 3, dotyczącego zintensyfikowania prac nad Projektem Narodo-
wego Programu Zdrowia na lata 2021 i kolejne. Prezes NIK odmówił przy-
jęcia zastrzeżeń, jako zgłoszonych po upływie terminu171.    

W 51 wystąpieniach pokontrolnych z kontroli nr P/20/076 sformułowano 
ogółem 144 wnioski pokontrolne oraz 12 uwag. Z informacji o sposobie 
wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych wynika, że dotychczas 

171   Postanowienie z 7 grudnia 2020 r., sygn. LPO.410.006.07.2020.
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zrealizowano 71 wniosków (49,3%) oraz podjęto działania w celu realizacji 
kolejnych 43 wniosków (29,9%). Dotychczas nie zrealizowano 30 wniosków 
pokontrolnych (20,8%). W dwóch wystąpieniach pokontrolnych z kontroli 
nr R/19/005/LPO sformułowano ogółem osiem wniosków pokontrolnych. 
Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych 
wynika, że zrealizowano wszystkie wnioski. 

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.

Delegatura 
w Gdańsku 

Urząd Miejski  
w Słupsku

Krystyna  
Danilecka-Wojewódzka 
Prezydent Miasta

Beata Chrzanowska 
Przewodnicząca Rady

2. Urząd Gminy  
Trąbki Wielkie

Błażej Konkol  
Wójt Gminy

Zbigniew Leszczyński 
Przewodniczący Rady 

3. Urząd Miejski  
w Kartuzach

Mieczysław Grzegorz 
Gołuński 

Burmistrz Miasta 

Mariusz Treder 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

4. Urząd Miasta Rumi

Michał Pasieczny 
Burmistrz Miasta

Krzysztof Woźniak 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

5.

Delegatura  
w Katowicach

Urząd Gminy  
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha 
Wójt Gminy

Tadeusz Lazarek 
Przewodniczący  
Rady Gminy 

6. Urząd Miasta Tychy

Andrzej Dziuba 
Prezydent Miasta

Barbara Konieczna 
Przewodnicząca  
Rady Miasta

7. Urząd Miasta Żory

Waldemar Socha 
Prezydent Miasta

Piotr Kosztyła 
Przewodniczący  
Rady Miasta

8. Urząd Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec 
Burmistrz Miasta 

Jolanta Moćko 
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

9.

Delegatura 
w Poznaniu

Ministerstwo Zdrowia Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia

10.
Państwowa Agencja 
Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych

Katarzyna Łukowska  
p.o. Dyrektora Agencji 

11. Urząd Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny  
Prezes Urzędu

12. Urząd Miasta Kalisza

Krystian Kinastowski  
Prezydent Miasta

Tadeusz Skarżyński 
Przewodniczący  
Rady Miasta

13. Urząd Miejski Kościana

Piotr Ruszkiewicz  
Burmistrz Miasta Kościan

Dawid Olejniczak 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

14. Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek 

Piotr Długosz  
Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Basiński  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

15. Urząd Gminy  
Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy

Krystyna Semba 
Przewodnicząca  
Rady Gminy

16.

Delegatura 
w Krakowie

Urząd Miasta Zakopane

Leszek Dorula  
Burmistrz Miasta 

Jan Gluc  
Przewodniczący  
Rady Miasta 

17. Urząd Miasta Nowego Sącza

Ludomir Handzel   
Prezydent Miasta 
Iwona Mularczyk 
Przewodnicząca  
Rady Miasta 

18. Urząd Miasta i Gminy 
w Skawinie

Norbert Rzepisko  
Burmistrz Miasta i Gminy

Ewa Masłowska 
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

19. Urząd Miejski  
w Dąbrowie Tarnowskiej

Krzysztof Kaczmarski 
Burmistrz Miasta

Wiesław Mendys 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

20.

Delegatura  
we Wrocławiu

Urząd Gminy Rudna  

Adrian Wołkowski  
Wójt Gminy 

Joanna Bagińska 
Przewodnicząca  
Rady Gminy

21. Urząd Miejski 
w Świebodzicach

Paweł Ozga  
Burmistrz Miasta 

Halina Mądra  
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej

22. Urząd Miasta Bolesławiec

Piotr Roman  
Prezydent Miasta

Jarosław Kowalski  
Przewodniczący  
Rady Miasta

23. Urząd Miejski w Głogowie

Rafael Rokaszewicz  
Prezydent Miasta

Zbigniew Sienkiewicz 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

24.

Delegatura 
w Łodzi

Urząd Miasta i Gminy 
Działoszyn

Rafał Drab  
Burmistrz Miasta i Gminy

Kazimierz Środa  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

25. Urząd Miejski w Pabianicach 

Grzegorz Mackiewicz 
Prezydent Miasta

Krzysztof Rąkowski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

26. Urząd Miejski w Wieluniu

Paweł Okrasa  
Burmistrz Miasta

Tomasz Akulicz 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

27. Urząd Miejski w Łowiczu

Krzysztof Kaliński  
Burmistrz Miasta

Jacek Wiśniewski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

Kontrole przeprowadzone w ramach kontroli rozpoznawczej nr R/19/005/LPO

28.
Delegatura  
w Poznaniu

Urząd Gminy Komorniki  Jan Broda  
Wójt Gminy

29. Urząd Miasta i Gminy 
Września  

Tomasz Kałużny  
Burmistrz Miasta i Gminy
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjnych
Analiza stanu prawnego 

Kompetencje i obowiązki, związane z ograniczaniem spożycia i dostępno-
ści napojów alkoholowych zostały uregulowane głównie w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi172. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy zadaniem orga-
nów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, jest 
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napo-
jów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania oraz 
wspierania przedsięwzięć, które mają na celu zmianę obyczajów w zakre-
sie spożywania tych napojów, jak również działania na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu oraz usuwania następstw 
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności organizacji społecz-
nych i zakładów pracy w tej płaszczyźnie. Z art. 2 ust. 1 pkt 1–4 ustawy 
wynika, że zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje 
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 
tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspoka-
janie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działal-
ność wychowawczą i informacyjną; ustalanie odpowiedniego poziomu 
i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych 
do spożycia w kraju oraz ograniczanie dostępności alkoholu. Wymienione 
zadania są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o któ-
rym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (art. 2 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Wśród pod-
miotów je realizujących znajdują się organy gmin, Ministerstwo Zdrowia, 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Na poziomie gminy, ustawa przyznaje znaczące prawa oraz nakłada obo-
wiązki na organy gminy, które zobowiązane są do sporządzania projektów 
(wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz podejmowania uchwał 
(rady gmin) wykonawczych wynikających z tej ustawy, tj. aktów prawa 
miejscowego.

