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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(druk nr 1074 S)

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

Art. 131.
1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem

piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich,
2) nie przedstawia osób małoletnich,
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem

stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny

sposób,
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy

wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,
8) nie wywołuje skojarzeń z:

a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.

2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
[1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy

prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w
trakcie trwania tej imprezy;]

<1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 23:00;>
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
[5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach

wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20 % powierzchni reklamy zajmować będą



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany

widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie
sprzedaży alkoholu małoletnim;]

<5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach
wykorzystywanych do reklamy, lub które mogą być wykorzystywane do reklamy;>

6) przy udziale małoletnich.
<2a. W określonych miejscach, obiektach lub na obszarach gminy, ze względu na ich

charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz prowadzenia
reklamy i promocji piwa, o której mowa w ust. 1.>

3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt
graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem
napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju
alkoholowego.

4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim
wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub
opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych
oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których
zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających od 8 % do 18 % alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez
umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie,
produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub
dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

[6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem,
iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów
zawierających do 18 % alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie
prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci
ludzkiej.

7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez
producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność
stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8 % do 18 %
alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów
zawierających powyżej 18 % alkoholu.]

<6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod
warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub
dystrybutora napojów zawierających do 18 % alkoholu lub jego znaku towarowego,
a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z
wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej. Informowanie takie nie może być
prowadzone między godziną 6:00 a 23:00.

7. Zabrania się informowania o innym niż określone w ust. 5 i 6 sponsorowaniu przez
producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych.>

8. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych
przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów
alkoholowych klientom detalicznym.

9. Zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych
prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów
prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
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10. Zakazy określone w ust. 1-8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu
reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy
jej prezentacji.

[11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść,
wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów
informujących o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu
małoletniemu, mając na względzie ograniczenie spożycia alkoholu oraz przeciwdziałanie
alkoholizmowi wśród młodzieży.]

Art. 14.
1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

[1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich;]

<1) na terenie szkół, placówek systemu oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli,
domów studenckich, ośrodków, w których prowadzone są turnusy rehabilitacyjne,
domów pomocy społecznej, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;>

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;
5) (uchylony);
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również

w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek
wojskowych[.] <;>

<7) na stadionach i w innych obiektach sportowych;
8) na terenie kąpielisk i pływalni;
9) w zakładach opieki zdrowotnej;

10) w stacjach paliw.>
1a. (uchylony).
2. (uchylony).
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z

wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych
napojów.

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 %
alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w
domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może
się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w
miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze
względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

7. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej, w drodze rozporządzenia, określą zasady i warunki sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze
międzynarodowej, w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w
międzynarodowych portach morskich i lotniczych.
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8. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wypadki i
okoliczności, w których, uwzględniając zwyczaje międzynarodowe, dopuszczalne jest
podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

<Art. 432.
Kto wbrew zakazowi wprowadzonemu na podstawie art. 131 ust. 2a prowadzi reklamę
lub promocję piwa podlega karze grzywny.>

Art. 452.
[1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów

alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131

ust. 5 i 6,
podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych.]

<1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 ust. 1-2 i 3-10 prowadzi reklamę
lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy
masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6,

podlega grzywnie od 10 000 do 1 000 000 złotych.>
2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o

postępowaniu karnym.
3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za

sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za zlecenie lub prowadzenie
reklamy napojów alkoholowych.


