
W grudniu 2004 r. Ciechocinek znalaz∏ si´ w gronie ponad szeÊciuset gmin,
które przystàpi∏y do kampani „Alkohol - nieletnim dost´p wzbroniony” zorgani-
zowanej przez Paƒstwowà Agencj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych i
Zwiàzek Pracodawców Przemys∏u Piwowarskiego Browary Polskie.

Celem kampanii jest ocena rzeczywistych postaw sprzedawców wobec podawania
i sprzedawania napojów alkoholowych osobom niepe∏noletnim (dotyczy to zarówno
sklepów detalicznych jak i gastronomii).

Przypomnijmy, ˝e sprzeda˝ alkoholu (w tym oczywiÊcie piwa) osobom niepe∏-
noletnim stanowi naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i
przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, co w konsekwencji mo˝e spowodowaç cofni´cie
zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu.

Kampania adresowana jest przede wszystkim do doros∏ych - Êwiadków zaku-
pu alkoholu przez nieletnich oraz do sprzedawców; ma uwra˝liwiç na problem i
zach´ciç do reakcji. Wiodàcym has∏em kampanii jest „Twój sprzeciw ma znaczenie”.

DoroÊli protestujà nie tylko werbalnie w momencie sprzeda˝y; ka˝dy mo˝e
skorzystaç z ogólnopolskiej Linii Nieoboj´tnych dzwoniàc pod numer 0 800 188 288,
zg∏osiç fakt sprzeda˝y alkoholu nieletnim oraz uzyskaç wi´cej informacji na temat
prowadzonej kampanii (op∏ata taka jak za po∏àczenie miejscowe).

W kampanii oprócz organizatorów i ich przedstawicieli regionalnych biorà
udzia∏ sklepy i lokale sprzedajàce alkohol, organizacje rzàdowe i pozarzàdowe
oraz media.

Weryfikacja sprzeda˝y alkoholu osobom poni˝ej 18 roku ˝ycia odbywa si´ przy
wykorzystaniu w∏adz i spo∏ecznoÊci lokalnych. Polega ona przede wszystkim na
kontroli placówek, w których zaobserwowano i zg∏oszono przypadki ∏amania
prawa. Efektem kontroli punktów sprzeda˝y alkoholu b´dà przyznawane upom-
nienia - ˚ó∏te Kartki Ostrzegawcze, je˝eli oka˝e si´, ˝e w danym punkcie ∏amane
jest prawo lub wyró˝nienia - Certyfikaty Rzetelnego Sprzedwcy - za zgodne z pra-
wem post´powania.

Przy okazji omawiania za∏o˝eƒ kampani „Alkohol - nieletnim dost´p wzbroniony”
warto wspomnieç o rozpocz´ciu przez Sejm prac legislacyjnych dotyczàcych no-
welizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
Projekt zak∏ada m.in., ˝e sprzeda˝ alkoholu nieletnim stanie si´ wykroczeniem
karanym w drodze post´powania mandatowego grzywnà w wysokoÊci od 300 do
500 z∏. Tyle musia∏by zap∏aciç sprzedawca; natomiast w∏aÊciciel lub kierownik
sklepu (lokalu) musia∏by zap∏aciç dziesi´ç razy wi´cej. Oprócz sankcji finansowych
nadal aktualny pozostanie zapis ustawowy przewidujacy cofni´cie zezwolenia na
sprzeda˝ alkoholu, a wi´c dolegliwoÊç najbardziej powa˝nà i mogàcà decydowaç
o ekonomicznym bycie danej placówki.

      JP
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 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia okolicznoÊciowe
w zak∏adzie i terenie  zdj´cia techniczne, reporta˝owe
i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy - zakupione u nas
wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej

CIECHOCINEK, BRONIEWSKIEGO 13, TEL. 283 64 52
otwarte: 10.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00