Przepisy ustawy zostały w sposób znaczący zmienione nowelizacją 
z 10 stycznia 2018 r.173, a intencją zmiany było zwiększenie wpływu orga-
nów gmin na ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na ich tere-
nie. Zmienione zostały przepisy: art. 12, art. 14 ust. 2a, 18 ust. 3a, art. 18 
ust. 7 pkt 8 i art. 181 ust. 4, dodano art. 14 ust. 2b i art. 18 ust. 3b; noweli-
zacja weszła w życie 9 marca 2018 r. Zgodnie z ustawą zmieniającą, pod-
jęte i obowiązujące uchwały rad gmin, w których ustalono liczbę punktów 
sprzedaży alkoholu i zasady ich usytuowania zachowywały moc do dnia 
wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie zmienionych przepisów 
ustawy, nie dłużej niż do 9 września 2018 r. Ważność wydanych przedsię-
biorcom zezwoleń (na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 181 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości), została zachowana na okres, na jaki zostały 

172  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm. (ustawa, ustawa o wychowaniu w trzeźwości).

173  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ustawa  
o wychowaniu   

w trzeźwości
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wydane. Przed zmianą przepisów art. 12 ust. 1 ustawy nakładał na radę 
gminy obowiązek określenia w uchwale liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz, a na 
podstawie art. 12 ust. 2 określenia zasad usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy 
na terenie gminy mieściła się jednostka wojskowa rady gminy zobowiązane 
były (na podstawie art. 12 ust. 3) do zasięgnięcia – przed podjęciem uchwał 
w sprawie liczby punktów i zasad usytuowania – do zasięgnięcia opinii wła-
ściwych dowódców garnizonów. 

Zmiana w zakresie art. 12 ust. 1 polegała nie tylko na określeniu liczby 
zezwoleń (w miejsce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych) ale 
również na uwzględnieniu w liczbie zezwoleń tych wydawanych na sprze-
daż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo. Przed noweliza-
cją przepis wyłączał spod regulacji dotyczącej określenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych te punkty, w których sprzedawany był 
alkohol o zawartości poniżej 4,5% oraz piwo. Powodowało to, iż sprze-
daż tego rodzaju alkoholi nie była w żaden sposób regulowana w ramach 
kompetencji przysługujących radzie gminy. Nowelizacja w tym zakresie 
wynikała z faktu, iż „obecnie 57,9%, zużywanego alkoholu, w przeliczeniu 
na 100% alkoholu, Polacy spożywają właśnie w postaci piwa, i to właśnie 
po piwo najczęściej sięga młodzież. Piwo jest (...), najbardziej dostępnym 
i – niestety – wysoce akceptowalnym społecznie środkiem psychoaktyw-
nym (...)”174. 

Od marca 2018 r. art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości sta-
nowi, że „rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 
ust. 3; zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży; zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”. Limit 
określony w uchwale obejmuje zatem wszystkie rodzaje napojów alko-
holowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 (napoje zawierające do 4,5% 
alkoholu oraz piwo, napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), napoje zawierające powyżej 18% alkoholu). Aktualna 
pozostała zasada określenia limitu odrębnie dla punktów sprzedaży napo-
jów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 
sprzedaży175.  

W gminach o dużej liczbie mieszkańców zjawiskiem powszechnym jest 
znaczna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym szcze-
gólnie w centrach miast. Jest to powód między innymi zakłóceń porządku 
publicznego, natomiast w tych częściach gminy, gdzie liczba punktów 
jest mniejsza – takie problemy nie występują, bądź występują sporadycz-
nie. Zwrócono uwagę na ten aspekt podejmowania uchwał w orzecznic-
twie, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

174  Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy, druk sejmowy nr 1988, s. 2.

175  Ibidem. 
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z dnia 9 stycznia 2018 r., w którym Sąd stwierdził, że „rada gminy określa 
w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży dla terenu gminy (miasta) 
jako całości. Liczba punktów sprzedaży oraz ich usytuowanie powinny być 
dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Jest to jedyne kryterium, które może mieć wpływ na ustalenie ilości 
przewidywanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odnosi się ono do liczby 
punktów sprzedaży w ujęciu całościowym, dotyczącym całego obszaru 
gminy, miasta.”176. 

Przepis art. 12 ust. 2 w brzmieniu po nowelizacji przewiduje kompetencję 
dla rady gminy w zakresie ustalenia dla różnych obszarów gminy, różnej 
liczby punktów sprzedaży. Zastosowanie takiego rozwiązania może słu-
żyć określeniu maksymalnego limitu, w stosunku do poszczególnych jed-
nostek pomocniczych gminy (sołectw, osiedli) w zależności od potrzeb, 
które stanowić powinny podstawę zróżnicowania limitów.  Będzie to miało 
wpływ na dystrybucję w różnych częściach gminy, a w związku z tym rów-
nież na liczbę zakłóceń ładu oraz porządku publicznego177. Istotne jest, 
że uchwała musi przewidywać ograniczenie dla całego obszaru danej jed-
nostki administracyjnej gminy (np. dzielnicy ustalonej statutem gminy). 

