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Czytając raport „Alkohol w Polsce” można powiedzieć „Jest dobrze!”. Polsce udało się uwolnić
od alkoholowego brzemienia wyniesionego jeszcze z czasów PRL. Pijemy mniej mocnych alkoholi, częściej
wybieramy wino. W branży piwowarskiej z roku na rok rośnie w bardzo szybkim tempie sprzedaż piw
bezalkoholowych. Polska stylem picia upodobniła się do rozwiniętych państw Europy Zachodniej.
Pożegnała zaś ze wschodnią tradycją traktowania wysokoprocentowych wódek jako elementu codziennego jadłospisu. Czy w takim razie możemy rozejść się do domów, bo wszystko zostało zrobione?
W żadnym wypadku.
Dziś Polska zajmuje 17. miejsce w Europie (dane WHO z 2018 roku) pod względem wielkości spożycia alkoholu. To dobra lokata. Sukces nie jest jednak dany raz na zawsze. O dzisiejszej, korzystniejszej polskiej
kulturze picia zdecydowały trendy kulturowe, wzrost zamożności, świadomość szkodliwości nadmiernego
picia. Owe trendy i mody mogą się odwrócić, a zamożność społeczeństwa również ulega zachwianiom.
By tej dobrej lokaty nie stracić trzeba o nią nieustannie dbać. Zarówno z pomocą edukacji, jak i tworzenia
atrakcyjnej oferty dla konsumentów. Ta zależy również od polityki wewnętrznej państwa, w tym np. ﬁskalnej.
Warto, by premiowała ona kulturę odpowiedzialnego picia.
Alkohol towarzyszył człowiekowi od zarania dziejów. W naszym kręgu kulturowym jest czymś powszechnym
i naturalnym. Rugowanie go z naszej codzienności jest skazane na niepowodzenie. Znakomicie ilustruje to
próba wprowadzenia prohibicji w Stanach Zjednoczonych w początkach ubiegłego wieku. Alkoholu - jak
niemal wszystkiego, co spotykamy w życiu – należy używać z głową. I taki właśnie model spożywania,
odpowiedzialny i świadomy należy krzewić.
Dawniej sformułowanie „umieć pić” oznaczało umiejętność wlewania szklanek wysokoprocentowego
alkoholu jedna po drugiej przez cały wieczór. Kto w ten sposób dotrwał do rana – był tym, który pić umie.
Dziś „umieć pić” to szukanie interesujących smaków, radość spotkania z przyjaciółmi lub świętowanie
pomyślnego wydarzenia w rodzinnym gronie przy pełnej odpowiedzialności i świadomości granic
nadmiaru. W takich okolicznościach toast „na zdrowie” brzmi jak najbardziej prawdziwie.

Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
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Dlaczego RAPORT jest potrzebny?
Unde venimus?
Trudno byłoby znaleźć w historii ludzkości okres, w którym nie istniało spożycie alkoholu. Alkohol pojawił się
w naszej prehistorii w epoce neolitu. Wielu badaczy twierdzi, że walnie przyczynił się do rozwoju kultury,
języka i zachowań społecznych. Pisane wzmianki o nim pochodzą z Chin sprzed dziewięciu tysięcy lat,
z Mezopotamii – sprzed ponad czterech tysiącleci. Hammurabi w swoim kodeksie regulował jego sprzedaż,
a faraonowie przegrywali bitwy przez pijaństwo żołnierzy. W Biblii alkohol towarzyszy weselu i ma
właściwości prozdrowotne, ale w nadmiarze jest potępiony.
W sposób bardziej lub mniej świadomy, dla przyjemności lub rytualnie ludzie raczyli się różnymi postaciami
produktów fermentacji, które miały jedną zasadniczą i wspólną cechę – zawierały alkohol etylowy. Zawartość
ta była z reguły niska w prekursorach znanego nam obecnie wina oraz piwa, mocny destylat wkroczył
zdecydowanie na forum europejskie w XVII wieku, dodając odwagi armiom Wojny Trzydziestoletniej, wojen
szwedzkich i kozackich…
Oczywiście zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj istnieją kultury abstynenckie - religie czy obszary
gospodarcze, w których alkohol jest zakazany całkowicie lub częściowo. Często dochodzi jednak do
wyłomów, sytuacji szczególnych, wyjątkowych, a w niektórych przypadkach, jak w czasie Szlachetnego
Eksperymentu, czyli prohibicji w Stanach Zjednoczonych, taki zakaz przynosił zdecydowanie przeciwne do
zamierzonych efekty.
Homo imbibens w swej historii wymykał się wielu nakazom, zakazom, ograniczeniom i restrykcjom
związanym z alkoholem. Dlatego świadome modelowanie spożycia alkoholu, oprócz dążenia do
zmniejszenia jego spożycia musi brać pod uwagę realia. „Należy wymagać tego, co można otrzymać.
Autorytet opiera się na rozsądku” powiedział Król do Małego Księcia...
Ubi sumus?
Pod względem całkowitej wielkości konsumpcji alkoholu Polska jest na 17. miejscu w Europie – średnio
11,7 l/osobę/rok. To dużo lepiej niż przed dwudziestoma laty, ale niestety w ostatnich latach spożycie u nas
rośnie. Dane publikowane przez WHO i OECD nie uwzględniają jednak alkoholu „nie akcyzowego”, który
w Polsce stanowi istotny problem. Patrząc na ilość alkoholu spożywanego przez tzw. ryzykownie pijących
12-24 l/osobę/rok (mężczyźni >15rż. w Polsce), plasujemy się w europejskiej czołówce.
Skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zależą niewątpliwie od ilości wypijanego alkoholu, ale
w większej mierze od modelu jego konsumpcji. Dlatego wprowadzono przelicznik pozwalający obliczyć ilość
spożytego czystego alkoholu, czyli jednostkę standardową alkoholu (JSA, 10 g czystego alkoholu
etylowego), za pomocą której można ocenić „szkodliwość” każdej okazji spożywania alkoholu. Według CBOS
(2017) przy jednej okazji w Polsce spożywa się od 4 jednostek czystego alkoholu (wino) – 6 (piwo)
– do 11 (wódka). Podobnie test WHO (AUDIT) określa długoterminowe ryzyko zdrowotne związane
z piciem alkoholu: 6 (wino) – 7 (piwo) – do 9 (wódka), gdzie wartość 8 oznacza granicę picia ryzykownego
[CBOS 2017].
Wiele innych badań społecznych oraz o kryteriach EBM wskazuje, że picie mocnego alkoholu częściej
prowadzi do nadmiernego picia, jest potencjalnie bardziej groźne zdrowotnie i powoduje większy odsetek
uzależnień.
Kolejnym elementem oceny potencjalnych skutków społecznych i zdrowotnych spożycia alkoholu jest
struktura spożycia. Obecna struktura spożycia alkoholu w Polsce, to: piwo - 55-56%, napoje spirytusowe –
36%, wino - 8-9%. Wielkości te były historycznie bardzo dynamiczne, w okresie 1990-2002 spożycie piwa
wzrosło z 26 do 56%, przy spadku napojów spirytusowych z 60 do 25% (Borowska, 2007). Odzwierciedlało to
trendy europejskie i wydawało się być zgodnym z punktacjami AUDIT i JSA.
W ostatnich latach nastąpiło ponownie istotne zwiększenie udziału mocnego alkoholu w całości struktury
rynku (z 25 do 36%).
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Quo vadimus?
Wyeliminowanie nadmiernego spożycia alkoholu, kosztującego ludzkość ponad 3 miliony zgonów rocznie
oraz gospodarkę świata ponad 1 bln dolarów powinno być jednym z podstawowych celów zdrowotnych
i ekonomicznych współczesnego świata. Cel ten niewątpliwie zawarty powinien być w zakresie zdrowia
publicznego. Wiele krajów uczyniło w ostatnich dwóch dekadach istotne postępy w tym zakresie,
doprowadzając do spadku całkowitego spożycia alkoholu, zmniejszenia spożycia o wysokim ryzyku, w tym
tzw. binge drinking oraz spadku odsetka uzależnionych.
Zdrowie publiczne w Polsce jako pojęcie nie jest w pełni rozumiane i najczęściej używane w charakterze bliżej
nieokreślonego listka ﬁgowego działań wielu resortów. Nie jest natomiast chętnie podnoszoną poważnie
tematyką przy podejmowaniu decyzji długofalowych, ponieważ jego potrzeby często pozostają
w sprzeczności z bieżącym interesem rządzących (bieżące nakłady musiałyby znaleźć ﬁnansowanie
w bieżącym budżecie). Poza tym efekt działań w zdrowiu publicznym zazwyczaj jest odległy w czasie (często
nawet o jedno pokolenie). Tymczasem skuteczna polityka zdrowotna państwa w obszarze ograniczania
negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych nadmiernej konsumpcji alkoholu,
powinna obejmować szereg synergicznie i konsekwentnie prowadzonych działań na wielu polach: regulacji,
a także edukacji i proﬁlaktyki ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań społecznych.
Summa
Spożywanie alkoholu, które od tysiącleci wiązane jest przez ludzi z potrzebami społecznymi i kulturalnymi,
może przybierać w wielu przypadkach niebezpieczną dla zdrowia społeczeństwa formę. Wiąże się to głównie
z nadmiernym i szkodliwym spożyciem alkoholu, wynikającym częściej z picia alkoholi mocnych.
W większości krajów Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego rynki zdominowane są przez napoje
o relatywnie niskiej zawartości alkoholu. Rynek polski przeszedł w ostatnich 25 latach ewolucję we
właściwym kierunku: spadło całkowite spożycie alkoholu per capita, zwiększył się istotnie udział napojów
o niższej zawartości alkoholu (piwa i wina), pojawiły się piwa o zawartości 0,5 i 0,0% alkoholu. Te wszystkie
elementy powinny przełożyć się na spadek występowania chorób związanych z alkoholem w najbliższych 1015 latach oraz zmniejszenie kosztów społecznych nadmiernego spożycia alkoholu. Przedstawiany Raport
jest kompleksowym dokumentem odnoszącym się do problemu nadmiernego picia alkoholu,
z uwzględnieniem struktury i modeli spożycia napojów alkoholowych. Wskazuje on, że 70% konsumpcji
alkoholu następuje w grupie zaledwie 18,6% pijących Polaków, co pokrywa się z odsetkiem osób pijących
ryzykownie i szkodliwe według deﬁnicji WHO.
Raport jednoznacznie, w oparciu o uznane skale oceny (WHO) wskazuje niebezpieczeństwa dalszego
wzrostu odsetka osób pijących ryzykownie przy dalszym kształtowaniu się modeli spożycia napojów
alkoholowych, wśród których część szczególnie sprzyja zachowaniom ryzykownym (modele picia wina, piwa,
wódki).
Raport także zwraca uwagę na pojawienie się korzystnych (piwa nisko- i „zero”alkoholowe) i niekorzystnych
(tanich wódek w małych formatach) - z punktu widzenia redukcji spożycia, produktów na rynku.
Publikację Raportu i, miejmy nadzieję, kolejnych podobnych opracowań należy uznać za głos w dyskusji
o kierunkach wiodących do dalszej redukcji liczby nadmiernie i szkodliwie pijących alkohol w Polsce.

Prof. Andrzej Mariusz Fal
Kieruje Kliniką Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie oraz
Instytutem Nauk Medycznych UKSW. Jest profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM
we Wrocławiu. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób
wewnętrznych i zdrowia publicznego. Wypromował ośmiu doktorów.
Jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Członkiem Komitetu
Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady GLiMMER Initiative, profesorem
h.c. Uniwersytetu Medycznego w Połtawie. Przez dwie kadencje członkiem Rady PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta; przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (CAT)
w Londynie, Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma
and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii.
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Streszczenie
Ponad 80 proc. Polaków pije alkohol w sposób umiarkowany,¹ bez istotnego ryzyka szkód zdrowotnych.
Pod tym względem zaszły w naszym kraju ogromne zmiany na przestrzeni ostatnich trzydziestu kilku
lat. Pod koniec lat 70. Polacy należeli do najbardziej rozpitych narodów świata, a 5 milionów osób
upijało się regularnie kilka razy w tygodniu.²

!

Pozytywna ewolucja, która nastąpiła w strukturze i kulturze konsumpcji alkoholu w Polsce
wynika bezpośrednio z realizacji polityki alkoholowej państwa nakreślonej w Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT).
Choć powstała ona w innych realiach politycznych, zmiany ustrojowe i gospodarcze, które zaszły po
roku 1989 nie umniejszyły w żaden sposób wagi problemu nadużywania alkoholu w społeczeństwie
i konieczności przeciwdziałania patologiom z tym związanym. W momencie wprowadzania w życie
zapisów UWT, władze PRL chciały ograniczyć olbrzymią konsumpcję alkoholu wśród Polaków,
całkowicie zdominowaną przez wódkę i samogon. Wówczas ustawa nie spełniła swojego celu, bo
podjęte działania opierały się głównie na reglamentowaniu i ścisłej kontroli sprzedaży alkoholu, co
z kolei przyczyniło się do rozwoju czarnego rynku i zwiększeniu nierejestrowanego spożycia napojów
spirytusowych z nielegalnych źródeł i domowej produkcji.
Realne zmiany w wielkości i strukturze spożycia alkoholu w naszym kraju nastąpiły po przemianach
ustrojowych i uwolnieniu rynku, otwarciu się Polski na świat i stopniowemu przejmowaniu przez
Polaków wzorców konsumpcji alkoholu z Europy Zachodniej i Południowej.

!

W tym procesie Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odegrała
istotną rolę, w szczególności art. 10, który mówi, iż akty prawne wpływające na strukturę cen
napojów alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie
struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu. W efekcie
udział w konsumpcji alkoholi wysokoprocentowych spadł z ponad 70 proc. do 36 proc.
Obecna struktura spożycia alkoholu w Polsce kształtuje się w sposób następujący: piwo 55-56 proc.,
napoje spirytusowe 36 proc., wino 8-9 proc., zaś pod względem całkowitej wielkości konsumpcji
alkoholu Polska jest na 17. miejscu w Europie.³

!

