
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Otrzymałem od Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy informację, w której zwrócono 

uwagę na zagrożenie dla interesów budżetu państwa oraz dla zdrowia publicznego związane ze spożywaniem 

nielegalnego alkoholu. 

Z analiz chemicznych próbek nielegalnego alkoholu wynika, że jest on często zanieczyszczony substan-

cjami szkodliwymi dla zdrowia, w szczególności chloroformem, rakotwórczą substancją obecną w ok. 85% 

badanych próbek. Podwyższone stężenie metanolu lub glikolu występuje niezmiernie rzadko, jednak zawsze 

prowadzi do poważnych zatruć. O skali problemu świadczą statystyki NFZ – w 2014 r. do polskich szpitali 

trafiło 395 osób z zatruciem metanolem i glikolem, a 94 z nich zmarły w trakcie hospitalizacji. Brak danych 

statystycznych o osobach, które nie zdążyły dotrzeć do szpitali. 

Chociaż od 2008 r. sprzedaż napojów spirytusowych spada, w szczególności po podwyżce akcyzy o 15% 

w 2014 r., to z danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji wynika, że wykrywalność przestępstw w 

zakresie nielegalnej produkcji alkoholu w ostatnich latach dramatycznie spadła. W 2008 r. Policja wszczęła 

685 postępowań w sprawie przestępstw dotyczących nielegalnej produkcji alkoholu etylowego lub napojów 

spirytusowych, a w 2014 r. było ich jedynie 356. 

Raport firmy KPMG wskazuje, że podwyżki akcyzy powodują zwiększenie atrakcyjności nielegalnego al-

koholu. Ostatnia podwyżka o 15% wiąże się nieuchronnie ze wzrostem ryzyka spożycia nielegalnego alkoho-

lu. Oznacza to zagrożenie dla zdrowia publicznego, na co polski rząd powinien być szczególnie uwrażliwiony 

po nagłośnionej przez media serii zatruć metanolem znajdującym się w czeskich podróbkach napojów spiry-

tusowych. 

Mając na uwadze przedstawione kwestie, zwracam się z pytaniem: czy Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych dostrzega problem dotyczący nielegalnego alkoholu oraz konsekwencje wynikające z istnienia wspo-

mnianego problemu? Czy Policja planuje podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających, w szczególności 

w zakresie ograniczenia handlu odkażonym alkoholem oferowanym na bazarach lub w handlu obwoźnym 

jako wyrób regionalny lub nalewki domowej roboty? Wyrażam głębokie przekonanie, że energiczniejsze 

zwalczanie przez Policję problemu dotyczącego nielegalnego alkoholu może przyczynić się do zwiększenia 

wpływów budżetowych, a przede wszystkim korzystnie wpłynie na poziom zdrowia Polaków. 

Kazimierz Kleina 

 