Podobnie jak do marca 2018 r. przepis art. 12 ust. 4 zawierał nakaz dosto-
sowania liczby punktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych do potrzeb ograniczania 
dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, również art. 12 ust. 7 w znoweli-
zowanym brzmieniu nakazuje obecnie aby maksymalna liczba zezwoleń, 
usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholo-
wych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniały posta-
nowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Nowością jest aby na podstawie gminnych programów usta-
lane były godziny sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. 

Z założeniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych powinny być zgodne również uchwały rady gminy 
w zakresie wprowadzenia odstępstw od zakazu sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych lub czasowego lub stałego zakazu 
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych 
w innych niewymienionych w ustawie miejscach, obiektach lub określo-
nych obszarach, podejmowane na podstawie art. 14 ust. 2b i ust. 6 ustawy. 

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości obowiązujące przed zmianą 
oraz po zmianie z 2018 r., w  podobny sposób określały zasady usytuowa-
nia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy, 
nie definiując jednak czym są „zasady usytuowania”. W sukurs przycho-
dzi w tym zakresie orzecznictwo w którym przyjęto, że „pod pojęciem 
„zasad usytuowania miejsc sprzedaży” należy rozumieć ich rozmieszcze-

176  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt. 
III SA/Kr 1739/16, (LEX nr 2424414).

177  Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy, druk sejmowy nr 1988, s. 2–3.
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nie w terenie, w szczególności usytuowanie względem miejsc chronionych, 
jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego, itp.”178. Niestety zdarza 
się, że rady gmin korzystając z braku definicji legalnej w podejmowanych 
uchwałach, określają zasady wydawania zezwoleń, lub też określają tech-
niczne warunki punktów sprzedaży179, mimo że tytuł wskazuje na zasady 
usytuowania.

Arbitralne i nieprecyzyjne przepisy prawa miejscowego w zakresie zasad 
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych mogą mieć źró-
dło w „niejednoznacznym określeniu sposobu mierzenia odległości mię-
dzy miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów 
chronionych. Określenie samej odległości między punktami sprzedaży 
alkoholu, a obiektami podlegającymi ochronie, bez jednocześnie bliższego 
określenia sposobu mierzenia tej odległości (od jakiego do jakiego punktu) 
stanowi zagrożenie dla prawidłowej realizacji celów określonych w art. 1 
i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, stwarza niebezpieczeństwo dowol-
ności w zakresie wydawania decyzji oraz braku równego traktowania pod-
miotów ubiegających się o zezwolenie”180. Obecne brzmienie art. 12 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości („rada gminy ustala, w drodze uchwały, 
zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych”) nie zmieniają stanu braku pewności co do tego w jaki 
sposób powinny być zasady usytuowania określone. Wskazanie, iż określe-
nie ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także 
ich usytuowania w szczególności względem miejsc chronionych, wymie-
nionych w art. 14 ust. 1 ustawy musi wynikać z założeń gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie stanowi 
remedium na brak precyzji lub dowolność w określaniu np. odległości mię-
dzy puntami sprzedaży napojów alkoholowych, a miejscami chronionymi.  
Należy przy tym mieć na względzie, że wprowadzenie szerszych niż wyni-
kające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości ograniczeń w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem zasad 
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie może mieć 
dowolnego charakteru. Organ stanowiący powinien ustalić jaki jest cha-
rakter miejsc, których obostrzenia miałyby dotyczyć, oraz jest zobligowany 
uzasadnić ich wprowadzenie181. 

178  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt. 
II GSK 3190/16 (LEX nr 2501932); także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt. II SA/Ke 130/17 (LEX nr 2321436) – „Zasady 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, mogą być 
określone przez radę gminy na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – o ile uczyni to zgodnie z upoważnieniem ustawowym. Należy 
przy tym podkreślić, że pod pojęciem »zasad usytuowania miejsc sprzedaży« należy rozumieć 
ich rozmieszczenie w terenie, w szczególności usytuowanie względem miejsc chronionych 
(…). Celem ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych jest wyłącznie szczególna ochrona pewnych miejsc lub obiektów, przed 
zagrożeniem jakie może stwarzać alkohol. Pojęcie to musi podlegać ścisłej wykładni językowej”.

179  Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy, druk sejmowy nr 1988, s. 3.

180  Zobacz: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
26 października 2016 r., sygn. akt II SA/Go 689/16 (Lex nr 2151019).

181  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt. 
II SA/Sz 366/18.
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Kolejnym novum był przepis art. 12 ust. 4 stanowiący, że „rada gminy może 
ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek 
pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 
a 6:00”. W granicach ustawowych rada gminy ma swobodę, na podstawie 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, określenia zakresu godzin, w których zakaże sprzedaży alkoholu. 
Istotne jest jednak, że nie może objąć zakazem określonych punktów lub 
miejsc sprzedaży - zakaz ma dotyczyć terenu całej gminy lub jej jednostki 
pomocniczej.

Przed zmianą ustawy z marca 2018 r. przepis art. 14 ust. 1–4 wskazywał 
katalog miejsc, w których sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych było zabronione. Tym samym przepisy ustawy wymieniały 
enumeratywnie, w jakich miejscach gminy alkoholu sprzedawać, poda-
wać i spożywać nie wolno, nie przyznając radzie gminy kompetencji 
do zmiany w tym zakresie. Obecnie – na mocy znowelizowanego art. 14 
ust. 2b istnieje możliwość wprowadzenia przez radę gminy,  w drodze 
uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstęp-
stwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie 
będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie poli-
tyki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz nie będzie 
zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak wskazano powyżej, 
uchwała rady gminy w zakresie ustalenia wyjątków od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych, wymaga uzasadnienia zawierającego m.in. odpo-
wiednie odniesienie się do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. 

Istotne są rygory jakim podlegać muszą uchwalane przez radę gminy akty 
prawa miejscowego. Podejmując uchwały w przedmiocie zasad usytuowa-
nia na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
rada „nie może wskazywać obiektów, na terenie których nie może być usy-
tuowany punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, gdyż wkra-
czałaby w ten sposób w zagadnienie zakazów, o którym mowa w art. 14 
powołanej ustawy. Nie są również dopuszczalne jakiekolwiek modyfika-
cje, w tym zawężanie ustawowego katalogu miejsc chronionych. Nadto 
uchwała, jako akt prawa miejscowego nie powinna zawierać postanowień 
stanowiących powtórzenie przepisów ustawowych. Stanowi to przekrocze-
nie delegacji ustawowej i skutkuje stwierdzeniem ich nieważności”182. 