Ograniczanie spożycia alkoholi wysokoprocentowych na rzecz niskoalkoholowych to nadal
aktualny i potrzebny kierunek polityki alkoholowej państwa. Konsumpcja wódki w Polsce
oraz innych napojów spirytusowych od kilku lat oscyluje na poziomie 8.3 – 8.8⁴ litrów per capita
rocznie, co plasuje nas w pierwszej dziesiątce krajów o największym spożyciu tych trunków.
Przykład krajów Europy Wschodniej jest dowodem na to, że utrzymywanie wysokiego udziału mocnych
alkoholi w strukturze konsumpcji generuje większy odsetek osób pijących ryzykownie oraz upijających
się, a także większą zachorowalność na choroby związane z alkoholem.⁵
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Zagrożenia te wynikają bezpośrednio z ukształtowanych nawyków i sposobów picia poszczególnych rodzajów alkoholu. Badania modeli konsumpcji alkoholu wśród Polaków pokazują,
że różne napoje alkoholowe są pite z inną częstotliwością, przy innych okazjach i w różnej ilości,
co niesie ze sobą określone ryzyka i skutki zdrowotne.⁶

!

Po piwo Polacy sięgają najczęściej, pijąc jednorazowo od 2 do 3 piw o pojemności 0,5 litra. Taka ilość
przekłada się na spożycie podczas jednej okazji od 40 do 60 g czystego alkoholu, czyli od 4 do 6 tzw.
standardowych jednostek alkoholu (SJA). Z kolei pijąc wino, przeciętny konsument wypija jednorazowo
4 lampki po 100 ml, co oznacza spożycie ok. 40 g czystego alkoholu (4 SJA). W przypadku wódki każda
okazja picia wiąże się ze spożyciem znacząco większej ilości etanolu, bo przeciętnie 11 kieliszków po
30 g, które dostarczają od 94 do 110 g czystego alkoholu (od 9,4 do 11 SJA).⁷
Należy również podkreślić, że wzorce picia alkoholu przez dorosłych są powielane przez osoby
niepełnoletnie. Wśród niepełnoletnich monitorowanych od 1995 roku w badaniu ESPAD od kilkunastu
lat utrzymuje się spadkowy trend spożyciu piwa i wina, za to od 2003 roku widoczny jest wzrost
spożycia wódki w grupie uczniów starszych (17 – 18 lat). Podobnie jak dorośli, niepełnoletni pijąc
wódkę wypijają najwięcej czystego alkoholu – nawet 4 razy tyle, co w przypadku wina czy piwa, wódką
najczęściej się też upijają.⁸
Modele picia poszczególnych rodzajów alkoholu decydują o potencjalnym stopniu szkodliwości
picia i ryzykach dla zdrowia, które z niego wynikają. Im więcej spożywanego czystego alkoholu
podczas jednej okazji, tym większy odsetek osób upijających się. 66 proc. pijących w Polsce
alkohol przyznaje, że upija się wódką. Badania wskazują, że niemal połowa osób pijących
regularnie wódkę jest w grupie podwyższonego ryzyka picia szkodliwego, co wiąże się właśnie
z najczęstszym w przypadku wódki zjawiskiem tzw. heavy episodic drinking (epizody intensywnego picia), a ponad 80 proc. pijących ryzykownie wódkę doprowadza się do stanu głębokiej
nietrzeźwości.⁹

!

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odsetek osób pijących
alkohol ryzykownie i szkodliwie jest szacowany na 18,6 proc. wszystkich spożywających napoje
alkoholowe. Łącznie wypijają one 70 proc. dostępnego na rynku alkoholu.¹⁰ Redukcja szkodliwego
spożycia napojów alkoholowych jest dzisiaj wyzwaniem, przed którym stają społeczeństwa i rządy wielu
krajów. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia ryzykowne i szkodliwe picie alkoholu, które wynika
z szeregu czynników, jak: ilość wypijanego alkoholu, wzorce picia, częstotliwość, upijanie się, a także
kontekst społeczny picia, stanowi największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Polityka alkoholowa państwa powinna być ukierunkowana na eliminowanie zjawiska picia ryzykownego i szkodliwego, które jest bezpośrednią przyczyną szkód zdrowotnych i społecznych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w obecnym swoim
kształcie wspiera przesuwanie konsumpcji z napojów o wysokiej zawartości alkoholu na napoje
niskoalkoholowe, co biorąc pod uwagę wysoki odsetek zachowań ryzykownych w przypadku
pijących wódkę, jest działaniem pożądanym z punktu widzenia zdrowia publicznego.

!
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Warto również zauważyć, że sytuacja na rynku alkoholowym podlega ciągłym zmianom, będącym
wynikiem kształtujących się trendów konsumenckich czy rosnącej zamożności Polaków.¹¹ Z jednej
strony obserwujemy trend tzw. „premiumizacji”, czyli zwrot ku droższym alkoholom, postrzeganym
jako lepsze i bardziej wyszukane, który sprzyja kreowaniu konsumpcji jakościowej, gdzie walory
smakowe trunku i marka odgrywają najważniejszą rolę.
Z drugiej strony, dynamicznie rozwija się kategoria piw bezalkoholowych, co jest odpowiedzią na
potrzeby konsumentów prowadzących zdrowy, aktywny tryb życia. Dane rynkowe pokazują,
że w ciągu najbliższych lat co dziesiąte piwo sprzedawane w Polsce będzie piwem bez alkoholu.
Z kolei piciu ryzykownemu i szkodliwemu sprzyja pojawienie się kilka lat temu małych i tanich formatów
wódki, popularnie zwanych „małpkami”, oferowanych w pojemnościach od 40 do 200 ml. Wiążą się one
ze szczególnymi zagrożeniami dla ludzi młodych, kobiet, a także osób nadużywających alkoholu.
Wódka w małych formatach stała się odrębną kategorią, stworzyła nowe miejsca, okazje i częstotliwość
spożywania napojów wysokoprocentowych, dała możliwość picia cichego, w ukryciu, poza kontrolą
pijącego i otoczenia. Szacuje się, że dziennie sprzedawanych jest od 1,3 mln do nawet 3 mln „małpek”,
z czego samych buteleczek o pojemności 100 ml aż 811 tys. sztuk.¹²
Problemy, które generują małe formaty alkoholu dostrzegło Ministerstwo Zdrowia, które w ostatnich
dniach grudnia 2019 r. przedstawiło projekt ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów
konsumentów, w myśl którego przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do
wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml.
Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50% do gmin, na terenie których odbywa się
sprzedaż, a w połowie do NFZ. W myśl projektu, będzie to 1 zł od każdej "małpki".

!

Polityka alkoholowa państwa i główny instrument jej realizacji, jakim jest Ustawa o wychowaniu
trzeźwości, powinny niwelować negatywne tendencje na rynku alkoholowym i rozwijać go
w pożądanym społecznie kierunku. Już dziś zapisy UWT jasno wskazują, że celem działań
organów państwowych jest ograniczanie szkodliwej konsumpcji napojów alkoholowych oraz
zmiana struktury ich spożywania.
Patrząc na obecne trendy na rynku oraz na wzorce konsumpcji różnych rodzajów alkoholu w Polsce,
potrzeba realizacji tego celu jest równie aktualna dziś, jak w była w momencie powstawania Ustawy.
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1. „Jak Vistulą do Balticu”, czyli o alkoholu w czasach PRL
Picie alkoholu przez Polaków w czasach PRL jest przedmiotem wielu opracowań historycznych
i socjologicznych, a także źródłem niezliczonej ilości anegdot i powiedzonek funkcjonujących aż do
dzisiaj. Faktem jest, że w kraju rządzonym przez komunistów wódka i bimber były najczęściej pitymi
napojami. Picie alkoholu stało się najbardziej powszechną i egalitarną rozrywką dostępną dla
wszystkich grup społecznych i zawodowych – od chłopa na wsi po miejską inteligencję i elity władzy.
Tak, jak wieś chodziła pijana, tak i partyjna wierchuszka rzadko bywała trzeźwa – bez wódki nic się nie
dało załatwić. A i tak polskiemu piciu ponoć daleko było do radzieckiego. Polska Ludowa była krajem
wódki, która w latach powojennych stanowiła 92 proc. spożycia, piwo zaś 6 proc., a wino 2 proc.
Pierwsze izby wytrzeźwień zaczęły powstawać już w latach 50. ubiegłego wieku, bo spożycie alkoholu
i liczba pijanych na ulicach rosły w zatrważającym tempie. I choć nazywano je najdroższym hotelami
PRL, pensjonariuszy w nich nie brakowało. Władze Zakopanego twierdziły, że liczba pijanych, licząc
turystów, przekraczała często liczbę mieszkańców.
Profesor Krzysztof Kosiński z Instytutu Historii PAN w wypowiedzi dla TVP Info skomentował,
że powszechność spożycia wódki była efektem „braku alternatywy wobec deﬁcytu innych towarów
konsumpcyjnych” – sklepowe półki świeciły przecież pustkami. Do tego domowa nielegalna produkcja
samogonu stała się naszym narodowym hobby – na początku lat 80. w kraju działało 150 tys.
bimbrowni, a szacunki mówią, że nawet 50 proc. wypijanych napojów spirytusowych stanowił samogon.
Choć dzisiaj z perspektywy kilkudziesięciu lat traktujemy opowieści o wódce w PRL z lekkim
przymrużeniem oka, warto przytoczyć kilka liczb, które zobrazują skalę pijaństwa Polaków w tamtych
czasach.
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Szczyt konsumpcji przypadł na rok 1981, kiedy statystyki zanotowały ponad 11 litrów czystego
alkoholu przypadających na jednego mieszkańca Polski. Warto podkreślić, że mówimy wyłącznie
o konsumpcji rejestrowanej, czyli alkoholu kupionym z legalnych źródeł¹⁵ i jeśli dodać do niej spożycie
powszechnie pędzonego bimbru, możemy szacować, że przeciętny Kowalski pił ponad 20 litrów
czystego alkoholu rocznie, z czego głównie w postaci wyrobów spirytusowych. Powiedzenie „popłynąć
jak Vistulą do Balticu” odnosiło się właśnie do picia wódki, bo nawiązywało do popularnych w latach
70. i 80. nazw tego trunku. Poza nią pito także tanie wino owocowe, popularnie zwane J-23, a także
regionalne piwa w butelkach 0,33 litra. Piwo w puszkach było towarem rzadkim, eksportowym i trudno
dostępnym, a aluminiowe piwne puszki traktowano jak kolekcjonerski gadżet.

2. Wychowanie w trzeźwości – co dała nam ustawa?

Władze PRL wspierały wysoką konsumpcję wódki, bo ta
łagodziła nastroje społeczne. Ten sposób „rządzenia”
znany był od wieków w Rosji, gdzie wódkę traktowano jako
narzędzie manipulacji i polityki, a caryca Katarzyna Wielka
powtarzała, że „pijanym krajem” łatwiej się rządzi. Podobne
podejście mieli rządzący ZSRR, a polska władza ludowa
wzorowała się na sowieckich towarzyszach, przymykając
oko na co raz większe pijaństwo w narodzie. Problem
jednak narastał, zwłaszcza w zakładach pracy, gdzie stan
nietrzeźwości dotyczył nawet 40 proc. załogi. Państwo
miało monopol na produkcję alkoholu, więc wszelkie
ograniczenia konsumpcji oznaczały mniejsze wpływy do
budżetu. Próbowano jednak walczyć z pijaństwem,
głównie poprzez liczne kampanie propagandowe czy
wprowadzając sankcje za rozpijanie młodocianych.

Dopiero w 1982 roku, w wyniku prac Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przedstawicieli „Solidarności”
i ówczesnego rządu uchwalono ustawę o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
która miała zmienić strukturę spożycia napojów alkoholowych – ograniczyć konsumpcję trunków
wysokoprocentowych na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu. Ustawa jest głównym
dokumentem wyznaczającym kierunki polskiej polityki alkoholowej, a od momentu powstania była
kilkanaście razy nowelizowana pod kątem dopasowania do aktualnych realiów społecznych
i gospodarczych.
W okresie PRL ustawa nie spełniła swojego celu, bowiem jej działanie opierało się głównie na
reglamentowaniu i ścisłej kontroli sprzedaży alkoholu, co z kolei przyczyniło się do rozwoju czarnego
rynku, na którym kwitł nielegalny handel wyrobami spirytusowymi nieznanego pochodzenia
i wątpliwej jakości.
Dopiero wraz z transformacją ustrojową po 1989 roku i po uwolnieniu produkcji alkoholu spod
monopolu państwa, rozpoczął się w Polsce proces zmian w kulturze i strukturze spożycia napojów
alkoholowych. Ich efektem jest stopniowe odchodzenie Polaków od wschodniego wzorca picia
alkoholu, z wysokim udziałem napojów spirytusowych, pitych w wysokich dawkach w celu upicia się,
na rzecz rekreacyjnej konsumpcji napojów niskoalkoholowych, jak wino i piwo.
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Polityka alkoholowa państwa została ukierunkowana, zgodnie z przepisami Ustawy o wychowaniu
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na ograniczanie konsumpcji napojów alkoholowych oraz
zmianę struktury ich spożycia. Efektem realizacji Ustawy jest malejący udział w konsumpcji alkoholi
wysokoprocentowych, który od początku lat 80. spadł z ponad 70 proc. do 36 proc.¹⁶ Stopniowo
zaczęły zmieniać się nawyki alkoholowe Polaków, większość społeczeństwa przestała hołdować
sowieckiemu modelowi picia, który nadal jest silnie obecny u naszych wschodnich sąsiadów. Polacy
piją w coraz mniejszych ilościach, za to częściej, rzadziej się przy tym upijając. Tym przemianom
sprzyjało bogacenie się polskiego społeczeństwa oraz konsekwentna polityka państwa. Ważną rolę
odegrały też czynniki społeczne i kulturowe – przyswajanie przez Polaków zachodnich nawyków,
społeczne piętnowanie pijaństwa i rosnąca świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą nadużywanie
alkoholu.
Przemodelowanie struktury spożycia alkoholu w Polsce wpłynęło nie tylko na ilość wypijanych
poszczególnych rodzajów alkoholu, ale także na sposób i kontekst ich konsumpcji. Zmieniło również
oczekiwania konsumentów, którzy w przypadku napojów innych niż spirytusowe, nie poszukują
wysokiej zawartości alkoholu, ale przede wszystkim smaku. Zmiany w strukturze i kulturze konsumpcji
alkoholu pozwoliły na rozwój nowych kategorii m.in. bezalkoholowego wina i piwa. W przypadku
napojów spirytusowych tego rodzaju rewolucja nie jest i nigdy nie będzie możliwa.

