
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Od kilku lat instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką alkoholową 

zwracają uwagę na utrzymujący się wysoki poziom spożycia alkoholu w Polsce. Najbardziej niepokoi wska-

zanie na znaczący wzrost spożycia wśród osób młodych i kobiet oraz zmiana struktury spożywanych napo-

jów alkoholowych – wzrost udziału piwa oraz alkoholi wysokoprocentowych. 

Ogromną rolę w nagłośnieniu problemu odegrał Kościół katolicki, zachęcając do podejmowania różnych 

inicjatyw, np. 100 dni abstynencji na 100 lat niepodległości. Największa jednak rola w tym zakresie należy 

niewątpliwie do rządu i ugrupowania mającego większość w parlamencie. 

Rozumiejąc skalę problemu, Sejm Rzeczypospolitej podjął 9 marca 2017 roku uchwałę w sprawie zwięk-

szenia troski o trzeźwość Narodu. Stwierdzono w niej m.in., że „nadużywanie alkoholu powoduje ogromne 

straty ekonomiczne w budżecie państwa, wielokrotnie przewyższające doraźne zyski”. Jednocześnie wezwa-

no rząd do podjęcia systematycznych działań na rzecz trzeźwości. Od podjęcia tej uchwały upłynęły właśnie 

2 lata. 

W ostatnich dniach media poinformowały o gwałtownym wzroście sprzedaży alkoholu w butelkach o ma-

łych pojemnościach, potocznie zwanych małpkami, czyli o objętości poniżej 200 ml. 

1. Jakie konkretne działania podjął kierowany przez Pana Premiera rząd w celu zmniejszenia spożycia al-

koholu w Polsce? Czy nastąpił spadek spożycia alkoholu? 

2. Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od sprzedaży wyborów spirytusowych, wi-

niarskich oraz piwa w poszczególnych latach od 2015 do 2018 roku? 

3. Ile znaków akcyzowych – banderol podatkowych zostało zamówionych w poszczególnych latach od 

2015 do 2018 roku, w rozbiciu na poniżej i powyżej 200 ml? 

4. Ile wyniosły straty ekonomiczne w budżecie państwa spowodowane nadużywaniem alkoholu? 

5. Ile wyniosły wpływy Telewizji Polskiej SA i Polskiego Radia SA w latach 2016–2018 z tytułu emisji 

reklam piwa? Czy planowane jest wprowadzenie zakazu reklamy? 

6. Ile wyniosły wpływy z tytułu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw prowadzonych przez spółki z udzia-

łem Skarbu Państwa (Orlen i Lotos) w latach 2016–2018? Czy planowane jest wprowadzenie ograniczeń 

i zmian w tym zakresie? 

7. Ile osób poniosło śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w pracy po spożyciu alkoholu? Jakie są 

koszty leczenia tych osób oraz wypłacanych rent? 
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