Wobec powyższego, rada gminy została upoważniona na mocy obecnie 
obowiązującego art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości do podjęcia 
trzech rodzajów uchwał w sensie materialnym, tj.: w przedmiocie maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; o zasadach 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych; o ograniczeniu w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dwie pierwsze 

182  Zobacz: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2016 r., 
sygn. akt III SA/Łd 1286/15 (Lex nr 2038634).
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ze wskazanych uchwał mają charakter obowiązkowy, trzecia – ma charakter 
fakultatywny. Istnieje przy tym możliwość podjęcia przez radę gminy jednej 
uchwały zawierającej wszystkie elementy obligatoryjne oraz fakultatywny 
przewidziane w powołanym wyżej artykule; konieczne jest w takim przy-
padku takie precyzyjne określenie nazwy aktu prawa miejscowego. 

Wobec znacznej liczby regulacji w ustawie, wskazującej na konieczność 
zgodności podejmowanych uchwał z postanowieniami gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znaczenie tego 
dokumentu jest doniosłe, jako, że wpływa on w istocie na szereg podejmo-
wanych przez organ uchwałodawczy przepisów prawa miejscowego. Tym 
bardziej więc uwaga opracowujących treść programu, a następnie człon-
ków rad gmin winna być skierowana na dogłębną analizę sytuacji w gminie 
oraz dokładne opisanie wniosków z niej płynących, tak aby autorzy projek-
tów uchwał nie mieli wątpliwości jakie wskazania dla regulowanej przez 
nich sfery życia gminy wypływają z treści programu. Poza wskazanymi 
wyżej przepisami dotyczącymi regulacji w uchwałach dotyczących zaka-
zów sprzedaży,  podawania i spożywania napojów alkoholowych, kwestie 
dotyczące treści gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych zawarto w art. 41 ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości organ wydający 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta), właściwy ze względu na lokalizację tego punktu lub, na podstawie 
jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwolenia. Kontrolą objęte jest przestrzeganie 
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, w szczególności: przestrzegania na terenie punktu sprzedaży prze-
pisów o dozwolonych formach reklamy i promocji napojów alkoholowych 
oraz uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Zgodnie z art. 183, do tej  kontroli  stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 
Prawo przedsiębiorców183, w  związku z czym każdą kontrolę poprzedzać 
powinno pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze jej prze-
prowadzenia (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 Prawa 
przedsiębiorców). W przypadku powzięcia informacji uzasadniających 
przeprowadzenie kontroli, w związku z koniecznością przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpiecze-
nia dowodów jego popełnienia, na podstawie  art. 48 ust. 11 pkt 2, możliwe 
jest odstąpienie od zawiadomienia. 

W świetle przepisów art. 43 i art. 45 ustawy, organ wykonawczy gminy 
zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań mających na celu nało-
żenie grzywny, w przypadkach naruszenia wskazanych przepisów ustawy. 
I tak z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynika, że kto sprzedaje 
lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo 

183  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.).
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bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie; 
a zgodnie z art. 45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kto wbrew postano-
wieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 (…) nie uwidacznia informacji o szko-
dliwości spożywania alkoholu podlega karze grzywny. Ustalenia kontroli 
zamieszcza się w protokole kontroli184. Niezależnie od przepisów wskazu-
jących na skutek w postaci grzywny, organ wydający zezwolenie dyspo-
nuje narzędziami do jego cofnięcia w przypadkach wskazanych w ustawie, 
a stanowiących naruszenie zasad określonych w zezwoleniu lub warunków 
sprzedaży napojów alkoholowych, wynikających z ustawy; przesłanki cof-
nięcia wymieniono w art. 18 ust. 10.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym185 
Narodowy Program Zdrowia jest dokumentem ustanawianym w celu reali-
zacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (…).

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020186 nakładał na jednostki 
samorządu terytorialnego zadania regulacyjne i obowiązek zapewnienia 
skutecznego egzekwowania przepisów, w tym zmniejszenie dostępności 
fizycznej i ekonomicznej alkoholu oraz zapewnienie skutecznego przestrze-
gania prawa w zakresie m.in. dystrybucji, reklamy, promocji i spożywania 
napojów alkoholowych (dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3. Narodowego Programu 
Zdrowia). Narodowy Program Zdrowia zobowiązywał do realizacji zadań 
służących ograniczaniu spożycia napojów alkoholowych również inne pod-
mioty, w tym: Ministra Zdrowia, Państwową Agencję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości w art. 21 ust. 1 pkt 3 podaje defini-
cję legalną pojęcia „reklama napojów alkoholowych”, definiując ją jako 
publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych 
lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficz-
nych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących 
się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popu-
laryzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Za reklamę nie 
uważa się natomiast (w świetle ustawy) informacji używanych do celów 
handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obro-
tem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Jak stanowi prze-
pis art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabroniona jest 
na obszarze kraju reklama i promocja napojów alkoholowych, z wyjątkiem 
piwa (którego reklama i promocja jest dozwolona), pod warunkiem że: nie 
jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich, nie łączy 
spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojaz-
dami, nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, 
jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywa-
nia konfliktów osobistych, nie zachęca do nadmiernego spożycia alko-
holu, nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu 

184  Art.  53 ustawy Prawo przedsiębiorców.

185  Dz. U z 2019 r. poz. 2365, ze zm.

186  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

Narodowy  
Program Zdrowia

Prawne aspekty 
reklamy napojów 

alkoholowych
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w negatywny sposób, nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napo-
jach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju 
alkoholowego, nie wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relak-
sem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życio-
wym. Zakaz reklamy i promocji (zgodnie z art. 131 ust. 8) dotyczy również 
wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producen-
tów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom deta-
licznym. 