3. Nowe trendy na polskim rynku alkoholowym
i co z nich wynika
W ciągu ostatnich lat obserwujemy kilka istotnych trendów na rynku alkoholi w Polsce, które będą
mieć ogromny, zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na sposób konsumpcji alkoholu przez
Polaków i zapewne zmianę modeli spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Jakość w cenie
Pierwszy z trendów, zwany przez producentów alkoholu „premiumizacją”, dotyczy w zasadzie
wszystkich kategorii napojów alkoholowych. To nic innego, jak wzrost popularności droższych
i uważanych za produkty wyższej jakości trunków. W przypadku kategorii wina trend jest widoczny
w rosnącym zainteresowaniu konsumentów winami premium z tzw. Nowego Świata (wzrost o 20 proc.
w 2018 roku) oraz winami musującymi (wzrost o 9 proc.).17
Z kolei w segmencie napojów spirytusowych dynamicznie rosną alkohole jeszcze 20 lat temu uważane
za luksusowe, poza zasięgiem kieszeni większości Polaków: whisky, gin i rum. Whisky jest dzisiaj trzecią
największą kategorią alkoholową pod względem sprzedaży w Polsce, a w 2018 roku sprzedaż tego
trunku wzrosła aż o 11 proc.18
Również na rynku piwa od lat obserwowany jest spadek sprzedaży tanich marek własnych – w 2018
aż o 10,2 proc. ilościowo i z drugiej strony – dynamiczny wzrost segmentów piw premium,
które w ubiegłym roku urosły o ponad 15 proc.19 Kategoria piw premium to przede wszystkim piwne
specjalności, piwa smakowa i nowe style piwne, które cieszą się dużym zainteresowaniem smakoszy
chmielowego trunku.
Zwrot konsumentów ku droższym, bardziej wyszukanym napojom alkoholowym kształtuje nowe
modele konsumpcji oraz jakościowe, a nie ilościowe podejście do alkoholu. Tendencja ta sprzyja
budowaniu kultury picia rekreacyjnego, charakterystycznego dla modeli Europy Południowej.
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Mała wódka, duży problem
Drugim trendem i hitem ostatnich lat, który stworzył nowe możliwości rozwoju dla producentów
napojów spirytusowych są wódki smakowe w małych pojemnościach (40, 50, 90, 100 i 200 ml), zwane
powszechnie małpkami. Małpki stały się siłą napędową segmentu wódki, w 2018 roku ich sprzedaż
zwiększyła się o blisko 10 proc.20 Wódka w małych buteleczkach stanowi już ponad 60 proc.21 wódek
smakowych i jest kluczowa dla wzrostu tej kategorii. Polacy dzisiaj wypijają prawie miliard małych
buteleczek wódki rocznie – to ilość, która pozwoliłaby każdemu mieszkańcowi Krakowa kupować
4 małpki dziennie przez 365 dni w roku.
Struktura wielkości opakowań w wódce jest unikalna, a małpki o pojemności 100 ml i 200 ml
w największej mierze przyczyniły się do rozwoju całej kategorii wódki. W 2016 na polskim rynku
pojawiło się 26 nowych wariantów wódek w pojemności 100 ml, z kolei w 2017 roku wprowadzono
aż 46 takich wariantów.22
O sukcesie sprzedażowym wódek w małych pojemnościach decydują głównie czynniki ﬁnansowe,
bo mała mapka jest tania i przez to łatwo dostępna. Powodem wprowadzenia na rynek wódek
w opakowaniach o małych pojemnościach były przesłanki ekonomiczne, co zresztą publicznie
przyznają przedstawiciele jednej z ﬁrm z branży spirytusowej, która wpadła na pomysł stworzenia tego
segmentu na rynku – dać mniej za mniej, bo cytrynówka za pięć złotych jest atrakcyjna z punktu
widzenia konsumenta.
Polacy pokochali małpki, a ich wprowadzenie do sprzedaży było dla producentów strzałem
w dziesiątkę. Wódki w małych pojemnościach kupujący nazywają pieszczotliwie „biedroneczkami”,
„szczeniaczkami”, a także „pykówkami”, bo „pyk i już nie ma”. Z kolei sprzedawcy na kupujących małpki
mówią „małolitrażowi”. Małe pojemności są sprzedawane głównie między 6.30 a 8.30 rano
oraz po godzinie 16.00. Oznacza to, że małpki nabywane są głównie w drodze do i z pracy.²³
Badacze ﬁrmy Synergion, którzy od 6 lat analizują rynek małej wódki policzyli, że dziennie ponad
3 miliony osób dokonuje zakupów wódki w postaci małpek.²⁴

!

Psychologowie i eksperci od uzależnień zwracają uwagę, że wódka
w opakowaniach 100 ml i 200 ml to nie jest po prostu miniatura dużej
wódki. Małpki stworzyły zupełnie nową kategorię, która wykreowała
nowy model konsumpcji mocnego alkoholu.

Wydaje się, że małe formaty wódki zostały wymyślone specjalnie dla alkoholików, aby tanio
i szybko mogli uzupełnić poziom alkoholu w organizmie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że to
produkt wykreowany pod młodzież i dla kobiet, na co wskazują opakowania i składniki tak
skomponowane, aby stłumić nieprzyjemny smak czystej wódki.
Badacze z pracowni Synergion²⁵ postanowili w 2013 roku przyjrzeć się powodom oraz możliwym
konsekwencjom wybierania wódek w małych opakowaniach. Badania powtórzyli w roku 2019.
Ankietowani, w pierwszej kolejności zwracali uwagę na niską cenę małpek. Wystarczy mieć parę złotych
w kieszeni, by się napić. Ale to nie wszystko. Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży małpek pojawiły się
nowe możliwości – mała wódka wkrada się w miejsca i sytuacje, w których dużej nie było, albo miała się
źle – łatwiej ją zabrać, wnieść, przenieść. Niewątpliwym atutem jest jej smak – po pierwsze nie jest tak
wyczuwalna jak czysta, po drugie nie trzeba jej popijać czy zagryzać. Nie wymaga dodatków
i uzupełnień, można ją wypić zawsze.
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Głębsze powody odkryte przez badaczy budzą niepokój. Osoby, które sięgają po małpki wskazują,
że dzięki nim znaleźli sposób na picie „niewidzialne”. Mają poczucie, że picie samemu z dużej butelki to
patologia, z małej – chwila dla siebie. Problem w tym, że przy tego rodzaju niezauważalnym piciu
alkoholu trudniej o kontrolę. Małe pojemności sprawiają, że ich konsumenci z czasem zaczynają
wypijać po kilka małych buteleczek dziennie i nawet nie zauważają, kiedy ilość konsumowanego
każdego dnia alkoholu staje się coraz większa.
Taka postawa sprzyja piciu ryzykownemu i szkodliwemu. A fakt, że małpki są pite w ukryciu – niewiele
osób zanosi je do domu, tylko konsumuje tuż po wyjściu ze sklepu – zwiększa złudne poczucie kontroli
nad tym, ile się pije.

!

Mała wódka stworzyła nowe miejsca, okazje i częstotliwość spożywania
napojów wysokoprocentowych. Dała możliwość picia cichego, w ukryciu,
w samotności i przy okazji (choćby spaceru z psem). Na dodatek, dzięki
wariantom smakowym, picia praktycznie niewyczuwalnego.

Zdaniem Rajmunda Janowskiego, psychoterapeuty z trzydziestoletnią praktyką pracy z uzależnionymi małpka stworzyła, a raczej odpowiedziała na nowy model relacji, gdzie zasadniczym kryterium
jest indywidualizm. Pijesz, co chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz. Nie ma zrzuty, wspólnego polewania
z kolegami. Małpkę można nie tylko łatwo kupić, ale równie łatwo można ją schować i pójść z nią,
gdzie się chce.²⁶
Krzysztof Brzózka, wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nazywał małpki „szatańskim chwytem” i twierdził, że małe opakowania odpowiadają za wzrost
spożycia alkoholu w Polsce, a na ich sukces wpłynął efekt zajęcia się przez producentów grupą, która
czuła np. obrzydzenie do gorzkiego piwa albo uważała, że alkohol dla kobiety jest czymś kulturowo złym.
I traﬁli.²⁷ W innej wypowiedzi dodaje z kolei: Małpki dają iluzję kontroli nad piciem. Są coraz częściej
kupowane przez kobiety i rozpijają młodzież, która chętnie sięga po smaczne, kolorowe i przystępne
cenowo buteleczki.²⁸
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Rewolucja 0,0 %
To trzeci trend, który znajduje się dokładnie na przeciwległym biegunie, co wódka w małych
pojemnościach. Mowa o dynamicznym rozwoju kategorii piw bezalkoholowych.
Już w 2017 roku segment ten urósł o 22 proc., a w 2018 roku aż o blisko 80 proc.
Przy utrzymaniu obecnej dynamiki za kilka lat możemy spodziewać się, że piwo 0,0% będzie stanowić
kilkanaście procent rynku, więc co dziesiąta sprzedawana butelka złotego trunku będzie piwem bez
alkoholu. Zainteresowanie piwem bezalkoholowym jest powszechne wśród konsumentów
europejskich, bo piwo 0,0% wpisuje się w zdrowy i aktywny styl życia oraz odpowiedzialne podejście
do konsumpcji alkoholu.
Z badań CBOS²⁹ wynika, że większość pijących piwa bezalkoholowe stanowią kobiety – 61 proc.,
głównie w wieku 25 – 40 lat i sięgają po piwo 0,0% dokładnie w takich samych sytuacjach, jak po piwo
alkoholowe. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w swoich wyborach kierują się smakiem
i orzeźwieniem, a także chęcią zachowania poczucia kontroli czy pełnej sprawności w sytuacji bycia
kierowcą.
Co ważne, dla większości kobiet pijących piwo bezalkoholowe nie jest to wybór wymuszony
koniecznością powstrzymania się od picia alkoholu i napój zastępczy. 65,5 proc. z nich pozostałaby
przy piwie 0,0%. Inne podejście mają mężczyźni – dla większości z nich piwo bezalkoholowe jest
wyborem z konieczności - 53 proc. panów gdyby mogła, wybrałaby alkohol, w tym zdecydowana
większość – piwo.
Zdaniem przebadanych przez CBOS respondentów pijących piwo bezalkoholowe, najbardziej pasuje
ono do następujących sytuacji:

■ spotkanie ze znajomymi w środku tygodnia 38,5%
(ale 49% w przypadku samych kobiet);

0%

■ picie do posiłku – 34,3%
■ relaks w domu – 37,4%
(ale 45,7% w przypadku samych kobiet) .

O tym, że piwo 0,0% zrewolucjonizuje piwny rynek mówi się od kilku lat. Największymi konsumentami
piwa bezalkoholowego są dzisiaj Hiszpanie, a piwa typu lager 0,0% stanowią kilkanaście procent
tamtejszego rynku piwnego i są powszechnie konsumowane przez osoby aktywnie uprawiające sport.
Podobne trendy obserwujemy dzisiaj w Polsce, bo w żadnym innym państwie Unii, segment piw
bezalkoholowych nie rośnie w takim tempie, jak w naszym kraju.
Prof. Józef Błażewicz z Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż na wrocławskim Uniwersytecie
Przyrodniczym podkreśla, że segment piw bezalkoholowych zdobywa duże uznanie, bo etanol przestaje
być priorytetem, a piwo wciąż pozostaje znakomitym napojem izotonicznym i gaszącym pragnienie.³⁰
Piwo 0,0% to nadal smak i orzeźwienie chmielowego trunku.
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Podsumowanie, czyli jak nowe trendy wpłyną na konsumpcję alkoholu w Polsce

Trzy trendy,
które zdominowały rynek alkoholu w ostatnich latach
tworzą nowe modele picia napojów alkoholowych.

2

1

%

„Premiumizacja”,
czyli zwrot ku droższym
alkoholom, postrzeganym
jako lepsze i bardziej
wyszukane, sprzyja
kreowaniu konsumpcji
jakościowej, w której
walory smakowe trunku
i marka odgrywają
najważniejszą rolę.

100

ml

Małe pojemności w wódce,
czyli małpki
stworzyły niebezpieczne
zjawisko picia
„niewidzialnego”,
poza kontrolą zarówno
samego pijącego,
jak i otoczenia.

3

0%

Piwa bezalkoholowe
dynamicznie rosnąca
kategoria na rynku,
wpisująca się w obecne
trendy konsumenckie
promujące zdrowy i aktywny
styl życia oraz świadome
podejście do wybieranych
produktów spożywczych.

Premiumizacja i piwa bezalkoholowe to bez wątpienia dwa pożądane kierunki rozwoju rynku
z punktu widzenia poprawy struktury spożycia alkoholu w Polsce, które przyczynią się do budowania
bardziej odpowiedzialnych postaw konsumentów wobec alkoholu. Powinny też przynieść wymierne
korzyści dla zdrowia publicznego, w szczególności rozwój segmentu 0,0%.
Z drugiej strony rynkowa kariera tzw. małej wódki to trend zdecydowanie niebezpieczny
i niepożądany. Stymuluje bowiem szkodliwą konsumpcję alkoholu, stanowiącą największe zagrożenie
dla zdrowia i życia, szczególnie w przypadku ludzi młodych i kobiet. Stoi zatem w sprzeczności
zarówno z celami WHO, jak i narodową strategią alkoholową.
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4. Polska na tle Europy – ile, co i jak pijemy
Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – „Global status report on alcohol and
health 2018” pokazuje najbardziej aktualne i kompletne dane na temat konsumpcji alkoholu na
świecie. Prezentowane w nim statystki pozwalają na obiektywne przedstawienie wielkości
spożycia alkoholu w Polsce w latach 2010 - 2016 na tle innych państw tzw. regionu EUR,
obejmującego 43 kraje.

