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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senatora Kazimierza Jaworskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 

 

 (-) Ryszard Bonisławski (-) Tadeusz Kopeć 

 (-) Włodzimierz Cimoszewicz (-) Jan Filip Libicki 

 (-) Mieczysław Gil (-) Rafał Muchacki 

 (-) Stanisław Iwan (-) Jarosław Obremski 

 (-) Kazimierz Jaworski (-) Jan Rulewski 

 (-) Maciej Klima  
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

Art. 1. W ustawie 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.) w art. 14 

w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w stacjach paliw”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

1. Potrzeba i cel wydania ustawy. 

Utrwalone uwarunkowania kulturowe sposobu spożywania alkoholu w naszym kraju w 

zderzeniu z szybkim rozwojem technicznym są źródłem rosnącej ilości tragedii. Alkohol jest 

w bardzo wielu środowiskach postrzegany jako powszechnie obecny w codziennym życiu, 

bez najmniejszej refleksji, iż jego spożywanie wymaga odpowiedzialności. Samo to w 

zderzeniu z lawinowym przyrostem ilości samochodów, ich jakością, prędkością powoduje, 

iż w sposób nieunikniony gwałtownie wzrasta liczba dramatów na drodze. Na przykład 

takich, jakie bulwersują Polaków od kilku dni. 

Debata jaka pojawiła się po tych ostatnich zdarzeniach, pokazuje całkowite 

niezrozumienie istoty problemu. Praktycznie wszystkie propozycje polityków jakie zostały 

zgłoszone, są nastawione na wyeliminowanie nieprawidłowości przez wzmocnienie sankcji. 

Jednym pomysłem jest używanie mechanizmów polityki karnej. Nie kwestionując 

możliwości, a być może nawet konieczności zmian w przepisach karnych należy jasno 

stwierdzić, iż tego typu mechanizmami nie da się oddziaływać masowo. Działają one dopiero 

wówczas, gdy doszło do tragedii. Tymczasem zmiana mechanizmów kulturowych wymaga 

zupełnie innego sposobu myślenia. Podejmowania takich środków, które prewencyjnie 

oddziaływać będą na całość społeczeństwa. 

Senat Rzeczypospolitej kilkakrotnie zwracał już uwagę, inicjując również proces 

legislacyjny w tym kierunku, iż z punktu widzenia tych psychologicznych, masowych 

procesów konieczne są zmiany w sposobie funkcjonowania reklamy alkoholu, jak również 

ograniczenia co do tego, w jakich miejscach alkohol jest sprzedawany. Do wszystkich tych 

zagadnień należy powrócić. Obecnym przedłożeniem Senat zwrócić chce uwagę na kwestię 

najbardziej fundamentalną. Jeżeli naszym najbardziej doraźnym celem jest walka ze 

zjawiskiem prowadzenia samochodu przez osoby spożywające wcześniej alkohol, to 

podstawowym środkiem jest przerwanie wszelkich mechanizmów które sprawiają, iż w 

umyśle jakiegokolwiek kierowcy powstają najmniejsze choćby skojarzenia między tymi 

czynnościami. Alkohol nie może być sprzedawany na stacjach benzynowych. Kierowca 

wchodzący na stację benzynową nie może otrzymywać impulsu w postaci widoku całych 

półek uginających się od butelek. Chodzi tu o przerwanie podświadomych nawet skojarzeń, 

ale i wręcz o to, że dla osoby chorej, uzależnionej od alkoholu, taka sytuacja zawsze jest 
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niebezpieczna. Kierowca wchodzący na stację benzynową celem zapłacenia za zakupione 

paliwo może otrzymywać różne komunikaty, ale na pewno nie taki, że czynność ta choćby w 

najmniejszym stopniu będzie mu się kojarzyć z możliwością jednoczesnego zakupu alkoholu. 

 

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana. 

W stanie obecnym istnieje sytuacja dokładnie odwrotna od pożądanej. Stacje 

benzynowe to często placówki pracujące całodobowo. W okolicach poza miastami, jest to 

często jedyne miejsce, gdzie w nocy można nabyć alkohol. W perspektywie wielu lat 

działania buduje to wręcz trwałe, powszechne skojarzenie, iż alkohol nabywa się na stacji 

benzynowej, a więc z konieczności przy okazji korzystania z samochodów. 

 

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 

Celem projektodawców jest przerwanie zjawiska, które wpływa niekorzystnie na 

kulturowe podstawy sposobu funkcjonowania alkoholu w społeczeństwie. O ile dziś stacja 

benzynowa jest miejscem, które jest notorycznie kojarzone z możliwością nabycia alkoholu, 

o tyle w przyszłości ma być dokładnie odwrotnie. Nikt nie powinien otrzymywać impulsów, 

budujących takie skojarzenia. Alkohol i prowadzenie samochodu mają się wykluczać 

całkowicie. 

 

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

a) skutki społeczne: 

Projektodawcy oczekują, iż długofalowo wyeliminowanie alkoholu ze stacji 

benzynowych wpłynie korzystnie na kulturowe uwarunkowania jego spożywania. Bez 

osiągnięcia takiego skutku społecznego jakakolwiek walka ze skutkami spożywania alkoholu 

jest skazana na klęskę. W szczególności, wobec masowości zjawiska, nie dla zadawalających 

rezultatów sama polityka represyjna. 

b) skutki gospodarcze: 

Można się spodziewać, iż wskazywane będą krótkofalowe negatywne skutki 

gospodarcze dla stacji benzynowych. Podczas wcześniejszych dyskucji w tej sprawie 

związane z tymi przedsiębiorstwami lobby powoływało się wręcz na to, że zakaz sprzedaży 

alkoholu spowoduje wzrost cen paliw. Ekonomicznie argument ten nie wydaje się skuteczny, 
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gdyż nie obserwuje się radykalnych różnic cen na stacjach sprzedających alkohol i takich, 

które nie posiadają stosownej koncesji. Jednakowoż retorycznie, gdyby argument ten miał 

być jednak prawdziwy, należy z góry powiedzieć, że długotrwałe skutki ekonomiczne 

wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, nie są rekompensowane przez 

niewielką obniżkę cen paliw. Z pewnością nieakceptowalny jest aspekt moralny sprawy, 

płacenie zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem ludzi za kilkugroszowe obniżki w cenie paliw. 

c) skutki finansowe: 

Omówione uwarunkowania skutków gospodarczych pokazują, iż doraźne skutki 

finansowe nie są jednoznaczne. Bez wątpienia jednak długofalowe skutki, o ile tylko 

regulacja przyczyni się do zmienienia uwarunkowań kulturowych, przyniesie wyłącznie 

korzystne skutki finansowe. 

d) skutki prawne: 

Skutkiem prawnym będzie niemożliwość otrzymania w przyszłości koncesji na sprzedaż 

alkoholu przez stacje benzynowe. Jest to skutek do osiągnięcia którego bezpośrednio zmierza 

projektodawca. 

 

5. Źródła finansowania. 

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

6. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych. 

Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych. 

 

7. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

8. Przeprowadzane konsultacje. 

Projekt nie był poddawany konsultacjom. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