Zakazana na mocy przepisu art. 131 ust. 2 jest reklama i promocja piwa 
(o której mowa w  ust. 1) prowadzona: w telewizji, radiu, kinie i teatrze mię-
dzy godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organi-
zatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania 
tej imprezy, na kasetach wideo i innych nośnikach, w prasie młodzieżowej 
i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach 
reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzysty-
wanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą 
widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu 
lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim, przy udziale małoletnich. Jak 
z powyższego wynika reklama, której powierzchnia w co najmniej 20% jest 
zajęta przez widoczne i czytelne napisy, zawierające informacje albo o szko-
dliwości spożycia alkoholu, albo o zakazie sprzedaży  osobom małoletnim 
spełnia warunki reklamy dozwolonej.   

Kwestie reklamy porusza również art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji187, stanowiąc, że czy-
nem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności 
reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchy-
biająca godności człowieka; reklama wprowadzająca klienta w błąd 
i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub 
usługi; reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie 
lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci; wypo-
wiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wra-
żenie neutralnej informacji; reklama, która stanowi istotną ingerencję 
w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów naga-
bywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nieza-
mówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu 
informacji. Jak wynika z przepisu art. 17 tej ustawy, czynu nieuczciwej 
konkurencji dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przed-
siębiorca, który reklamę opracował.

Analiza uwarunkowań organizacyjnych  

Sprawne działania w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych 
wymagają dokonania podziału na organizatorów zadań i bezpośred-
nich realizatorów. Organizacja zadań wynikających z przepisów ustawo-
wych spoczywa na administracji publicznej: rządowej i samorządowej. 
Na szczeblu centralnym zadania takie realizują m.in. Minister Zdrowia, 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne 

187  Dz. U. z 2020 r. poz. 1913.

Zakres zdań 
organów centralnych 
i naczelnych
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podmioty i instytucje wskazane w Narodowym Programie Zdrowia. Więk-
szość z zadań jest realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego, 
a zwłaszcza samorząd gminny.

Minister Zdrowia jest podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie 
i ewaluację Narodowego Programu Zdrowia (dział XII), dokumentu przy-
jętego w celu realizacji polityki zdrowia publicznego, opierającym się 
(zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym) na współdziała-
niu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą 
spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego). Zadania te obej-
mują m.in.:  monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń 
zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;  edu-
kację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, 
w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych; promocję zdrowia; 
profilaktykę chorób; działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub 
ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w śro-
dowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; inicjowanie i prowadzenie 
badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego (art. 2 ustawy o zdro-
wiu publicznym). Ministrowi Zdrowia powierzono też zadania regulacyjne 
i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów, w tym zmniejsza-
nie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu, podjęcie działań legislacyj-
nych mających na celu ograniczenie reklamy napojów alkoholowych (Dział VI, 
pkt 3.1.3. ppkt 1 i 4 Narodowego Programu Zdrowia). 

Minister w ramach koordynacji zadań z zakresu zdrowia publicznego m.in. 
monitoruje ich realizację; analizuje roczne informacje o zrealizowanych lub 
podjętych w danym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego; sporzą-
dza informacje o zadaniach dotyczących zdrowia publicznego zrealizowa-
nych lub podjętych w danym roku, wraz z ich ewaluacją.  Do monitorowania 
realizacji zadań i analizy rocznych informacji, Minister może powołać 
zespoły robocze składające się z osób posiadających wiedzę i doświad-
czenie związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego (art. 4 
ustawy o zdrowiu publicznym).  

Wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji zostały określone w dziale 
XII Narodowego Programu Zdrowia, przy czym ewaluacja powinna być pro-
wadzona w trakcie całego czasu realizacji Programu, a aktualne wartości 
wskaźników monitorowania mają być publikowane na stronie minister-
stwa zdrowia. Wskaźniki ewaluacji i oceny realizacji Narodowego Pro-
gramu Zdrowia oraz oczekiwane wartości najistotniejszych wskaźników 
ujęto w pkt 1 działu XII (np. założono że oczekiwana wartość życia w per-
spektywie 2020 roku co najmniej dorówna dynamice przyrostu do średniej 
europejskiej (według danych GUS i Eurostat). Wskaźniki monitorowania 
celu strategicznego nieprzyporządkowane do pojedynczego celu operacyj-
nego ujęto w pkt 2, natomiast wskaźniki monitorowania poszczególnych 
celów operacyjnych ujęto w pkt 3 Programu. I tak, w przypadku celu ope-
racyjnego 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używa-
niem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi, są to m.in.: umieralność spowodowana nad-
używaniem alkoholu oraz całkowite spożycie alkoholu. 

Minister Zdrowia 
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Do zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych należą m.in. 
(dział XI Programu): 
–  prowadzenie monitorowania i ewaluacji Programu (we współpracy 

z Radą do spraw Zdrowia Publicznego oraz Komitetem Sterującym 
Programu), a w przypadku uzyskiwania niezadowalających wyników 
funkcjonowania proponowanych rozwiązań, otrzymania danych wskazu-
jących na nieskuteczność działań w trakcie realizacji zadania lub stwier-
dzenia braku komplementarności z innymi zadaniami realizowanymi 
przez podmioty uczestniczące w ochronie zdrowia publicznego, opraco-
wywanie propozycji zmian Narodowego Programu Zdrowia lub ustawy 
o zdrowiu publicznym (jako realizatora wskazano ministerstwo zdrowia 
oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministra 
Zdrowia (pkt 3);

–  prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowa-
nych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających 
prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży (jako realizatora 
wskazano podmioty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych przez 
Ministra Zdrowia) (pkt 17);

–  wykrywanie i definiowanie zagrożeń, które nie są  wystarczająco objęte 
działaniami, oraz formułowanie rekomendacji umożliwiających zmianę 
Narodowego Programu Zdrowia, oraz wypracowanie zaleceń dotyczą-
cych realizacji zadań po 2020 r. (jako realizatora wskazano Ministra 
Zdrowia) (pkt 21).