11,6 l x

% 1,7 l x
+ 0,2 l

+ 0,2 l
W 2016 konsumpcja czystego
alkoholu w Polsce per capita
w populacji 15+ wyniosła
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O tyle wzrosło w tym okresie
spożycie alkoholu
nierejestrowanego

Pod względem wielkości
konsumpcji czystego
alkoholu jesteśmy na

11.6 litra,

z 1.5 l do 1.7 l.

17. miejscu

co w porównaniu z rokiem 2010
oznacza wzrost o 0,2 litra.

Nierejestrowana konsumpcja
dotyczy w głównej
mierze napojów
wysokoprocentowych.

na 43 kraje regionu EUR.

PIWO

55-56%

Taka sama, co w Polsce jest
wielkość konsumpcji w Austrii,
Estonii czy Szwajcarii.

NAPOJE SPIRYTUSOWE

36%

WINO

8-9%

Struktura spożycia alkoholu w Polsce nie zmieniła się na przestrzeni lat 2010 - 2016:
piwo to 55-56%, wino 8-9%, napoje spirytusowe 36%.

O połowę zmalała liczba osób
uzależnionych od alkoholu
- z 4,4% w 2010 do 2,2% w 2016.

2016

13,5%
O połowę zmalała w Polsce
grupa tzw. abstynentów przez
całe życie (life time abstainers)
z 27,3% w 2010 do 13,5% w 2016.

+ 4,5 p.p.
Spadła śmiertelność w wyniku
chorób i wypadków drogowych
powiązanych z alkoholem, ale
wzrósł odsetek występowania
chorób poalkoholowych
z 8,3% do 12,8%.

2010

2,2%
4,4%

Polska poprawiła wskaźnik YLL
„years of life lost” z 5 do 4,
tj. liczba potencjalnych lat
utraconego życia
w powiązaniu z alkoholem
zmniejszyła się z 5 do 4 lat.

Źródło danych: WHO „Global status report on alcohol and health 2018”
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Z raportu WHO wynika, że na przestrzeni lat 2010 – 2016 27 krajów tzw. regionu EUR zanotowało
zmniejszenie konsumpcji czystego alkoholu per capita w populacji 15+ (na poziomie od 0.1 l do nawet
6.3 l). Co ciekawe, spośród państw, gdzie spadek był największy – o ponad 2 litry, żaden kraj nie
poprawił wskaźnika YLL. Do tej grupy należą:

- 2,7 l

Mołdawia – spadek o 2.7 l

- 4,1 l

Rosja – spadek o 4.1 l

- 6,3 l

Białoruś – spadek o 6.3 l

- 5,7 l

Ukraina – spadek o 5.7 l

Źródło danych: WHO „Global status report on alcohol and health 2018”

Pomimo znacznego zmniejszenia ilości konsumowanego alkoholu, każdy z tych krajów ma najgorszy
wskaźnik YLL (na poziomie 5). To, co łączy państwa tej grupy we wzorcach konsumpcji alkoholu, to
bardzo wysoki udział napojów spirytusowych w strukturze spożycia (do 52%) oraz wysoki na tle
krajów regionu odsetek osób upijających się tzw. heavy episodic drinking (HED).
Jednocześnie dane WHO wskazują, że 15 krajów regionu zanotowało wzrost konsumpcji czystego
alkoholu per capita na przestrzeni lat 2010 – 2016 o 0.1 do 1.8 litra. Pomimo zwiększonego spożycia
alkoholu, wskaźniki YLL dla tych państw nie pogorszyły się, a w przypadku 13 z nich nawet poprawiły
o 1 punkt.
W grupie krajów tzw. regionu EUR o podobnym poziomie konsumpcji czystego alkoholu per capita,
co Polska, (między 11 a 12 litrów), mamy 11 państw o bardzo różnej strukturze spożycia alkoholu:

Spożycie czystego alkoholu per capita
Rosja

11,7 l

Estonia

11,6 l

Austria

11,6 l

Polska

11,6 l

Szwajcaria

11,5 l

Słowacja

11,5 l

Wielka Brytania

11,4 l

Węgry

11,4 l

Andora

11,3 l

Białoruś

11,2 l

Serbia

11,1 l

Źródło danych: WHO „Global status report on alcohol and health 2018”
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Pomimo podobnej ilości wypijanego alkoholu na głowę mieszkańca, różnice w strukturze
i modelach konsumpcji alkoholu powodują, że każdy z tych krajów cechuje inny poziom szkodliwości
spożycia napojów alkoholowych, którą możemy porównać za pomocą wskaźnika YLL, czyli utraconych
lat życia. Z jednej strony mamy kraje ze wskaźnikiem YLL na poziomie 5, czyli najgorszym i są to:
Rosja, Estonia, Białoruś z wysokim udziałem spirytusów w strukturze konsumpcji (od 39% do 50%).
Z drugiej zaś kraje ze wskaźnikiem YLL na poziomie 2 i są to: Austria, Szwajcaria i Wielka Brytania,
o typowo piwno-winnym proﬁlu, z najmniejszym udziałem napojów spirytusowych w strukturze
konsumpcji (od 15% do 22%).

Porównanie podstawowych wskaźników dotyczących konsumpcji alkoholu
w państwach europejskich dowodzi, że o szkodliwości spożycia alkoholu, a co za
tym idzie – jej skutkach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych decyduje nie
tylko ilość wypijanego alkoholu, ale również szereg czynników wynikających
ze struktury spożywanych trunków i ich modeli konsumpcji.

Czynniki wpływające na szkodliwą konsumpcję alkoholu
według WHO obejmują szereg aspektów:

■

ilość wypijanego alkoholu

■ częstotliwość picia
■ wzorce picia
okazjonalne, regularne, upijanie się
(HED – heavy episodic drinking)
■ kontekst społeczny
zwłaszcza jeśli ma on wpływ na
zwiększenie zagrożeń dla życia
publicznego
■ jakość napojów alkoholowych

Szkodliwa konsumpcja alkoholu przyczyniła się w 2016 do śmierci 1.7 miliona31 osób na świecie, które
zmarły w wyniku chorób poalkoholowych oraz kolejnych 0.9 miliona 3 2 , które zginęły
z powodu odniesionych obrażeń w wypadkach drogowych i aktach przemocy powiązanych
z alkoholem.
Dlatego głównym celem Światowej Organizacji Zdrowia, który powinien być wspierany w ramach
narodowych programów alkoholowych, jest redukcja szkodliwego spożycia napojów alkoholowych,
powodującego największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
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5. Skala zjawiska szkodliwego picia w Polsce
33

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ponad 80 proc.
osób pijących w Polsce alkohol wypija do 6 litrów czystego etanolu rocznie. To o ponad 3 litry
mniej niż przeciętny Szwed, a Szwecja uznawana jest za wzór skutecznej polityki państwa
w ograniczaniu spożycia alkoholu. Co więcej, wśród pijących Polaków ponad 46 proc. nie
przekracza 1.2 litra alkoholu rocznie, czyli wypija raptem 5 proc. z całego skonsumowanego
w roku czystego alkoholu.

O szkodliwej konsumpcji mówimy w przypadku 18,6 proc. pijących, wśród których:
■ 11,3 proc. pije ryzykownie, od 6 do 12 litrów czystego etanolu rocznie,
co odpowiada blisko jednej czwartej całości konsumowanego w Polsce alkoholu;
■ 7,3 proc. regularnie nadużywa alkoholu, pijąc powyżej 12 litrów czystego
etanolu rocznie i konsumując aż 46% alkoholu na rynku.

81%

18,6%
Polaków pije ryzykownie
lub nadużywa alkoholu

Polaków pije umiarkowanie

46,7 %

do 1,2 l

4,9 %

34,4 %

> 1,2 - 6 l

25,5 %

11,3 %

> 6 - 12 l

23,5 %

7,3 %

> 12 l

46,1 %

odsetek pijących napoje alkoholowe

odsetek konsumowanego alkoholu w ciągu roku

Źródło danych: PARPA
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Tym samym rozkład konsumpcji alkoholu w Polsce przedstawia się następująco:

81%
pijących
umiarkowanie
wypija rocznie
30,4 proc.
konsumowanego
w Polsce alkoholu

%%%

Źródło danych: PARPA

18.6%
pijących
ryzykownie
wypija prawie 70 proc.
konsumowanego
w Polsce alkoholu

%%%%%
%%

18,6 proc. osób pijących ryzykownie i nadużywających alkoholu to grupa odpowiedzialna za szkodliwą
konsumpcję alkoholu w Polsce. Jak wygląda ich model konsumpcji? Jakie alkohole piją, jak często
i w jaki sposób? Jakie są ich motywacje sięgania po alkohol?
Chcąc odpowiedzieć na te pytania analizie poddane zostaną takie zmienne, jak częstotliwość picia
poszczególnych rodzajów alkoholu, ilość wypijanego alkoholu podczas jednej okazji i wynikająca
z niej ilość czystego etanolu w przeliczeniu na SJA, czyli standardowe jednostki alkoholu.

SJA, czyli standardowa jednostka alkoholu
to 10 g lub 12,5 ml czystego alkoholu etylowego (etanolu).³⁴
Typowe porcje napojów alkoholowych zawierają:
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■

500 ml piwa 5% to 22,5 ml/20 g alkoholu (2 SJA)

■

175 ml wina (kieliszek) 12% to 21 ml/16,8 g alkoholu (1,68 SJA)

■

50 ml wódki 40% to 20 ml/16 g alkoholu (1,6 SJA)

Porównanie zawartości czystego alkoholu etylowego w 0,5 l
różnych napojów alkoholowych:

PIWO 0,5 l

WINO 0,5 l

22,5 ml etanolu

60 ml etanolu

%%

%%%%

2 SJA

4,8 SJA

WÓDKA 0,5 l
200 ml etanolu

%%%%%%%%
%%%%%%%%
16 SJA

=
=
=
Aby spożyć ilość czystego etanolu zawartą w 1 butelce wódki 0,5 litra,
trzeba by wypić 8 półlitrowych butelek piwa albo 1,3 litra wina.

MĘŻCZYŹNI
do

KOBIETY

% % % % SJA

do

dziennie

%%

SJA

dziennie

W przypadku mężczyzn, za niosące małe ryzyko
zdrowotne uważa się spożywanie do 4 SJA dziennie,
najwyżej 5 dni w tygodniu.
W przypadku kobiet, niskie ryzyko zdrowotne
to konsumpcja do 2 SJA dziennie.
19

6. Współczesne modele picia alkoholu przez Polaków
W analizie wykorzystane zostaną najnowsze dostępne wyniki badań modeli konsumpcji napojów
alkoholowych w Polsce. Pomimo, że w ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele opracowań i raportów
w tym obszarze, większość z nich straciła na aktualności i nie odzwierciedla dynamicznych zmian
w trendach i zachowaniach konsumenckich wobec napojów alkoholowych.
W 2017 roku CBOS przeprowadził kompleksowe badanie modeli picia napojów alkoholowych w Polsce
na próbie 1309 pełnoletnich respondentów, uzyskując informacje o 2050 unikalnych sytuacjach
spożywania alkoholu. Wyniki badania pozwalają dokładnie przyjrzeć się stylom konsumpcji
poszczególnych rodzajów alkoholu i poznać motywacje osób po nie sięgających. Uzyskane informacje
są spójne z wynikami badań sprzed lat (PARPA 2008, CBOS 2010).

Piwo, wino i wódka – najpopularniejsze alkohole w Polsce
Konsumpcja piwa w Polsce od 2012 roku utrzymuje się na stałym poziomie 98-99 litrów per capita
rocznie,³⁵ co lokuje nasz kraj na czwartym miejscu w Unii Europejskiej. Najwięcej piwa piją Czesi
– 138 litrów, dalej Austriacy i Niemcy – odpowiednio 105 i 101 litrów na głowę mieszkańca.³⁶
Spożycie wódki w Polsce oraz innych napojów spirytusowych od kilku lat kształtuje się na poziomie
8.3 – 8.8³⁷ litrów per capita rocznie (sama wódka to 5.5 litra), co plasuje Polskę w pierwszej dziesiątce
krajów o największym spożyciu tych napojów. Do grona tego należą: Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa,
Łotwa, Estonia.
W przypadku wina, Polska należy do grupy krajów europejskich z najniższą konsumpcją - wg GUS ok.
7 litrów per capita rocznie.
Piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym w naszym kraju, sięga po nie co najmniej raz
w miesiącu 73 proc. dorosłych Polaków.³⁸ Z kolei wódkę co najmniej raz w miesiącu pije 48 proc.
dorosłych konsumentów, a wino 46 proc.³⁹
W grupie pijących piwo przeważają mężczyźni (64 proc.), mieszkańcy miast powyżej 20 tys.,
z wykształceniem średnim i wyższym (86 proc.). 83 proc. konsumentów piwa jest w wieku 25-45 lat.⁴⁰
Badanie CBOS pokazało, że po każdy z rodzajów alkoholu Polacy sięgają z różną częstotliwością,
w zależności od płci. 56,4 proc. kobiet co najmniej raz w miesiącu pije wino. Z taką samą częstotliwością
po wódkę sięga 62,5 proc. mężczyzn. Mężczyźni częściej też piją piwo – co najmniej raz w miesiącu 84,5
proc.

