
SZANOWNI PAŃSTWO, 
DRODZY SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W swojej codziennej pracy spotykają Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby 
kupić w Waszym sklepie, kawiarni, restauracji lub pubie napoje alkoholowe. Kierujemy do 
Państwa  ten  list,  aby  zwrócić  uwagę  na  zagrożenia  wynikające  ze  sprzedaży  alkoholu 
osobom nieletnim i prosić o przestrzeganie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania 
się sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych osobom do lat  18.  Sprzedając napoje 
alkoholowe małoletniemu, biorą  Państwo na siebie  odpowiedzialność za skutki  -  często 
katastrofalne-  picia  przez  niego  tych  trunków.  Apelujemy,  aby  byli  Państwo 
odpowiedzialnymi sprzedawcami! Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, iż dorosły wygląd 
nie  zawsze  oznacza  pełnoletniość,  dlatego  też  w  art.  15  ust.  2  ustawy  o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, daje państwu prawo sprawdzania dowodu 
tożsamości.
Art.15.ust.2: „W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub 
podający  napoje  alkoholowe  uprawniony  jest  do  żądania  okazania  dokumentu  
stwierdzającego wiek nabywcy”. 

Sprzedawcy rzadko widzą efekty sprzedaży alkoholu nieletnim. Dziecko wychodzi ze 
sklepu,  a  wraz  z  nim  znika  problem  dla  sprzedawcy.  Podczas  obrad  I  Kongresu 
Demograficznego  w  Polsce,  prezentowane  były  niepokojące  dane  dotyczące  inicjacji 
alkoholowej młodzieży. Wynika z nich, iż obniżył się wiek inicjacji alkoholowej - jeszcze 
kilka lat temu mieścił się w przedziale 14-15 lat, obecnie dotyczy dzieci w wieku 9-12 lat. Od 
kilku lat  systematycznie  rośnie  liczba nastolatków zatrzymanych w izbach wytrzeźwień. 
Gwałtownie  rośnie  również  liczba  przestępstw  popełnianych  przez  niepełnoletnich  pod 
wpływem  alkoholu. Sprzedawcy  alkoholu  wiedzą,  co  myśli  i  czuje  rodzic  dziecka,  gdy 
pojawia się zagrożenie. Sami są w większości rodzicami. Mimo to niektórzy nie wahają się 
i sprzedają alkohol nieletnim. Wynika to z przemożnej chęci zysku, która przesłania takie 
wartości jak odpowiedzialność, uczciwość i poszanowanie praw. Tolerancja osób dorosłych 
na  sprzedaż  alkoholu  dzieciom  przybrała  formę  jawnego  przyzwolenia.  Nawet  jeśli 
dochodzi  do  jakiejś  reakcji  to  mają  one  mało  zdecydowany  charakter  i  ograniczają  się 
zwykle do pouczeń. Brak zdecydowanej, zabraniającej postawy osób dorosłych wobec picia 
alkoholu  przez  nastolatków  tworzy  atmosferę  sprzyjającą  wzrostowi  rozpowszechniania 
takich  zachowań. Wiemy,  że  wśród Państwa jest  wielu  uczciwych  sprzedawców,  którzy 
oprócz  roli  handlowca  stawiają  się  w roli  obywatela  i  zwracają  uwagę  komu sprzedają 
alkohol. 

Chcemy,  aby  szeregi  odpowiedzialnych  i  rzetelnych  sprzedawców  stale  się 
zwiększały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie 
tylko  przestępstwo,  ale  także  wielka  szkoda  wyrządzona  młodemu  człowiekowi,  jego 
rodzicom i najbliższym. 

            Z poważaniem
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