Organy administracji rządowej (z wyłączeniem wojewody), agencje wyko-
nawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące 
w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekazują ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczną 
informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach 
z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda na podstawie rocznych infor-
macji o zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorial-
nego zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, przygotowuje informację 
zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych 
zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, i przekazuje, wraz 
z informacjami o zadaniach zrealizowanych przez niego w okresie obję-
tym sprawozdaniem, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 
30 września każdego roku. Informacje te zawierają m.in. wskazanie reali-
zowanego celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia dla podję-
tych lub zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego; opis zadań 
z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym 
roku;  wskazanie źródeł i wysokości finansowania zadań zrealizowanych 
lub podjętych w ubiegłym roku (art. 12 ust. 1–7 ustawy o zdrowiu publicz-
nym). Na podstawie powyższych informacji oraz opinii, minister zdrowia 
sporządza, co dwa lata, informację o zrealizowanych lub podjętych zada-
niach z zakresu zdrowia publicznego, zawierającą ocenę zgodności zreali-
zowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 
z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Sposób przekazywania 
informacji oraz wzór dokumentu zawierającego taką informację określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizo-
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wanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego188 (art. 12 
ust. 8 ustawy o zdrowiu publicznym). Zadaniem Ministra Zdrowia jest także 
– na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym – przygo-
towanie projektu Narodowego Programu Zdrowia.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jed-
nostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwym 
do realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 
Do jej zadań należy m.in. prowadzenie działalności informacyjno-eduka-
cyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych 
metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielanie 
merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i oso-
bom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych (art. 3 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości). Zadania te, w myśl regulaminu organizacyjnego Agencji189, 
są realizowane w szczególności poprzez: wspieranie społeczności lokalnych 
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu nietrzeźwo-
ści w miejscach publicznych, w tym: wspieranie lokalnych systemów roz-
wiązywania problemów alkoholowych – działania na rzecz podniesienia 
poziomu merytorycznego działań gminnych i jakości realizacji gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; opra-
cowywanie raportów dotyczących działalności gmin w zakresie rozwiązy-
wania problemów alkoholowych; udzielanie pomocy prawnej samorządom 
gminnym w zakresie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwo-
leń oraz innymi regulacjami dotyczącymi lokalnych ograniczeń w dostę-
pie do alkoholu, działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej; moni-
torowanie prowadzonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych 
poprzez działania na rzecz ograniczenia prowadzonej niezgodnie z obowią-
zującym prawem reklamy190; prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej 
w zakresie problemów alkoholowych, w tym: podnoszenie świadomości 
społecznej w zakresie wpływu nadużywania alkoholu na stan zdrowia; 
zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim poprzez modelowanie 
właściwych postaw wśród sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu; 
organizowanie edukacyjnych kampanii społecznych, dotyczących proble-
matyki alkoholowej modelującej właściwe postawy wobec spożycia, sprze-
daży alkoholu i innych zjawisk dotyczących problemów alkoholowych191; 
monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakre-
sie, w tym przygotowanie raportu statystycznego dotyczącego działalności 
samorządów gminnych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-
wych192; inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych 

188  Rozporządzenie z 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2216). 

189  Regulamin organizacyjny Agencji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2010 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(Dz. Urz. MZ nr 8, poz. 48, ze zm.). 

190  § 1 pkt 6 regulaminu organizacyjnego Agencji.

191  § 1 pkt 7 regulaminu organizacyjnego Agencji.

192  § 1 pkt 8 regulaminu organizacyjnego Agencji. 
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i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych, realizowane poprzez 
prowadzenie badań, służących diagnozowaniu spożycia napojów alkoho-
lowych w Polsce, szkód i problemów wynikających z nadużywania alkoholu 
oraz monitorowanie problemów alkoholowych w Polsce193; obsługa pro-
gramów merytorycznych i inne działania, w tym współpraca międzynaro-
dowa, również w zakresie: przygotowywania oraz opiniowania projektów 
aktów normatywnych oraz projektów założeń dotyczących alkoholu i pro-
blemów z nim związanych; opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz 
wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania proble-
mów alkoholowych194. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
do zadań Agencji należy opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów 
prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu 
i problemów alkoholowych; w związku z tym obowiązkiem oraz realizu-
jąc cel ustawy o wychowaniu w trzeźwości Agencja wykorzystując wyniki 
badań ukierunkowanych na zagadnienie dostępności (fizycznej i eko-
nomicznej) napojów alkoholowych w Polsce i wpływu dostępności tych 
napojów na wielkość ich spożycia, zachowania, stan zdrowia, zachorowania 
i inne zjawiska oddziałujące na społeczeństwo, ma za zadanie inicjowanie 
działań legislacyjnych, opiniowanie projektów i uczestniczenie w pracach 
legislacyjnych oraz przygotowywanie lub opiniowanie planów działań. 

W sytuacji powzięcia wiedzy o naruszeniach art. 131 (niedozwolona 
reklama) lub art. 15 (zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt), na podstawie art. 3 ust. 3 
pkt 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Agencja ma obowiązek podejmo-
wać interwencje oraz występować w tych sytuacjach przed sądem w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego. 

Narodowy Program Zdrowia wskazuje również Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dział VI, pkt 3.1.3. ppkt 2), jako podmiot realizujący zada-
nie: zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie reklamy 
napojów alkoholowych. Prezes Urzędu jest centralnym organem admini-
stracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumen-
tów, nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów (art. 29 ust. 1 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). Do zakresu działania Prezesa 
Urzędu należy m.in.: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsię-
biorców przepisów ustawy; wydawanie decyzji w sprawach praktyk ogra-
niczających konkurencję oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów 
projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumen-
tów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony kon-
kurencji i konsumentów,  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczegól-
ności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej 
Urzędu (art. 31 pkt 1, 2, 8, 13 i 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów). W przepisie art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-

193  § 1 pkt 9 regulaminu organizacyjnego Agencji. 