Od 2 piw do 11 kieliszków wódki – ile piją Polacy podczas jednej okazji?
Model konsumpcji piwa wykazuje pewne podobieństwa do stylu picia wina. W przypadku obu tych
napojów przeciętna sytuacja picia trwa zwykle dwie godziny, a na piątek i sobotę przypada ok. 35 proc.
okazji picia obu tych trunków. Piwo i wino są najczęściej pite w mniejszym gronie do 3 osób, co
całkowicie odróżnia te napoje od stylu picia wódki – zawsze w większej grupie. Picie wódki to zwykle
sesje 3 godzinne, kumulacja przypada na weekend, kiedy ma miejsce blisko połowa okazji picia tego
trunku (47 proc.).
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Trzy najczęściej związane z piciem piwa sytuacje to: oglądanie telewizji, relaks i spotkanie towarzyskie
– razem odpowiadają za 84,5 proc. okazji picia piwa. Determinują one powody, dla których konsumenci
sięgają po piwo: dla smaku, dla relaksu i dla ugaszenia pragnienia. Pijący piwo nie szukają w nim
„procentów”, nie sięgają też po nie dla celebracji wielkich okazji. Mężczyźni na ogół piją piwo
w męskim gronie, natomiast kobiety albo w towarzystwie mieszanym albo w grupie z przewagą kobiet.
Podczas jednej okazji picia piwa przeciętny piwosz wypija od 4 do 6 SJA (standardowych jednostek
alkoholu), co odpowiada ilości od 2 do 3 piw o pojemności 0,5 litra. W przypadku piwa nie
obserwujemy też gwałtowanego zwiększenia konsumpcji podczas dni weekendowych – średnie
spożycie na poziomie 2 - 3 piwa przy jednej okazji ma miejsce niezależnie od tego, czy okazja picia piwa
jest podczas weekendu czy w dni powszednie.
Najczęstsze okoliczności picia wina to spotkanie towarzyskie, odpoczynek i spożywanie posiłku
– 75,2 proc. okazji konsumpcji tego trunku, po który Polacy sięgają z trzech głównych powodów: smak,
relaks i dopasowanie do posiłku.
Podczas jednej sytuacji picia wina wypijamy przeciętnie od 3,4 do 4,2 SJA, co odpowiada ok. 4 lampkom
po 100 ml. Dwa razy więcej niż w dni powszednie wypijamy wina podczas weekendu. Co ciekawe, ilość
konsumowanego wina podczas jednej okazji jest podobna, niezależnie od wieku (z lekką nadwyżką
u konsumentów między 30. a 40. rokiem życia). To różni wino od piwa i wódki, których konsumpcja
z wiekiem spada.
Wódka jest pita najczęściej w trzech sytuacjach: spotkanie towarzyskie, celebracja okazji oraz
odpoczynek i relaks – 76,4 proc. sytuacji picia wódki. Polacy sięgają po wódkę, aby się bawić
w towarzystwie, świętować oraz zrelaksować. Mężczyźni najczęściej piją wódkę w męskim towarzystwie,
a kobiety w mieszanym gronie.
Podczas picia wódki wypijamy najwięcej czystego alkoholu spośród wszystkich trunków – przeciętnie
od 9,4 do 11 SJA, co odpowiada 11 kieliszkom wódki o pojemności 30 ml. Konsumenci wódki są też
najbardziej skłonni mieszać alkohole – słabsze traktują jako aperitif przed piciem wódki. W sytuacji
mieszania alkoholi pijący wódkę jednorazowo wypijają zdecydowanie więcej SJA – 14,9. To ilość etanolu
zawarta w 15 kieliszkach wódki o poj. 30 ml. W przypadku wódki widać też największe różnice w ilości
spożycia w zależności od okazji oraz tego czy ma ona miejsce w dni powszednie czy podczas
weekendu. Najwięcej jednorazowo pijemy wódki w dni wolne i podczas spotkań towarzyskich
– o ok. 2 SJA więcej niż w innych sytuacjach. Zdecydowanie więcej wódki piją też młodzi konsumenci
– konsumpcja na poziomie od 12,7 SJA do prawie 15 SJA (13 – 15 kieliszków) podczas jednej okazji jest
charakterystyczna dla grupy wiekowej 18 – 30 lat. ⁴¹

Ilość alkoholu spożywanego podczas jednej okazji:

3 piwa o poj. 500 ml

4 lampki wina
o poj. 100 ml

11 kieliszków wódki o poj. 30 ml

%%%%%%

%%%%

%%%%%%%%%%%

ok. 6 standardowych
jednostek alkoholu

ok. 4 standardowych
jednostek alkoholu

ok. 11 standardowych jednostek alkoholu
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Komentarz dr hab. Małgorzaty Dragan
z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego:
Wódka jest trunkiem bardziej „wyskokowym” niż inne rodzaje alkoholu, nie tylko ze względu
na fakt, że częściej towarzyszy hucznym wydarzeniom towarzyskim, ale przede wszystkim
dlatego, że przeciętnie – niezależnie od okoliczności – pijąc wódkę przyjmujemy większą ilość
czystego alkoholu niż wtedy, gdy pijemy piwo czy wino.

Heavy episodic drinking, czyli czym się upijamy
Blisko połowa przebadanych przez CBOS konsumentów stwierdziła, że ani razu nie upiła się w ciągu
ostatniego roku. Pozostali przyznali, że upijają się z następującą częstotliwością:

4,7%

13,8%

32,6%

48,9%

co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w roku

co najmniej raz w miesiącu

ani razu w ciągu roku

Widać wyraźne różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami. Mężczyźni zdecydowanie częściej piją
nadmierne ilości alkoholu prowadzące do stanu upicia się.

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI
38,5 %

67,2 %

37,9 %

19,5 %

7,2 %

25,4 %

6,1 %
1,3 %

co najmniej raz w tygodniu

rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w miesiącu

wcale

Źródło danych: CBOS: „Modele picia napojów alkoholowych w Polsce” luty 2017
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Częściej upijają się ludzie młodzi, do 30. roku życia.

26,1%
33,1%

37,0%

42,3%

44,8%

45,5%

54,6%

60,4%

63,2%

61,2%
83,1%

48,9%
35,9%

46,2%
34,6%

32,9%

35,4%

26,1%
23,9%

28,6%

24,0%

8,8%

9,6%

2,2%

3,2%

4,5%

53 - 57

58 - 62

63 - 67

16,3%
21,7%

18,5%

12,6%

4,6%

6,7%

33 - 37

38 - 42

17,9%

10,9%
3,3%

18 - 22

23 - 27

2,8%

28 - 32

17,5%
4,9%

43 - 47

11,1%
8,1%

48 - 52

10,4%

16,9%

67>

co najmniej raz w tygodniu

rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w miesiącu

wcale
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Wyniki badania pokazują, że granicę dzielącą picie alkoholu od upicia się nim najczęściej zdarza się
Polakom przekroczyć wtedy, gdy konsumują wódkę. Aż 65,7 proc. osób, które upiły się w ciągu
minionego roku przyznały, że stało się to przy okazji picia wódki. Co piąty (21,5 proc.) z grupy badanych
mających na swoim koncie epizod upicia się w ciągu ostatnich 12 miesięcy przesadził z konsumpcją
piwa, a co dziesiąty (9,8 proc.) – wina.
Wódka jest tym trunkiem, którym upijamy się statystycznie najczęściej bez względu na płeć, wiek
i preferowany na co dzień rodzaj alkoholu. Kobietom cztery razy częściej niż mężczyznom zdarza się
upić winem.

Komentarz dr hab. Małgorzaty Dragan
z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego:
Piwem ze względu na objętość standardowej porcji, która wynosi pół litra, trudniej jest się upić niż
wódką. Kufel piwa, w którym zawarte jest 20 gramów czystego alkoholu, sączymy dobre pół
godziny. Spożycie tych samych 20 gramów alkoholu w postaci wódki odpowiada wypiciu dwóch
małych kieliszków (30 ml) i zajmuje kilka minut. Wódka stwarza większe ryzyko przekroczenia
granicy umiarkowanej konsumpcji.
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Istnieje wyraźna współzależność pomiędzy częstotliwością sięgania po wódkę a upijaniem się.
Spośród osób, które piją wódkę co najmniej raz w tygodniu, upija się 76,2 proc. Z kolei wśród
pijących wódkę co najmniej raz w miesiącu upija się 60,8 proc. Dla pijących piwo i wino co najmniej
raz w miesiącu odsetek przyznających się do upicia wyniósł odpowiednio 52,8 proc. oraz 45,7 proc.
W każdej z omawianych sytuacji przyczyną upicia się było spożycie wódki.

Rodzaj pitego alkoholu a upijanie się

76,2%
60,8%

pijący co najmniej
raz w tygodniu

pijący co najmniej
raz w miesiącu

WÓDKA

62,8%

45,7%

pijący co najmniej
raz w miesiącu

pijący co najmniej
raz w miesiącu

PIWO

WINO
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Wódka jest głównym alkoholem, którym upijają się regularnie konsumenci
niezależnie od rodzaju trunku. Osoby, które z pewną regularnością (częściej niż raz
w miesiącu) piją piwo i wino w większości przyznają, że jeżeli im się to zdarza,
to upijają się wódką.
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O jeden kieliszek za daleko
CBOS przeanalizował również uzyskane w badaniu modeli konsumpcji alkoholu wyniki pod kątem testu
AUDIT. Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identiﬁcation) jest narzędziem opracowanym przez Światową
Organizację Zdrowia do rozpoznawania problemów związanych z alkoholem. Przyjmuje się wartości
teoretyczne od 0 do 36 punktów i następującą interpretację wyników testu:
■
■
■
■

do 8 pkt: picie o niskim poziomie ryzyka
9 - 15 pkt: picie ryzykowne
16 - 19 pkt: picie szkodliwe
20 i więcej: podejrzenie uzależnienia

Rezultaty testu AUDIT wśród pijących dany alkohol kilka razy w miesiącu (średnia):
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6
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Przeciętne wyniki testu AUDIT wśród pijących dany alkohol w miarę regularnie (kilka razy w miesiącu)
są najniższe w przypadku wina (6 pkt), wyższe w przypadku piwa (7 pkt) a najwyższe w przypadku wódki
(9 pkt – powyżej minimalnej wartość progowej picia ryzykownego).

Odsetek pijących dany alkohol częściej niż raz w miesiącu,
będących w grupie o niskim poziomie ryzyka (wynik AUDIT do 8 pkt):

WINO

80,7%

WÓDKA

PIWO

68,8%

54,3%

Źródło danych: CBOS: „Modele picia napojów alkoholowych w Polsce” luty 2017
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Po przekroczeniu wyniku 8 punktów w teście AUDIT należy podejrzewać występowanie wzorca picia
ryzykownego i szkodliwego, a także zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (Babor i Robaina,
2016). Został on przekroczony jedynie w przypadku osób preferujących wódkę i pijących klika razy
w miesiącu, a więc w miarę regularnie. W tej grupie średni wynik wyniósł 9 punktów, a w grupie
podwyższonego ryzyka znalazło się około 45 proc. pijących wódkę.

Podsumowanie dr hab. Małgorzaty Dragan:
W przeprowadzonym badaniu uwzględniono kwestię ryzyka zdrowotnego związanego z piciem
alkoholu. Warto nadmienić, że nie ma uniwersalnych kryteriów określających próg poziomu
spożycia, do którego picie jest jeszcze bezpieczne (Woronowicz, 2009). Poczyniono jednak próby
ilościowego określenia dawek alkoholu, których wypijanie wiąże się z ryzykiem powstania szkód
zdrowotnych. Według wskaźników ilościowych zaproponowanych przez WHO ryzykowne jest
dzienne wypijanie więcej niż 40–60 g czystego alkoholu etylowego przez mężczyzn i 20–40 g
przez kobiety.
Według innych kryteriów szczególnie niekorzystne jest jednorazowe wypijanie więcej niż sześciu
standardowych porcji alkoholu w przypadku mężczyzn i czterech w przypadku kobiet
(por. Woronowicz, 2009).
Przeprowadzone badania wykazały, że najmniejsza ilość alkoholu jest wypijana przy okazji picia
wina, co jest zgodne z wynikami wcześniejszych badań (np. PARPA, 2008), największa zaś
w przypadku wódki.
Wódka jest alkoholem stosowanym wyraźnie w celu upicia się (albo też w sposób nieintencjonalny
przy okazji jej picia najczęściej dochodzi do upijania się). Przeciętnie podczas jednej sytuacji picia
wódki wypijanych jest około 11 standardowych jednostek alkoholu (SJA). Okazjonalne upijanie się
to wypijanie jednorazowo, co najmniej raz w miesiącu, dużych dawek alkoholu (tzn. 60 g lub
więcej czystego alkoholu etylowego przy jednej okazji, co odpowiada mniej więcej 6 i więcej SJA).
Picie wódki zatem, w porównaniu do pozostałych trunków, w największym stopniu wiąże się
z epizodami intensywnego picia.
Z badania wynika również, że wśród osób preferujących wódkę znajduje się najwięcej osób
o podwyższonym ryzyku problemów alkoholowych. W celu określenia tego ryzyka zastosowano
skalę AUDIT, która jest szeroko stosowana na świecie.
Osoby pijące wódkę co najmniej kilka razy w miesiącu uzyskują też najwyższe przeciętne wyniki
w AUDIT w porównaniu do pozostałych grup, powyżej minimalnej wartości progowej picia
ryzykownego. Podsumowując zatem, to osoby sięgające po najmocniejszy trunek – wódkę
– są najbardziej zagrożone problemami alkoholowymi. Ryzykowne jest także mieszanie napojów
alkoholowych, bo całkowite spożycie w tych sytuacjach jest znacząco większe, niezależnie od
rodzaju alkoholu pitego jako główny trunek.
Nie jest to zaskakujące, albowiem ogólne ryzyko szkód zdrowotnych związane z piciem, w tym
ryzyko zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, wyraźnie zależy od liczby dawek
spożywanego alkoholu, częstotliwości picia, ale też od występowania epizodów intensywnego
picia (WHO, 2014). Ryzyko to jest niższe w przypadku wzorca picia alkoholu do posiłków,
a trunkiem najczęściej pitym w takich okolicznościach jest wino.
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Kto pije ryzykownie i szkodliwie?
Wśród uczestników badania⁴² modeli konsumpcji alkoholu wyłoniono respondentów pijących
problemowo (ryzykownie i szkodliwie) według dwóch kryteriów: deﬁnicji WHO i wyników testu AUDIT.

Pijący ryzykownie i szkodliwie wg deﬁnicji WHO i wyników testu AUDIT:

wg. deﬁnicji WHO
MĘŻCZYŹNI

pijący powyżej
40 gram
czystego alkoholu
dziennie

przy łącznym spożyciu
280 gram
czystego alkoholu
tygodniowo

KOBIETY

pijący powyżej
20 gram
czystego alkoholu
dziennie

przy łącznym spożyciu
140 gram
czystego alkoholu
tygodniowo

wg. wyników testu AUDIT
(osoby, które uzyskały w teście powyżej 8 punktów).

