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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Roberta Dowhana, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17
grudnia 2020 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Opinia Ministra Zdrowia w odniesieniu do postulatu dotyczącego sprzedaży napojów
alkoholowych przez Internet czy też w inny sposób umożliwiający jego zdalny zakup,
niezmiennie pozostaje zdecydowanie negatywna.
Wielokrotnie podkreślano, że stanowisko, zgodnie z którym ograniczanie dostępności
fizycznej napojów alkoholowych stanowi jedno z trzech najskuteczniejszych narzędzi
mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem
alkoholu pozostaje aktualne. Obecnie dostępność fizyczna napojów alkoholowych wciąż
znajduje się na wysokim poziomie. Choć na przestrzeni ostatnich 10 lat zauważalny jest
niewielki, ale stały spadek dostępności zarówno w przypadku wszystkich punktów, jak i
w kategorii punktów sprzedających napoje zawierające powyżej 18% alkoholu, to
wskaźniki te wciąż należy uznawać za zbyt wysokie.
W przypadku rozpatrywania kwestii sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem
Internetu, równie istotnym faktem jest możliwość wystąpienia nadużyć związanych ze
sprzedażą tych wyrobów osobom, którym sprzedaż napojów alkoholowych jest
zabroniona na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1-2 ustawy, tj. osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości oraz osobom do lat 18. Obecnie wydaje
się, że prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet nie stwarza
należytych gwarancji prowadzenia działalności w rzetelny sposób w rozumieniu
przepisów ustawy oraz spełniania nadrzędnych celów tej regulacji.
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Kolejną kwestią, która nie może zostać niezauważona, jest prezentowanie oferty
sprzedaży przez podmioty, które prowadziłyby sprzedaż w Internecie. Wskazać należy
na przepisy ustawy dotyczące reklamy napojów alkoholowych oraz m.in. fakt, że podmiot
nie ma możliwości ograniczenia dostępu do prezentowanych treści osobom, do których
nie są one adresowane. W przypadku prezentowania oferty przedstawiającej asortyment
podmiotu w ten sposób, odbiorcą treści może stać się każdy użytkownik Internetu, co
mogłoby wiązać się z możliwością zastosowania reklamy niedozwolonej.
Niezwykle istotną kwestią jest ochrona zdrowia psychicznego w tym trudnym okresie,
jakim jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Przebywanie w
kwarantannie lub odosobnienie i izolacja społeczna mogą stanowić szczególne
wyzwanie dla kondycji psychicznej. Podkreślenia wymaga, że jednym z oficjalnych,
aktualnych zaleceń w zakresie ochrony zdrowia psychicznego podczas epidemii jest
unikanie radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek.
Nie mniej istotne pozostają inne negatywne zjawiska, które mogą ulegać nasileniu w
związku z nadużywaniem alkoholu, tj. m.in. incydenty związane z przemocą domową
występujące na tle upojenia alkoholowego czy niebezpieczeństwo związane z
nadmiernym spożyciem alkoholu, również wywołane zmianą trybu świadczenia pracy
bądź jej utratą, mogące prowadzić do poważnego pogorszeniu się sytuacji zdrowotnej.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że zdalne nabywanie napojów alkoholowych sprzyjałoby
zachowaniu anonimowości konsumenta (w odróżnieniu do zakupów dokonywanych
osobiście w punkcie sprzedaży), co może być dodatkowym impulsem zachęcającym do
dokonania zakupu.
Ponadto, do Ministerstwa Zdrowia wpływają także wnioski i postulaty dotyczące
czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w związku z aktualną sytuacją
epidemiologiczną, m.in. z uwagi na negatywny wpływ alkoholu na funkcjonowanie
organizmu i jego właściwości wpływające na obniżenie odporności.
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