194  § 1 pkt 10 regulaminu organizacyjnego Agencji. 
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mentów zawarto otwarty katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, w tym czyny nieuczciwej konkurencji (pkt 3). Zgodnie z defi-
nicją legalną (art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 
czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub 
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsię-
biorcy lub klienta, a czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy 
(art. 16 ust. 1 pkt 1) jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi 
obyczajami lub uchybiająca godności człowieka (np. czynem nieuczciwej 
konkurencji w zakresie reklamy jest obejście ustawowego zakazu reklamy 
określonych towarów, przez ukrycie jej pod formą reklamy dozwolonej). 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
reakcją Prezesa Urzędu na zawiadomienie (na podstawie art. 100 ust. 1) 
o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy kon-
sumentów musi być przesłanie zawiadamiającemu pisemnej informa-
cji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. Takie 
zawiadomienia są dla Prezesa Urzędu źródłem wiedzy o ewentualnych zja-
wiskach, które mogą stanowić naruszenie art. 24 ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów (zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów).  

Sygnały o naruszaniu przepisów w zakresie zbiorowych interesów konsu-
mentów mogą – zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 48 ust. 1 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów – prowadzić do wszczęcia przez  
Prezesa Urzędu z urzędu (postanowieniem) postępowania wyjaśniającego, 
w sytuacji kiedy okoliczności wskazywały na możliwość naruszenia prze-
pisów ustawy w tym obszarze. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 postępowa-
nie wyjaśniające może mieć na celu w szczególności wstępne ustalenie,  
czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorcy mają obowiązek 
przekazywania informacji żądanych przez Prezesa Urzędu (na podstawie 
art. 49a ust. 1), a wraz z kompetencją wynikającą z art. 48 ust. 1 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, oba narzędzia mogą służyć szyb-
kiemu rozstrzygnięciu ewentualnych wątpliwości dotyczących naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów w zakresie reklam i promocji napo-
jów alkoholowych. Postępowanie wyjaśniające może poprzedzać wszczęcie 
postępowania m.in. w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy kon-
sumentów (art. 47 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronienie konkurencji i konsumen-
tów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 
to godzące w nie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowa-
nie przedsiębiorcy, w szczególności: naruszanie obowiązku udzielania kon-
sumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji i nieuczciwe praktyki 
rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji (art. 24 ust. 2 ustawy). 

W sytuacji stwierdzenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów, 
w tym w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych, na podsta-
wie art. 26 ust. 1 ustawy Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki 
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za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniecha-
nie jej stosowania, może ona określić środki usunięcia trwających skut-
ków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia 
wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia 
jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie okre-
ślonej w decyzji. Zgodne z art. 81 ust. 1 ww. ustawy od decyzji Prezesa 
Urzędu przedsiębiorcy służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli Prezes Urzędu uzna pod-
stawy odwołania (art. 81 ust. 3 tej ustawy) może uchylić lub zmienić swoją 
decyzję w całości lub w części. W przypadku przekazania (art. 81 ust. 2 
tej ustawy) odwołania do Sądu Okręgowego dalsze postępowanie toczy się 
na zasadach określonych w przepisach działu IVa, tj. od art. 47928 ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego. Od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie, w zwykłym trybie instancyjnym, zatem również możliwe jest również 
złożenie skargi kasacyjnej od wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Naj-
wyższego (na zasadach określonych w przepisach od art. 3981 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących 
naruszania zbiorowych interesów konsumentów stanowi również realiza-
cję obowiązku zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa w zakresie 
reklamy i promocji napojów alkoholowych, do czego zobowiązuje Prezesa 
Urzędu przepis pkt 3.1.3 ppkt 2 Narodowego Programu Zdrowia. 

Prezes Urzędu, na podstawie art. 31 a ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów może publikować w biuletynie informacji publicznej Urzędu 
wyjaśnienia i interpretacje, skierowane do konsumentów lub przedsiębior-
ców, w sprawach związanych z naruszeniem zbiorowych interesów kon-
sumentów, dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych. 
Jest to narzędzie, które może służyć pomocą przedsiębiorcom w zakresie 
zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych. Na podstawie art. 73a 
wymienionej ustawy Prezes Urzędu może wydać postanowienie w spra-
wie podania do publicznej wiadomości informacji o istnieniu szczególnie 
uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naru-
szającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne 
straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Infor-
macje takie Prezes może publikować w biuletynie informacji publicznej 
lub na stronie Urzędu. Uprawnieniem Prezesa jest przedstawianie sądom 
poglądów w sprawach dotyczących naruszeń zbiorowych interesów kon-
sumentów, związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych  
(w oparciu o przepis art. 31 d ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów) na podstawie rzetelnie przeprowadzonej analizy danego zagadnienia, 
z uwzględnieniem istnienia interesu publicznego. 

Realizując dyspozycję Narodowego Programu Zdrowia (dział VI, pkt 3.1.3 
ppkt 2) Prezes Urzędu ma obowiązek przygotowywania lub zlecania przy-
gotowania projektów rządowych programów lub aktów prawnych, zawiera-
jących propozycje wprowadzenia nowych lub zmianę istniejących działań, 
zadań, rozwiązań etc., służących zapewnieniu skutecznego przestrzegania 
prawa w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych.
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Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych jest zadaniem własnym gmin. Do zadań tych należy 
m.in. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okre-
ślonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (art. 41 ust. 1 
pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Realizacja zadań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest prowadzona 
w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego 
cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program 
jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług spo-
łecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jed-
nostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika (art. 41 

ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym 
w art. 41 ust. 1 tej ustawy (art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści). W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych (art. 41 ust. 4 ustawy). Narodowy Program Zdrowia 
powierza natomiast gminom zadania regulacyjne i zapewnienie skutecz-
nego egzekwowania przepisów, w tym: zmniejszenie dostępności fizycznej 
i ekonomicznej alkoholu; zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa 
w zakresie dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alko-
holowych (dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3).   