Osoby kwaliﬁkujące się do grupy pijących ryzykownie w oparciu o oba te kryteria stanowią mniejszy
odsetek niż spełniające jedno z dwóch powyższych kryteriów. Dlatego na potrzeby dalszej analizy
oparto się o deﬁnicję WHO, w której brane są pod uwagę dwa aspekty ryzykownego i szkodliwego picia
alkoholu: częstotliwość picia i ilości spożywanego alkoholu.
Zjawisko picia problemowego dotyczy 14,8 proc. spośród osób, które w ogóle piją alkohol. Nieznacznie
częściej problem ten dotyczy badanych, którzy deklarują picie wódki (16,4 proc.), piwa (16,2 proc.),
niż tych sięgających po wino (13,9 proc.).
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Wśród pijących alkohol częściej niż raz w miesiącu, odsetek pijących ryzykownie i szkodliwe
zdecydowanie rośnie. Największy jest w przypadku wódki – 30,3 proc., mniejszy w przypadku piwa
i wina – odpowiednio 20,4 proc. oraz 14,1 proc.

Odsetek badanych pijących problemowo wśród konsumentów
pijących dany rodzaj alkoholu co najmniej raz w miesiącu

100 %
20,4 %

14,1 %
30,3 %

75 %

50 %
79,6 %

85,9 %
69,7 %

25 %

0%

PIWO
Niskie ryzyko

WINO

WÓDKA

Picie ryzykowne i szkodliwe
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Osoby pijące problemowo z deﬁnicji spożywają alkohol częściej niż te spoza grup ryzyka.
Porównanie między grupą potencjalnie zagrożonych negatywnymi skutkami picia alkoholu i tymi,
którzy nie mają tego problemu pokazuje, że wzrost częstotliwości spożywania alkoholu w grupie ryzyka
jest różny i zależy od rodzaju alkoholu. I tak w grupie ryzyka odsetek pijących co najmniej raz
w tygodniu zwiększa się:
■
■
■
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blisko dwukrotnie (z 12,6% do 23,5%) w przypadku wina,
blisko dwuipółkrotnie (z 12,6% do 23,5%) w przypadku piwa,
sześciokrotnie (z 7,7% do 47,8%) w przypadku wódki.

Większość badanych pijących problemowo upiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 85,1 proc.

Odsetek ankietowanych, którym zdarzyło się upić w ciągu ostatnich 12 miesięcy
100 %

85,1 %

75 %

50 %

45,2 %
25 %
Niskie ryzyko
Picie ryzykowne i szkodliwe

0%
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Osoby pijące ryzykownie upijają się co najmniej raz w tygodniu prawie 10 razy częściej niż pijący spoza
grupy ryzyka (21 proc. do 1,9 proc.). W większości przypadków upijają się wódką (57,1 proc.), rzadziej
przesadzają z piwem (27,9 proc.) lub winem (13 proc.).
Generalnie pijący problemowo piją za jednym razem większe ilości czystego alkoholu niż
pozostali konsumenci.

Ilość alkoholu wypijanego za jednym razem
Ryzyko związane z alkoholem (WHO)
Niskie ryzyko
Średnia

Picie ryzykowne i szkodliwe
Średnia

PIWO (SJA)

4,4

13,0

WINO (SJA)

3,3

11,5

WÓDKA (SJA)

8,8

19,5

Źródło danych: CBOS: „Modele picia napojów alkoholowych w Polsce” luty 2017
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Najwięcej jednostek alkoholu przyjmowanych jest przez osoby pijące ryzykownie podczas picia
wódki. Przeciętnie wypijają one 195 gram czystego alkoholu – 19,5 JSA, a więc ponad pół litra wódki.
Spożycie to jest około dwukrotnie większe niż w przypadku badanych niezaliczających się do grupy
ryzyka.
W przypadku piwa ilość spożywanego alkoholu przez osoby pijące ryzykownie to średnio 13 SJA
(odpowiednik około 6 piw), a wina 11,5 SJA (odpowiednik około 1 ½ butelki). Są to ilości odpowiednio
trzy- i czterokrotnie większe niż w przypadku spożycia osób niemających problemu z alkoholem.
Pijący ryzykownie wódkę przy średnim spożyciu 195 gram czystego alkoholu w większości wypadków
doprowadzają się do stanu głębokiej nietrzeźwości – 83,3 proc.
Pijący ryzykownie piwo i wino najczęściej znajdują się w stanie upojenia właściwego (odpowiednio 52,2
proc. i 44,2 proc.).

Stan po spożyciu (obliczenia na podstawie wypitych SJA)

2,9%

4,3%

31,8%

27,4%

30,2%

39,9%

42,3%

37,7%
83,3%
52,2%

65,4%

44,2%

69,7%

30,5%
14,7%
13,5%

8%

Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

PIWO

podchmielenie

2,0%
Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

WINO

upojenie właściwe
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Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

WÓDKA

upojenie głębokie

Podczas picia ryzykownego częściej też dochodzi do mieszania różnych rodzajów alkoholu, zwłaszcza,
gdy głównym trunkiem jest wódka. Pijący ryzykownie wódkę w blisko połowie przypadków (48 proc.)
piją również inne alkohole. Rzadziej picie innych rodzajów alkoholu towarzyszy piciu wina (36,5 proc.)
i piwa (31,2 proc.).
31,8%

Mieszanie różnych rodzajów alkoholu

mieszanie

niemieszanie

6,3%

12,9%

24,1%

31,2%

36,5%
48,0%

93,8%

87,1%

75,9%

68,8%

63,5%
52,0%

Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

PIWO

Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

WINO

Niskie ryzyko

Picie ryzykowne
i szkodliwe

WÓDKA
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Podsumowanie:
■

■
■

■

■

■

Wśród respondentów pijących - choćby sporadycznie - różne rodzaje alkoholu odsetek
badanych kwaliﬁkujących się do grup ryzyka jest zbliżony. Wartość waha się od 13,9 proc.
w przypadku wina, do 16,4 proc. w przypadku wódki.
Średnio do pijących problemowo zalicza się mniej więcej co siódmy spośród osób
pijących alkohol (14,8 proc.).
Inaczej prezentuje się zasięg zjawiska w grupach osób pijących dany alkohol kilka razy
w miesiącu. Wówczas największy udział osób pijących problemowo notujemy w przypadku
konsumentów wódki (30,3 proc.). Rzadziej zjawisko występuje wśród pijących piwo (20,4 proc.)
i wino (14,1 proc.).
Pijący ryzykownie spożywają alkohol częściej niż osoby spoza grup ryzyka (jest to zresztą
zjawisko konstytuujące tę grupę zgodnie z deﬁnicją WHO). W przypadku wódki odsetek
pijących z tą częstotliwością w grupie ryzyka zwiększa się sześciokrotnie, podczas gdy
w przypadku piwa i wina mniej więcej dwukrotnie.
Badani pijący ryzykownie mają doświadczenie upicia się w ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko
dwukrotnie częściej niż pozostali. W większości przypadków do upicia dochodzi przy okazji
picia wódki, rzadziej piwa i wina.
Ilości wypijanego za jednym razem alkoholu w przypadku pijących ryzykownie są kilkukrotnie
większe niż w przypadku osób spoza grup ryzyka. Spożycie czystego alkoholu zawartego
w piwie lub winie to przeciętnie 60 proc. tej ilości, która wypijana jest przy okazji spożycia wódki
(ponad pół litra czystego etanolu).
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7. Grupy szczególnie narażone w związku z konsumpcją alkoholu
Kobiety w ciąży
W prowadzonych cyklicznie przez Państwową Inspekcję Sanitarną badaniach zachowań zdrowotnych
kobiet w ciąży⁴³ widać wyraźną poprawę dotyczącą skali zjawisk niepożądanych dla zdrowia matki
i nienarodzonego dziecka. Bez wątpienia jest to efekt prowadzonych od lat, zarówno przed podmioty
publiczne, jak i komercyjne oraz organizacje pożytku publicznego, kampanii edukacyjnych, których
celem jest uświadamianie kobietom, jakie zagrożenia niesie za sobą stosowanie używek w ciąży.
Obecnie przypadki kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży należą do rzadkości. W ostatnim
badaniu z 2017 roku, picie alkoholu w tym okresie zadeklarowało jedynie 4,84 proc. kobiet. W stosunku
do badania z poprzedniej fali (2013) jest to spadek o ponad połowę, z 10,1 proc. W przypadku
większości respondentek, spożycie alkoholu w ciąży miało charakter incydentalny, nie częściej niż raz
w miesiącu. Jedynie 0,34 proc. przyznało się do picia kilka razy w tygodniu.
Spożywanie alkoholu w trakcie ciąży
Częstość picia

N

%

% (rok 2013)

cztery lub więcej razy w tygodniu

7

0,20%

0,11%

dwa lub trzy razy w tygodniu

5

0,14%

0,21%

dwa do czterech razy w miesiącu

16

0,46%

1,27%

raz w miesiącu lub rzadziej

139

4,03%

8,51%

nie piła

3284

95,16%

89,90%

suma

3451

100%

100%

Źródło danych: Państwowa Inspekcja Sanitarna: „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” 2017.

Kobiety pijące alkohol w okresie ciąży najczęściej deklarowały spożycie czerwonego wina – 43,98 proc.
Ogółem spożycie różnych rodzajów wina (czerwone, białe, wzmacniane typu sherry) wyraźnie dominuje
w deklaracjach pań przyznających się do picia alkoholu w ciąży – ponad 64 proc. wskazań.
Na drugim miejscu jest spożycie piwa – 31,18 proc. wskazań, dalej piwa niskoalkoholowego (do 0,5%
alkoholu) – 27,13 proc. wskazań. Najrzadziej badane kobiety przyznawały się do picia alkoholi mocnych
w czasie ciąży – 7,33 proc.
Na stosunek kobiet do picia alkoholu w czasie ciąży i świadomość potencjalnych zagrożeń z tego
wynikających ma duży wpływ podejście lekarzy ginekologów. Ponad połowa badanych kobiet
przyznała, że lekarz w czasie ich ciąży nie omawiał z nimi problemu spożywania alkoholu przez ciężarne.
45,53 proc. kobiet stwierdziło, że lekarz zalecał powstrzymanie się od picia jakiejkolwiek ilości alkoholu
podczas ciąży. Przypadki, w których lekarz dopuszczał lub nawet zalecał picie alkoholu w trakcie ciąży
należały do rzadkości (1,17 proc.).
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Na podstawie wyników badania można zauważyć, że wśród respondentek występują znaczne różnice
w świadomości dotyczącej potencjalnego zagrożenia zdrowotnego, zarówno dla dziecka jak i matki,
wynikającego z picia alkoholu w czasie ciąży. Choć wydaje się, że wiedza na ten temat jest powszechna
to okazuje się, że wciąż pokutuje wiele mitów, np. dotyczących niewielkiej szkodliwości wypijania
umiarkowanych ilości alkoholu w trakcie ciąży.

Ocena ryzyka zdrowotnego dla dziecka
N
Picie niewielkich
ilości alkoholu

Picie dużych
ilości alkoholu

N

34

14

%

1,07%

0,44%

N

225

6

%

7,06%

0,19%

N

526

32

%

16,51%

1,00%

N

2400

3134

%

75,35%

98,36%

N

3185

3186

%

100,00%

100,00%

Ocena ryzyka dla dziecka

brak ryzyka

nieznaczne ryzyko

średnie ryzyko

wysokie ryzyko

suma

Źródło danych: Państwowa Inspekcja Sanitarna: „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” 2017.

W 2014 roku Rada Ekspertów Ginekologów pod przewodnictwem prof. dr hab. Romualda Dębskiego
opracowała jednoznaczne stanowisko dotyczące szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży i laktacji
wraz z rekomendacjami dla środowiska ginekologicznego, które dotyczą m.in. konieczności
informowania kobiet w ciąży o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu. Zostało one
wysłane do każdego ginekologa w Polsce oraz zaprezentowane Ministerstwu Zdrowia na konferencji
zorganizowanej z inicjatywy Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego. Zwrócono się
również z petycją do Ministra Zdrowia o wydanie rozporządzenia dotyczącego obowiązku
przestrzegania pacjentek planujących ciążę i w ciąży przed piciem nawet najmniejszych dawek alkoholu
w czasie ciąży i karmienia piersią. Takie rozporządzenie niestety nigdy nie weszło w życie.
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Osoby niepełnoletnie
Konsumpcja alkoholu przez nieletnich
Skala zjawiska picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest monitorowana w międzynarodowych
badaniach ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) od 1995 roku. W Polsce
badane są dwie grupy młodych – w wieku 15-16 lat oraz 17-18 lat. Ostatnie wyniki badania są z roku
2015. Próby picia alkoholu ma za sobą wysoki odsetek osób w obu grupach wiekowych - 83,8 proc.
młodszych i 95,8 proc. uczniów starszych.⁴⁴ Nie mniej warto zauważyć, że wśród uczniów młodszych od
12 lat widoczny jest trend spadkowy.