Samorząd gminny 
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej  
działalności

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310).

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2365, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 30, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.), obowiązująca do 29 kwietnia 2018 r.  

12. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1292, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2523).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w spra-
wie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa 
napisów informujących o szkodliwości spożywana alkoholu lub o zaka-
zie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1950). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1492). 

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

17. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. Urz. MZ 
z 2010 r. Nr 8, poz. 48, ze zm.).
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6.4.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej 
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Polityki Regionalnej
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 

10. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
11. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej
12. Minister Zdrowia
13. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
14. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (wersja elektroniczna)
15. Przewodniczący rad miast i gmin (wersja elektroniczna)



ZAŁĄCZNIKI

79

6.5.  Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 24 lutego 2021

NKM.0910.4.2020.11.KCZ

Pani
Małgorzata Motylow
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli P/20/076 Ograniczanie spożycia napojów 
alkoholowych i Informacji Najwyższej Izby Kontroli (dalej „NIK”) o wynikach kontroli 

przekazanej przy piśmie o znaku: LPO.430.006.2020, poniżej przedkładam stanowisko 

do ww. dokumentu.

W odniesieniu do wniosków z ww. kontroli, skierowanych do Ministra Zdrowia 

w Informacji o wynikach kontroli, podnieść należy, że wnioski te są dalece bardziej 

szczegółowe niż wnioski przekazane do Ministra Zdrowia w wystąpieniu pokontrolnym.

W odniesieniu do wniosków wynikających z ww. kontroli należy ponownie podkreślić, 

że polityka przeciwalkoholowa jest prowadzona przez Radę Ministrów, a nie wyłącznie 

przez Ministra Zdrowia. Działania, które są analizowane w Ministerstwie Zdrowia, będą 

rozpatrywane w kontekście sformułowanych wniosków.

Wskazania wymaga, że wnioski przekazane w Informacji o wynikach kontroli obejmują 

swoim zakresem szersze grono organów administracji rządowej oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Przedstawione wnioski zostaną poddane analizie, jednak ze względu na wspomniany 

już charakter obejmujący funkcjonowanie także innych organów administracji rządowej, 
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niezbędne jest poddanie ich wielostronnym konsultacjom. Przykładowe kwestie, które 

powinny zostać poddane dyskusji to m.in.:

1) wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych, który jest 

związany z ingerencją w przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, 

którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, a w przypadku 

wprowadzenia postulowanego całkowitego zakazu – likwidacja tych przychodów 

(podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą 

opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

wynikającej z tej usługi – wpływy te stanowią przychody Funduszu);

2) pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym wyłącznej 

właściwości do określania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych lub 

wprowadzenie znaczących ograniczeń w tym zakresie, oraz ingerencja 

w dotychczasowe upoważnienie do uchwalania ograniczeń w nocnej sprzedaży 

napojów alkoholowych (obecnie jednostki samorządu terytorialnego mogą 

ustanawiać ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej 

w godzinach 2200 a 600).

Ponadto, w odniesieniu do wniosku dotyczącego ustawowego ustalenia maksymalnej 

liczby mieszkańców na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych, wskazać należy, 

że postulat ten nie był dotychczas przedmiotem rozważań Ministra Zdrowia, a jego 

rozpatrzenie będzie wiązało się z przeprowadzeniem nie tylko analizy dotyczącej 

aktualnych wskaźników w tym zakresie na terenie kraju, lecz także rozwiązań i dobrych 

praktyk stosowanych na arenie międzynarodowej.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, iż będą podjęte kroki celem pozyskania 

stanowisk organów, których postulowane zmiany również dotyczą oraz, że zostaną one 

poddane dalszej analizie. Następnie, zależnie od decyzji politycznych dotyczących tej 

problematyki, zgodnie z regulaminowym sposobem prowadzenia prac legislacyjnych, 

będą mogły zostać podjęte ewentualne prace legislacyjne.

Niezależnie od powyższego, podkreślić należy pozytywne trendy obserwowane 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyniki 

ogólnopolskiego badania ESPAD z 2019 r. (European School Survey Project on Alcohol 

and Drugs), porównane z wynikami wcześniejszych badań w zakresie picia alkoholu 

przez młodzież, wykazują kontynuację trendu spadkowego. W zakresie wskaźników 

picia alkoholu obserwowano proces zacierania się różnic związanych z płcią, który 

doprowadził do zrównania się kilku wskaźników używania tej substancji przez 
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dziewczęta i chłopców. W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotować 

trzeba powolną, ale konsekwentną pozytywną tendencję zmniejszania się odsetków 

uczniów określających swój dostęp jako bardzo łatwy. Ponadto zmniejszają się też 

odsetki uczniów dokonujących zakupów takich napojów alkoholowych, jak: piwo czy 

wódka. Zmiany w ocenach dostępności napojów alkoholowych w młodszej grupie 

polegają na konsekwentnym spadku odsetków uczniów deklarujących bardzo łatwy 

dostęp do piwa i do wina w całym okresie 1995-2019. Wedle ocen respondentów 

dostępność wódki rosła w latach 1995-2003, po czym spadała do 2019 r. W opiniach 

uczniów ze starszej grupy 2019 r. przyniósł spadek w ocenach dostępności wszystkich 

napojów alkoholowych.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia będzie również bacznie obserwował 

i analizował efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r. opłaty związanej 

z zaopatrywaniem się w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, mającej na celu eliminację utrwalających 

się niekorzystnych wzorców spożywania alkoholu, przekładających się na rosnącą 

konsumpcję alkoholu w opakowaniach o małej objętości przez różne grupy społeczne, 

w tym osoby zatrudnione i przez okres całego dnia – w przeciwieństwie 

do alkoholu w opakowaniach o większej objętości. Opłata wprowadzona z inicjatywy 

Ministra Zdrowia stanowi narzędzie z zakresu polityki fiskalnej służące promocji 

prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