Picie napojów alkoholowych
(dane w procentach)

1995

1999

2003

2007

2011

2015

Kiedykolwiek w życiu

92,8

90,3

92,5

90,2

87,3

83,8

W czasie 12 miesięcy
przed badaniem

77,3

82,0

84,9

78,9

78,3

71,7

W czasie 30 dni
przed badaniem

50,4

61,1

65,8

57,3

57,6

48,6

Kiedykolwiek w życiu

96,5

96,6

96,7

94,8

95,2

95,8

W czasie 12 miesięcy
przed badaniem

88,0

93,8

93,4

92,0

91,6

92,7

W czasie 30 dni
przed badaniem

65,6

78,1

78,9

79,5

80,4

82,3

Wiek

15-16 lat

17-18 lat

Źródło danych: ESPAD 2015

W latach 1995-2003 zarówno wśród młodszych, jak i starszych uczniów obserwowany był stały
trend wzrostowy popularności piwa. W 2007 roku nastąpiło załamanie tego trendu, wśród młodszych
uczniów piwo ma tendencję spadkową pod względem popularności, a w grupie starszej
– ustabilizowało się na jednakowym poziomie. Niepokojąco wyglądają natomiast statystyki dla picia
wódki przez osoby niepełnoletnie. Odsetek pijących wódkę w 2003 roku istotnie wzrósł do poziomu
większego niż w 1995 roku, potem ponownie w roku 2011 i utrzymuje się na wysokim poziomie
w grupie uczniów starszych.⁴⁵ 65 proc. z nich przyznało się do picia wódki w ciągu ostatnich 30 dni
przed badaniem.
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Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem
(dane w procentach)

1995

1999

2003

2007

2011

2015

Piwo

45,6

52,8

68,8

60,3

57,4

51,3

Wino

32,8

24,4

23,7

22,6

26,0

21,1

Wódka

29,9

25,0

36,7

30,3

40,7

33,1

Piwo

55,9

66,2

78,6

78,8

78,1

78,9

Wino

40,5

31,0

30,7

31,0

35,6

37,7

Wódka

46,0

42,0

52,0

50,8

62,8

65,2

Wiek

15-16 lat

17-18 lat

Źródło danych: ESPAD 2015

Wielkości spożycia przy jednej okazji piwa, wina i wódki są silnie zróżnicowane, zarówno wśród uczniów
młodszych (15-16 lat), jak i starszych (17-18 lat). Widzimy tutaj analogię z modelami picia
poszczególnych rodzajów alkoholu przez osoby dorosłe.
Typową ilością piwa konsumowaną przy jednej okazji przez uczniów młodszych jest od 0,5 litra do
1 litra (25,5 proc.) lub mniej niż 0,5 litra (25,3 proc.). W klasach starszych najliczniejsza jest grupa
pijących między 0,5 litra a 1 litrem tego napoju (38 proc.). W przypadku wina, najwięcej młodych
w obu grupach wypijało jednorazowo mniej niż 0,2 litra.⁴⁶
Inną funkcję pełni wódka, pita głównie jako intoksykant, dlatego młodzi piją jej jednorazowo najwięcej.
W grupie 15-16 lat aż 18 proc. osób deklarowało spożycie podczas jednej okazji od 0,15 litra do ponad
0,24 litra, czyli ponad jedną szklankę. W przypadku starszych 17-18 lat, odsetek ten był niemal
dwukrotnie większy – 35,1 proc. Tym samym wzorce picia alkoholu przez młodych naśladują te,
obserwowane w grupie dorosłych – największa ilość jednostek czystego alkoholu (SJA) jest spożywana
przez młodych w sytuacjach, gdy piją wódkę.

PIWO

od 2 SJA do 4 SJA

WINO

> 1,7 SJA

WÓDKA

od 4,8 SJA do ponad 8 SJA
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Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodego człowieka jest picie znacznych ilości czystego
alkoholu, prowadzących do przekroczenia progu nietrzeźwości. Stanu silnego upojenia alkoholem
doświadczyła, chociaż raz w życiu, ponad jedna trzecia uczniów 15-16 lat (36,9 proc.) i prawie dwie
trzecie uczniów ze starszej grupy (64,4 proc)⁴⁷. W czasie ostatnich 30 dni poprzedzających badanie⁴⁸
w stanie silnego upicia się było 12,5 proc. uczniów młodszych i 19,7 proc. uczniów starszych. W grupie
młodszej od 2011 roku obserwuje się wyraźny spadek osób, które upiły się chociaż raz
w życiu. Zmian tych nie widać w grupie uczniów starszych. W badaniu ESPAD nie ankietowano picie
jakiego alkoholu doprowadziło osoby młodociane do upicia się. Jednak analizując modele konsumpcji
alkoholu w tych grupach wiekowych i porównując je z modelami picia przez dorosłych, można dojść do
wniosku, że najczęściej nieletni doprowadzali się do stanu nietrzeźwości pijąc wódkę (największa
jednorazowo wypijana ilość czystego alkoholu).

Zakupy alkoholu przez nieletnich
Pomimo, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest przestępstwem, młodzi ludzi dokonują
zakupów napojów alkoholowych. Na przestrzeni 12 lat badań ESPAD, wyraźnie widać zmniejszenie
liczby takich incydentów w grupie uczniów młodszych. W przypadku piwa o blisko połowę (25,4 p.p.),
w przypadku wina i wódki o 5 p.p. Inaczej przedstawia się sytuacja w grupie starszej (17-18 lat). O ile
spadł odsetek zakupów piwa o 10 p.p., to jednak w przypadku wina i wódki liczba zakupów tych
trunków wzrosła.

Odsetki uczniów, którzy dokonywali zakupów napojów alkoholowych
w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem
(dane w procentach)
2003

2007

2011

2015

Piwo

53,6

43,3

35,4

28,2

Wino

13,1

10,0

7,9

8,1

Wódka

20,9

16,7

16,1

15,4

Piwo

70,0

67,2

60,1

59,9

Wino

16,9

16,1

13,0

17,8

Wódka

31,0

31,2

31,8

35,3

Wiek

15-16 lat

17-18 lat

Źródło danych: ESPAD 2015

Badani w ESPAD uczniowie zostali także zapytani o to, czy spotkali się z odmową sprzedaży napojów
alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem ze względu na młody wiek. Zarówno
w młodszej, jak i starszej grupie uczniowie najczęściej raportowali odmowy sprzedaży piwa (13,6 proc.
oraz 15,1 proc.), następnie wódki (9,9 proc. oraz 11 proc.), a najrzadziej wina – 6,9 proc. i 5,6 proc.).

36

Rola rodziców
Szereg badań pokazuje, jak ważna jest rola rodziców w kształtowaniu postaw nieletnich wobec
alkoholu, a wyniki badań ESPAD świadczą o dużej permisywności ze strony dorosłych. W przypadku
uczniów 17-18 lat tylko ok. 21 proc. rodziców nigdy nie pozwala pić alkoholu swoim dzieciom, pozostali
dopuszczają takie sytuacje zarówno w ich obecności, jak i poza domem. Uczniom młodszym w wieku
15-16 lat, picia alkoholu zakazuje ok. 55 proc. rodziców. Warto też zauważyć, że bardziej permisywną
postawę wykazują ojcowie niż matki.

Pozwolenie ze strony rodziców na picie napojów alkoholowych
(dane w procentach)

nigdy nie pozwala

pozwala,ale
tylko przy rodzicach

pozwala także
bez obecności
rodziców

trudno powiedzieć

Ojciec

55,2

22,6

5,8

16,4

Matka

58,1

22,1

5,6

14,3

Ojciec

20,4

12,4

38,1

29,0

Matka

21,6

13,2

39,6

25,5

Wiek

15-16 lat

17-18 lat

Źródło danych: ESPAD 2015

Prawidłowe postawy rodzicielskie są ważnym czynnikiem chroniącym młodzież przed piciem napojów
alkoholowych. Odsetek młodzieży, która spotyka się z bezwzględnym zakazem spożywania napojów
alkoholowych ze strony rodziców jest w obu grupach wiekowych zdecydowanie zbyt niski, co świadczy
o potrzebie edukacji rodziców w tym zakresie.
W 2016 roku CBOS przeprowadził badania „Postawy młodzieży wobec alkoholu”. Pokazują one
w sposób jednoznaczny, że to dorośli pomagają nastolatkom zdobyć pierwszy w życiu alkohol. W ręce
młodzieży traﬁa on najczęściej za pośrednictwem pełnoletnich znajomych, którzy zgadzają się kupić
niepełnoletniemu napój alkoholowy albo z pomocą domowników, którzy częstują młodego człowieka
kieliszkiem „czegoś mocniejszego” np. podczas rodzinnej uroczystości. Z badania wynika również, że to
rodzice, a w dalszej kolejności przyjaciele, mają największy wpływ na decyzje nastolatka związane
z alkoholem, zaś sam fakt sięgania po napoje alkoholowe przed ukończeniem 18 r.ż. jest wyraźnie
skorelowany ze stylem życia rodziców i stosunkiem do alkoholu obowiązującym w domu rodzinnym.
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8. Polityka alkoholowa państwa
Analiza kluczowych uwarunkowań prawnych, wybrane instrumenty realizacji⁴⁹
Formułowany jest niekiedy zarzut, jakoby przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT) nie mogły być podstawą do działań administracji państwa
z uwagi na historię tego aktu prawnego, która sięga lat 80. poprzedniego wieku, a więc czasów sprzed
przemian społeczno-gospodarczych związanych z upadkiem komunizmu w Polsce.⁵⁰ Tezy takie
pozbawione są uzasadnienia. Prawdą jest, iż sama ustawa powstała w poprzednim okresie ustrojowym,
jednakże zmiana ustroju państwa nie wpłynęła na wagę problemu nadużywania alkoholu
w społeczeństwie, a konieczność podejmowania aktywnych środków przeciwdziałania tego rodzaju
patologii nie może być kwestionowana również współcześnie.⁵¹
Sam ustawodawca również nie pozostał obojętny względem zachodzących w Polsce zmian.
Dostosowanie ustawy do nowych realiów przejawiło się m.in. znaczną liczbą jej nowelizacji, które
sprawiły, iż dziś ten akt prawny w pełni odpowiada aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.
Jednocześnie fakt, że ustawa była wielokrotnie nowelizowana nie może sam w sobie świadczyć o jej
„niekonstytucyjności” czy też „bezprawności”, tym bardziej, że na przestrzeni lat przepisy UWT były
przedmiotem stosunkowo licznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.⁵²Trybunał kontrolował
zarówno poprawność formalnoprawną, jak i poprawność materialnoprawną przepisów UWT. Wszystkie
te normy, które były sprzeczne z polskim porządkiem prawnym zostały z przepisów Ustawy
wyeliminowane.
Dodatkowo, z podstawowych zasad systemu prawnego wynika, że także interpretacja przepisów UWT
musi uwzględniać nowy kontekst sytuacyjny, wynikający z zasadniczej zmiany społecznego systemu
wartości, tym bardziej, że nadal w pełni aktualna jest teza, iż przeciwdziałanie alkoholizmowi
i wychowanie w trzeźwości wymaga środków rzeczywiście i faktycznie zmierzających do realizacji celów
ustawy.⁵³ Tym samym wszelkie ewentualne wątpliwości czy niejasności co do brzmienia przepisów UWT
– o ile się one pojawią – powinny być usuwane w drodze wykładni. Jak wskazuje się w doktrynie,
interpretacja UWT powinna m.in. opierać się o preambułę ustawy, która ma charakter normatywny.⁵⁴
Jest to innymi słowy wypowiedź ustawodawcy, formułująca cele, do osiągnięcia których mają dążyć
organy administracji publicznej właściwe w sprawach będących przedmiotem regulacji UWT.⁵⁵ Celem
tym jest „życie obywateli w trzeźwości”. Tak rozumiany normatywny charakter preambuły do UWT
znalazł swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym, w tym w szczególności w orzecznictwie NSA.
W uzasadnieniu niektórych wyroków NSA bezpośrednio powołuje się na treść preambuły⁵⁶ przy ocenie
działań podejmowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej. Tym samym wszelkie
działania organów państwa powinny być nakierowane na ograniczanie niekorzystnych konsekwencji
nadużywania alkoholu.

Ograniczanie spożycia alkoholu oraz zmiana struktury spożycia alkoholu jako
podstawowe cele polityki alkoholowej państwa wynikające z przepisów UWT
Zgodnie z przepisami UWT, organy państwowe mają ustawowy obowiązek kształtowania polityki
alkoholowej zmierzającej do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania (art. 1 ust.1 UWT). Wytyczna ta ma swoje uszczegółowienie w przepisie art. 10 UWT.
Zgodnie z tym przepisem akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny
służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów
o niskiej zawartości procentowej alkoholu.
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Z zestawienia cytowanych powyżej przepisów wynika, iż do kluczowych celów polityki alkoholowej
państwa w warunkach polskich zaliczyć należy podejmowanie działań, które prowadzić będą do
ograniczania spożycia alkoholu, jak również do zmiany struktury jego spożycia poprzez zwiększanie
udziału napojów o niskiej zawartości alkoholu w całkowitym spożyciu alkoholu.
Warto podkreślić, że zadania szeroko rozumianej administracji państwa w zakresie polityki alkoholowej,
jak również przedmiot tej polityki, zostały wymienione w rozdziale pierwszym Ustawy. Takie
umiejscowienie świadczy o ich szczególnej randze.
Art. 1 oraz konkretyzujący go przepis art. 10 Ustawy mają jednocześnie charakter norm celowościowych
i kierunkowych. Przyjęta technika regulacyjna, tj. posłużenie się przez ustawodawcę normami
o charakterze celowościowym i kierunkowym, ma swoje konsekwencje praktyczne. Organy szeroko
rozumianej administracji państwa odpowiedzialne za realizację polityki alkoholowej mają jasno
wytyczone cele, do realizacji których muszą dążyć, a jednocześnie uzyskują pewną swobodę
i elastyczność w zakresie doboru instrumentów służących do realizacji tychże celów. Dodatkowo,
wszelkie działania podejmowane w interesującym nas zakresie podlegają ocenie na gruncie
orzecznictwa sądowego, które wypracowało już sobie jednoznaczne podejście do interpretacji
przepisów o takim właśnie charakterze.
Jest przy tym oczywiste, że obydwa omawiane cele (tj. ograniczanie spożycia alkoholu i zmiana
struktury jego spożycia) nie mają charakteru łącznego. Innymi słowy nie jest wymagane, by dane
działanie prowadziło jednocześnie zarówno do ograniczenia spożycia alkoholu, jak i do zmiany
struktury jego spożycia. Taka interpretacja prowadziłaby bowiem do znaczącego ograniczenia arsenału
działań, jakie mogą być podejmowane przez organy państwa jedynie do tych z nich, które pozwalają na
osiągnięcie takich łącznych skutków. Nie byłoby możliwe – przykładowo – podejmowanie działań
zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu (skądinąd wysoce pożądanych), o ile równolegle nie
prowadziłyby one do zmiany struktury jego spożycia (i vice versa). Wydaje się w związku z tym, że
odmienne stanowiska, przemawiające za bardzo formalną, zawężającą wykładnią przepisów art. 1 i art.
10 UWT⁵⁷ są sprzeczne z zasadą racjonalności ustawodawcy oraz prowadzą do skutków wprost
sprzecznych z celami UWT. Stanowiska te nie uwzględniają także charakteru omawianych przepisów
(normy celowościowe i zadaniowe), które z istoty rzeczy formułują jedynie ogólne wytyczne
i wskazówki, wymagające każdorazowego dostosowania do konkretnego stanu faktycznego. Przepisy
takie nie poddają się prostej wykładni językowej, zawsze należy je odczytywać przez pryzmat
całościowych celów polityki alkoholowej państwa.
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Akcyza jako instrument realizacji polityki alkoholowej państwa
W latach 90. głównym celem polityki alkoholowej państwa było ograniczenie spożycia alkoholi
mocnych (powyżej 18%) co wyrażał art. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: „Struktura cen napojów alkoholowych powinna wpływać na ograniczanie spożycia tych
napojów, a w szczególności napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Ceny tych napojów powinny
być ustalane na poziomie wyprzedzającym wzrost dochodów ludności.” Pod koniec roku 1996 weszła
w życie zmiana tego przepisu, w której wykreślono bezpośrednie wskazanie ograniczenia spożycia
napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%.⁵⁸
Nowelizacja UWT w 1996 roku oraz znaczne obniżenie stawek podatku akcyzowego na napoje
spirytusowe w 2003 roku, przy jednoczesnym wzroście stawek akcyzy na piwo zniweczyły uzyskany
spadek spożycia napojów spirytusowych. Ich konsumpcja zaczęła systematycznie rosnąć, do poziomu
porównywalnego z tym z lat 90. Obecnie napoje spirytusowe stanowią 36% w ogólnej strukturze
spożycia alkoholu w Polsce, piwo 55-56%, a wino 8-9%.⁵⁹

Wzrost stawek akcyzy o 10 proc. dla wszystkich rodzajów alkoholu wprowadzony
w styczniu 2020 r. utrzymuje uprzywilejowanie wyrobów spirytusowych - jak miało
to miejsce w poprzednich latach. W wyniku tej podwyżki stawka akcyzy na wyroby
spirytusowe wzrosła jedynie o 4% w stosunku do roku 2000, podczas gdy na piwo
w tym samym czasie akcyza wzrosła aż o 53%.
Wysokość akcyzy w poszczególnych latach od roku 2000 obrazują poniższe wykresy:
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Stawka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe dopiero w wyniku ostatniej podwyżki w 2020 r.
wróciła do poziomu z lat 2000-2001. Przy rosnących średnich płacach brutto i braku podwyżek cen na
wyroby spirytusowe (średnia cena 0,5 litra wódki w dominującym segmencie cenowym oscyluje od
2000 roku wokół 20 zł), zwiększyła się znacząco ich dostępność ekonomiczna.
W praktyce oznacza to, że pierwotny cel Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, jakim było ograniczenie spożycia mocnych napojów alkoholowych nie jest właściwie
realizowany, ponieważ zarówno ich konsumpcja, jak i dostępność wzrastają.

Opodatkowanie akcyzą a specyﬁka produkcji napojów alkoholowych
Napoje alkoholowe są wytwarzane różnymi metodami, a specyﬁka ich produkcji powoduje wysokie
różnice w kosztach. Inne są koszty wytworzenia jednostki czystego alkoholu w piwie, inne w napojach
spirytusowych. Różnica wynosi 3:1, czyli koszt produkcji czystego alkoholu w piwie jest trzykrotnie
wyższy niż w napojach spirytusowych.
Proporcja opodatkowania akcyzą uwzględnia tę właśnie specyﬁkę. W przeciwnym razie „tani” etanol
zawarty w wódce byłby dużo bardziej konkurencyjny cenowo w porównaniu z etanolem zawartym
w piwie lub winie, którego wytworzenie jest droższe. Nieprzypadkowo minimalne stawki akcyzy na
alkohole mocne oraz piwo określone w Dyrektywie UE również zachowują proporcje 3:1.

Średni koszt wyprodukowania 1 litra czystego alkoholu:
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Różnice w kosztach produkcji czystego alkoholu odzwierciedlone są w proporcjach pomiędzy
wielkością akcyzy na piwo i alkohole mocne w krajach Unii Europejskiej – średnia akcyza na piwo jest
3 razy niższa od średniej akcyzy na wyroby spirytusowe i nie ma ani jednego kraju w UE, gdzie stawki te
byłyby równe dla każdego rodzaju alkoholu. Również w krajach, które za podstawę dla ustalenia akcyzy
stosują zawartość alkoholu, występuje dysproporcja pomiędzy stawką dla piwa i dla alkoholi mocnych.
Niekiedy jest ona nawet większa. Dodatkowo, Dyrektywa UE określa odrębny sposób opodatkowania
akcyzą wyrobów winiarskich, co w praktyce oznacza, że nie występuje prawna możliwość ustanowienia
jednakowej podstawy opodatkowania akcyzą dla wódki, wina oraz piwa.
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Stosowane w Polsce stawki są zatem modelowe z punktu widzenia różnicy kosztów wytworzenia
czystego alkoholu. Proporcja wysokości opodatkowania akcyzą piwa i alkoholi mocnych wynosi 2,9 : 1
(akcyza na piwo jest 2,9 razy niższa niż akcyza na napoje spirytusowe) i uwzględnia w regulacjach
podatkowych także zapisy art. 10 UW. Zgodnie z nim akty prawne wpływające na strukturę cen napojów
alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na
rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu.
Sposób liczenia akcyzy od piwa, który jest oparty o stopnie Plato również wynika ze szczególnych
metod produkcji tego napoju, a dokładnie z zasad procesu warzenia piwa. Plato jest prostym
i immanentnym dla sztuki warzenia piwa systemem kalkulacji akcyzy. Akcyzę nalicza się̨ od stopnia
zawartości ekstraktu - 8,57 zł za hektolitr stopnia Plato.
Taka konstrukcja poboru akcyzy od piwa skutkuje tym, iż im większy stopień Plato ma dane piwo tym
większa akcyza jest od niego należna. Wysokość Plato zależy od ilości słodu oraz innych surowców
podlegających fermentacji (czyli ekstraktu), które zostaną użyte w procesie warzenia piwa. A zatem im
więcej surowców zostanie wykorzystanych w procesie warzenia, tym większe Plato piwa, a w rezultacie
wyższa akcyza od niego płacona.
Konstrukcja akcyzy w Polsce jest bardzo logiczna. Podstawą opodatkowania jest to, z czego powstaje
gotowy wyrób. O ile w przypadku wódki jest to spirytus, to w przypadku piwa powstaje ono z brzeczki
czyli ekstraktu, a nie ze spirytusu.
System oparty o Plato jest stosowany w 14 państwach Unii Europejskiej, przede wszystkim w tych
o najbogatszej tradycji piwnej: w Czechach, Niemczech, Austrii. Również w Polsce system ten ma
kilkudziesięcioletnią tradycję – był stosowany jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Metoda opodatkowania każdego napoju alkoholowego powinna odzwierciedlać jego
istotę oraz sposób wytworzenia i związane z tym koszty. Piwo nie jest takim samym
napojem alkoholowym, jak alkohole mocne, de facto staje się napojem coraz mniej
alkoholowym. Piwo wyróżnia kultura budowana od lat w Polsce, kilkadziesiąt stylów,
setki smaków, które są nieodłącznie związane z surowcami i sztuką warzenia.
System Plato jest najlepszym z dostępnych systemów opodatkowania tego napoju
– zarówno z punktu widzenia kontroli jakości piwa, przychodów akcyzowych państwa,
jak i realizacji zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
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Podsumowanie
Redukcja szkodliwego spożycia napojów alkoholowych jest dzisiaj wyzwaniem, przed którym stają
społeczeństwa i rządy wielu krajów, w tym również Polski. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wskazują, że szkodliwe i nadmierne spożycie alkoholu dotyczy 18,6 proc.
Polaków, którzy rocznie wypijają aż 70 proc. całego dostępnego na rynku alkoholu. W tej grupie
znajdują się zarówno osoby już borykające się z uzależnieniem od alkoholu, jak i ci, którzy, którzy tym
uzależnieniem są zagrożeni z uwagi na ryzykowny, szkodliwy model picia napojów alkoholowych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia szkodliwe picie alkoholu wynika z szeregu czynników, jak: ilość
wypijanego alkoholu, wzorce picia, częstotliwość picia, upijanie się, a także kontekst społeczny picia.
Rolą polityki alkoholowej państwa jest podejmowanie takich działań, które będą ograniczać skalę
zjawiska picia ryzykownego i szkodliwego, będącego bezpośrednią przyczyną szkód zdrowotnych
i społecznych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT) jest aktem
prawnym, który skutecznie nadaje kierunek polityce alkoholowej państwa – zarówno współcześnie, jak
i ponad 30 lat temu, jako „narzędzie” przeciwdziałania problemom związanych z nadmierną
i ryzykowną konsumpcją alkoholu. Do kluczowych celów polityki alkoholowej państwa w warunkach
polskich zaliczyć należy podejmowanie działań, które prowadzić będą do ograniczania spożycia
alkoholu, jak również do zmiany struktury jego spożycia poprzez zmniejszanie udziału napojów
o wysokiej zawartości alkoholu w całkowitym spożyciu alkoholu.
W momencie uchwalania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawodawca miał jeden zasadniczy cel: zmniejszyć skalę pijaństwa w narodzie i przede wszystkim
ograniczyć konsumpcję napojów spirytusowych. W dużym stopniu cel ten udało się wówczas osiągnąć.
Wielkość spożycia alkoholu spadła, konsumpcja zaczęła przesuwać się z napojów wysokoprocentowych
na niskoalkoholowe, zmniejszyło się spożycie alkoholu z nielegalnych źródeł, stworzono skuteczny
system leczenia osób uzależnionych.
W warunkach rozwijającego się wolnego rynku, przy zróżnicowanej konsumpcji alkoholu,
zmieniających się preferencjach konsumentów i reakcji producentów alkoholu na te zmiany, a także
pełnym dostępie do pogłębionych badań na temat zachowań alkoholowych Polaków, współczesne
wyzwania dla polityki alkoholowej państwa można zdeﬁniować dużo bardziej precyzyjnie. Obecny
kształt UWT pozwala ustawodawcy się z nimi zmierzyć, jeśli wdrożone zostaną ukierunkowane na
problem działania proﬁlaktyczne.
Do wyzwań tych należą:
■ „mniejszość pijąca większość”, czyli skoncentrowanie 70% konsumpcji alkoholu w grupie
zaledwie 18,6% pijących Polaków, co pokrywa się generalnie z odsetkiem osób pijących
ryzykownie i szkodliwie według deﬁnicji WHO;
■ ukształtowanie się modeli spożycia różnych napojów alkoholowych, wśród których część
ewidentnie sprzyja zachowaniom ryzykownym i szkodliwej konsumpcji (modele picia wina,
piwa i wódki);
■ pojawienie się nowych kategorii napojów alkoholowych, w tym tzw. małpek – tanich wódek
w małych formatach, które stworzyły nowy sposób picia alkoholu wysokoprocentowego
– w ukryciu i poza kontrolą społeczną, a także poza kontrolą samych pijących;
■ dostępność napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich, wynikająca z niewystarczającej
kontroli wieku osób kupujących alkohol, a także z postaw dorosłych, w tym rodziców;
■ powielanie przez niepełnoletnich modeli picia dorosłych, a co za tym idzie również zachowań
ryzykownych.
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Wyzwania te pokazują, że ograniczanie spożycia alkoholi wysokoprocentowych na rzecz
niskoalkoholowych to nadal aktualny i potrzebny kierunek polityki alkoholowej państwa. Przykład
krajów Europy Wschodniej jest dowodem na to, że utrzymywanie wysokiego udziału mocnych alkoholi
w strukturze konsumpcji generuje większy odsetek osób pijących ryzykownie oraz upijających się,
a także większą zachorowalność na choroby związane z alkoholem.
Zagrożenia te wynikają bezpośrednio z ukształtowanych nawyków i sposobów picia różnych napojów
alkoholowych. Modele picia poszczególnych rodzajów alkoholu decydują o potencjalnym stopniu
szkodliwości picia i ryzykach dla zdrowia, które z niego wynikają. Im więcej spożywanego czystego
alkoholu podczas jednej okazji, tym większy odsetek osób upijających się.
Polityka alkoholowa państwa i główny instrument jej realizacji, jakim jest Ustawa o wychowaniu
trzeźwości, powinny niwelować negatywne tendencje na rynku alkoholowym i rozwijać go
w pożądanym społecznie kierunku. Już dziś zapisy UWT jasno wskazują, że celem działań organów
państwowych jest ograniczanie szkodliwej konsumpcji napojów alkoholowych oraz zmiana struktury
ich spożywania. Patrząc na obecne trendy na rynku oraz na wzorce konsumpcji różnych rodzajów
alkoholu w Polsce, potrzeba realizacji tego celu jest równie aktualna dziś, jak w była w momencie
powstawania Ustawy.
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(sygn. akt K 12/11), wyrok z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt Kp 1/13).
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie z dnia 3 stycznia 1995 r. SA/Kr 2937/94.
Preambuła została sformułowana w sposób następujący: Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego
i materialnego dobra narodu stanowi się co następuje.
Por. Skrzydło-Niżnik I., Zalas G, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo.,
Zakamycze 2002, s. 21 i nast.
Por. przykładowo wyrok z dnia 9 grudnia 1993 r., sygn. II SA 2088/93, Wokanda 1994, nr 5, s. 24
Pogląd taki – o konieczności zapewnienia w każdym wypadku realizacji każdego z celów - sformułowany został w opinii kancelarii
Domański, Zakrzewski, Palinka dla Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w sprawie podwyższenia stawki akcyzy na alkohol
etylowy przewidzianego w projekcie ustawy okołobudżetowej z dnia 11 października 2013 r.
Obowiązujący do dzisiaj zapis art. 10 UWT brzmi: „Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć
ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu”.
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